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Zásady ochrany osobných údajov 

 
1. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zástupcu 

 

1.1. Prevádzkovateľom je JUDr. Martin Bajužík, advokát, SAK č. 7271, IČO 50 183 621, so 

sídlom J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava, e-mail advokat@pravovpraxi.sk (ďalej len 

„prevádzkovateľ“) 

 

1.2. Zástupca prevádzkovateľa nebol poverený. 

 

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby 

 

2.1. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov nebola určená zodpovedná osoba. 

 

3. Okruh osobných údajov 

 

3.1. Prevádzkovateľ spracuváva a uchováva v zmysle 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 (ďalej len 

„nariadenie“). a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon“) za účelom poskytovania právneho poradenstva a právnych 

služieb nasledovné osobné údaje: (i) meno a priezvisko, firma, (ii) adresa, (iii) e – mailová 

adresa (iv) telefonné číslo, (iv) IČO, DIČ, IČ DPH, (v) datum narodenia, rodné číslo (vi) 

komunikácia a podklady a informácie, ktoré sú prevádzkovateľovi poskynuté v súvislosti s 

poskytovaním právnych služieb (ďalej len „osobné údaje“). 

 

4. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania osobných údajov 

 

4.1. Osobné údaje je nutné spracúvať a to za účelom poskytnutia plnení zo zmluvy a ďalej za 

účelom evidencie zmluvy a prípadného uplatnenia a obranu práv a povinnosti zmluvných strán. 

 

4.2. Vyššie uvedené spracovanie osobných údajov je možné na základe ustanovenia čl. 6 ods. 1 

písm. b) nariadenia, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm b) zákona. 

 

5. Doba uchovávania osobných údajov 

 

5.1. Osobné údaje sú spracovávané po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa 

zmluvy, pokiaľ osobitný predpis nepožaduje uchovávanie zmluvnej dokumentácie po dlhšie 

dobu. 

 

6. Identifikácia príjemcov alebo kategórie príjemcov 

 

6.1. Osobné údaje nespracúva žiadny príjemca. 

 

7. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany 

 

7.1. Prevádzkovateľ ani tretia strana nemá žiadne oprávnené záujmy na spracúvaní osobných 

údajov. 

 

8. Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií 
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8.1. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných 

organizácií. 

 

9. Práva dotknutej osoby 

 

9.1. Prosím vezmite na vedomie, že ako dotknutá osoba máte podľa zákona právo: 

9.1.1. požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom vrátane kópii týchto osobných 

údajov,  

9.1.2. vyžiadať si prístup k osobných údajov za účelom ich opravy alebo aktualizácie,  

9.1.3. požadovať výmaz osobných údajov, 

9.1.4. požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov,  

9.1.5. namietať spracúvanie osobných údajov,  

9.1.6. na prenosnosť osobných údajov. 

 

9.2. Zároveň ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na začatie konania podľa ustanovenia § 

100 zákona, ak máte za to, že boli ste dotknutý na svojích právach. Predmetný návrh môžete 

podať na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava. 

 

10. Automatizované individuálne rozhodovanie 

 

10.1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov neexistuje automatizované 

individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. 

 


