
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 
Osobné údaje dotknutých osôb spracúvame na základe Nariadenia európskeho parlamentu a rady 
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES – všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov (ďalej len “GDPR”), príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 78), zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii (§ 18), 
ako aj ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi. Slovenská advokátska komora prijala kódex správania 
advokátov, s ktorým sa môžete oboznámiť tu: 
https://www.sak.sk/blox/cms/sk/sak/doc/224/225/_event/open 
 

 
 Účel spracúvania osobných údajov 
 

Osobné údaje spracúvame predovšetkým na nasledovné účely: 
- poskytovanie právnych služieb; 
- zabezpečenie súladu s právnymi predpismi a predpismi Slovenskej advokátskej komory; 
- výkon funkcie oprávnenej osoby podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov    verejného 

sektora v znení neskorších predpisov; 
- ochrana oprávnených záujmov advokátov alebo tretích osôb;  
- riešenie súdnych sporov;  
- vedenie účtovníctva;  
- evidencia a archivovanie;  

 
 
 Právny základ spracúvania osobných údajov 
 

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 
písm. c) GDPR, v prípade spracúvania osobitných kategórii osobných údajov čl. 9 ods. 2 písm. f) 
GDPR (a to najmä podľa Zákona o advokácii, ďalej napr. podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov, zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti 
v znení neskorších predpisov, zákona č. 307/2014 Z. z. o oznamovaní protispoločenskej činnosti v 
znení neskorších predpisov, zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení 
neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Zb. Správny poriadok v znení neskorších predpisov, podľa 
Zákona o ochrane osobných údajov), plnenie zmluvných povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR 
najmä na základe mandátnej zmluvy, ochrana práv a právom chránených záujmov advokátov podľa 
čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR (napr. pre účely 
marketingu) a iné.  
 
 
Sprístupňovanie osobných údajov 
 
Osobné údaje klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri 
splnení povinnosti zachovania mlčanlivosti príjemcov údajov, ktorými môžu byť zastupujúci advokáti, 
notári, exekútori, úradní prekladatelia, účtovní poradcovia, prípadne iní profesionálni poradcovia, ktorí 
sú viazaní mlčanlivosťou v rovnakom rozsahu ako advokáti. Vaše osobné údaje sprístupňujeme tiež 
v obmedzenom rozsahu orgánom verejnej moci v prípade plnenia zákonných povinností napr. na 
úseku predchádzania prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Cezhraničný prenos 
osobných údajov nevykonávame. 
 
 
Uchovávanie osobných údajov 
 
Osobné údaje uchovávame dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje 
spracúvajú. Osobné údaje nachádzajúce sa v klientskom spise spracovávame minimálne po dobu 10 
rokov od jeho uzatvorenia. 
 
Na advokátov sa vzťahujú stavovské prepisy podľa Zákona o advokácii, v zmysle ktorých niektoré 
okolnosti predlžujú doby uchovávania osobných údajov, a to: 



 
- klientsky spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných advokátovi klientom nie je 

možné skartovať; 
- skartovať nie je možné protokoly klientskych spisov a menoslov klientskych spisov; 
- skartovať nie je možné klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je advokát povinný odovzdať 

štátnemu archívu; 
- skartovať nie je možné klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom 

štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, Slovenskou advokátskou komorou, ktoré 
obsahovo súvisí s obsahom klientskeho spisu alebo ktorého predmetom bolo konanie alebo 
opomenutie advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi. 

 
 
Získavanie osobných údajov 
 
V prípade našich klientov získavame osobné údaje priamo od klienta. V takom prípade je získanie 
osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov 
klientom môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť kvalitné právne poradenstvo alebo vo 
výnimočných prípadoch aj našu povinnosť odmietnuť poskytnúť právne poradenstvo. Osobné údaje o  
klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných 
osôb. 
 
V prípade iných osôb, získavame osobné údaje od našich klientov alebo z iných verejných alebo 
zákonných zdrojov, ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, 
získavaním dôkazov v prospech klienta a pod. V takom prípade môžeme osobné údaje získavať bez 
informovania a aj proti vôli dotknutej osoby na základe zákonného oprávnenia advokáta a povinnosti 
vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácii. 
 
 
Práva dotknutých osôb: 
 
V prípade ak spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, 
máte právo kedykoľvek súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania 
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 
 
Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe 
oprávneného záujmu, vrátane priameho marketingu. 
Ďalej máte ako dotknutá osoba právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú; 
právo na vymazanie, právo na informácie, právo na prenosnosť údajov a právo na obmedzenie 
spracúvania za predpokladu, že sú na to splnené zákonné podmienky. 
 
Vaše námietky, ktoré sa týkajú spracúvania  osobných údajov, môžete posielať na emailovú adresu: 
info@pravnicky.sk  
 


