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INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Prevádzkovateľ: BOĽOŠ & PARTNERS s.r.o., IČO: 36 866 261, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným 

súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 17490/S; 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, 

office.bb@bolospartners.sk, +421 (48) 414 35 34; 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: nie je určená;  

Účel spracúvania: výkon podnikateľskej činnosti, poskytovanie právnych služieb; 

Právny základ spracúvania: plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 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 osobných údajov) (ďalej aj 

len ako „GDPR“); vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov môže ísť o dodatočné podmienky podľa čl. 9 

ods. 2 písm. f) GDPR; súvisiace právne predpisy: zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších 

predpisov (ďalej aj len ako „Zákon o advokácii“), Advokátsky poriadok Slovenskej advokátskej komory schválený 

konferenciou advokátov dňa 10. júna 2017, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

a zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov; 

Príjemcovia/kategórie príjemcov: zamestnanci prevádzkovateľa, osoby, ktoré prevádzkovateľ poveril vykonaním 

jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúci alebo spolupracujúci advokáti, účtovní a iní profesionálni 

poradcovia, Slovenská advokátska komora a poskytovatelia informačných technológií, softvérového vybavenia 

a podpory, hosťovania a spravovania webových stránok, analýzy údajov, zálohovania dát, bezpečnostných služieb a 

služieb uchovávania; 

Doba uchovávania: pri uchovávaní osobných údajov sa prevádzkovateľ riadi odporúčanými dobami uchovávania v 

zmysle Uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 29/11/2011 o odporúčanom spôsobe vedenia 

spisovej agendy, pričom v prípade, ak neexistujú konkrétne zákonné, regulatívne alebo zmluvné požiadavky, základná 

lehota uchovávania záznamov a iných dokumentárnych dôkazov vytvorených pri poskytovaní právnych služieb 

neprekročí 10 rokov; 

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia: (i) ak dotknutá osoba je klientom 

prevádzkovateľa, sú osobné údaje získané priamo od klienta, v takom prípade je poskytovanie osobných údajov 

dobrovoľné (zmluvná požiadavka) a v závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom 

môže mať dopad na schopnosť prevádzkovateľa poskytnúť kvalitné právne poradenstvo alebo vo výnimočných 

prípadoch aj povinnosť prevádzkovateľa odmietnuť poskytnúť právne poradenstvo; osobné údaje o klientoch môže 

prevádzkovateľ získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb; (ii) ak 

dotknutá osoba nie je klientom prevádzkovateľa, sú osobné údaje získané najčastejšie od klientov prevádzkovateľa 

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 je prevádzkovateľ oprávnený 

osobné údaje získavať bez informovania a aj proti vôli dotknutej osoby na základe zákonného oprávnenia 

a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácii (zákonná požiadavka); 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: nevykonáva sa; 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: nevykonáva sa; 

Práva dotknutej osoby: právo na prístup k údajom a ich opravu a právo na prenosnosť údajov, pokiaľ sa však 

osobné údaje týkajú klienta (bez ohľadu na to, či je klient právnickou alebo fyzickou osobou), právo na prístup k 

údajom ani právo na prenosnosť iné osoby nemajú z dôvodu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa zachovávať 

mlčanlivosť a s poukazom na čl. 15 ods. 4 GDPR, čl. 20 ods. 4 GDPR a ust. § 18 ods. 8 Zákona o advokácii; klient ani iná 

fyzická osoba (napr. protistrana) nemá právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov pri poskytovaní právnych 

služieb podľa článku 21 GDPR; právo na obmedzenie spracúvania; právo podať sťažnosť dozornému orgánu. 

 
V Banská Bystrica dňa 25.05.2018 
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