
INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 
Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité a ich ochrana je pre nás úplnou 
samozrejmosťou, preto by sme Vám radi poskytli informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných 
údajov.  
 
Ak Vám po prečítaní tohto dokumentu bude čokoľvek nejasné alebo si nebudete niečím istí, radi Vám 
ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme ak nás budete kontaktovať elektronicky na 
adrese roman@romanzavodsky.sk alebo písomne na adrese Prevádzkovateľa (nižšie). 
 
Kto spracúva Vaše osobné údaje? 
 
Vaše osobné údaje ako samostatný prevádzkovateľ spracúva spoločnosť Tradepol Holding s.r.o. Jasná 
4175/9A 903 01 Senec, IČO: 43993770 (ďalej len „Prevádzkovateľ“). 
 
Aké Vaše osobné údaje spracúvame? 
 
Prevádzkovateľ o Vás v papierovej a elektronickej forme spracúva bežné osobné údaje (nespracúvame 
žiadne osobné údaje chránené podľa článku 9 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
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 údajov – ďalej len ako 
„GDPR“) 
 
Na aký účel a na akom právnom základe spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje? 
 
Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu spracúva Prevádzkovateľ: 
 
a) pri plnení právnych povinností na základe osobitných právnych predpisov 

 
1. na účel dodržiavania základných zásad spracovania osobných údajov, implementácie a 

udržiavania technických a organizačných bezpečnostných opatrení vrátane, ale nie výlučne, 
na predchádzanie neoprávnenému prístupu k systémom a informáciám, vyšetrovania 
podozrivých alebo známych bezpečnostných porušení a hlásenia takéhoto porušenia 
jednotlivcom a orgánom, spracovávania a odpovedania na žiadosti a sťažnosti od 
dotknutých osôb 

2. na účely riešenia inšpekcií a žiadostí orgánov verejnej moci 
 
Právnym základom je zákon - plnenie povinností podľa osobitných právnych predpisov ako je 
napríklad zákon č. 249/1994 Z. z. o boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, zákon č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a pod.  
 

b) na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, ktorými sú určenie, výkon a obhajoba právnych 
nárokov Prevádzkovateľa. Právnym základom je oprávnený záujem Prevádzkovateľa. 
 

c) na základe Vášho súhlasu na účely zasielania marketingovej komunikácie a prípadné iné účely 
uvedené vždy osobitne v súhlase na spracúvanie osobných údajov. Právnym základom 
spracúvania je Vami udelený súhlas.  

 
Poskytnutý súhlas na príslušné účely je vždy úplne dobrovoľný. Môžete ho kedykoľvek odvolať 
písomnou formou zaslanou do sídla Prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na 
zákonnosť spracúvania založenom na súhlase pred jeho odvolaním 
 

d) Na základe zmluvy o poskytnutí služby ak si službu Prevádzkovateľa objednáte. Právnym 
základom je zmluva resp. plnenie zmluvných povinností.  
 

Poskytnutie Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely je dobrovoľné a ich neposkytnutie pre 
Vás nebude mať žiadne negatívne následky. Bez poskytnutia Vašich osobných však v niektorých 
prípadoch nebudeme môcť poskytnúť plnenia, o ktoré máte alebo môžete mať záujem.  
 
 



Budú Vaše osobné údaje poskytované iným príjemcom? 
 
Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené tretím osobám, ktoré majú buď zákonný alebo zmluvný 
mandát na poskytnutie Vašich osobných údajov, ako sú napríklad poskytovatelia IT služieb, advokáti, 
audítori, archív a ďalšie osoby, ktoré Prevádzkovateľovi poskytujú služby, alebo s ktorými má uzavretú 
zmluvu o spracúvaní osobných údajov. 
 
Budú Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín? 
 
Prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín nie je zamýšľaný. 
 
Ako dlho budú Vaše osobné údaje spracúvané? 
 
Vaše osobné údaje sú uchovávané iba po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracúvania 
a v prípade uzavretej zmluvy po dobu  trvania Vášho zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom a po jeho 
ukončení do vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich či súvisiacich s ním, do uplynutia premlčacej 
doby, prípadne do doby kým pominie oprávnený záujem Prevádzkovateľa na ich spracúvaní. 
 
Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe súhlasu, Vaše osobné údaje ním budú na 
daný účel spracúvané po dobu platnosti tohto súhlasu alebo do doby, než súhlas odvoláte. 
 
Pri nakladaní s osobnými údajmi sa aplikuje princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie 
doba, počas ktorej je povinnosť uchovávať osobné údaje, okamžite sú Vaše osobné údaje 
anonymizované z databáz a informačných systémov.  
 
Aké sú Vaše práva v súvislosti s týmto spracúvaním? 
Na základe písomnej žiadosti ste oprávnený (i) požadovať prístup k Vašim osobným údajom, (ii) žiadať 
opravu Vašich osobných údajov, (iii) žiadať o výmaz Vašich osobných údajov, (iv) požadovať 
obmedzenie spracúvania, (v) namietať proti spracúvaniu, (vi) požadovať prenos Vašich osobných 
údajov a (vii) podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava. 
 
Dochádza pri spracúvaní Vašich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu vrátane 
profilovania? 
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane 
profilovania. 
 


