
Zásady spracúvania osobných údajov v rámci poskytovania právnych služieb 

1. Úvodné informácie a naše kontaktné údaje 

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú, akým spôsobom spracúvame osobné údaje našich klientov 

(t.j. osobné údaje klientov, ktorí sú fyzickými osobami a v prípade klientov, ktorí sú právnickými osobami, osobné údaje ich predstaviteľov, zamestnancov a iných zástupcov, 

vrátane bývalých, či budúcich klientov) (ďalej len ,,klient“) a iných dotknutých osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu nášho povolania (napr. protistrana a jej 

predstavitelia, či iní zástupcovia, druhá zmluvná strana v rámci zmluvných vzťahov klienta, iní účastníci konaní pred orgánmi verejnej moci a pod.) (ďalej len ,,súvisiaca 

dotknutá osoba“), t.j. pri poskytovaní právnych služieb v rámci našej advokátskej kancelárie BAK & PARTNERS s. r. o., sídlo: Panská 14, 811 01 Bratislava, IČO: 47 

254 840 (ďalej len „My“ alebo ,,Naša advokátska kancelária“).  

Zároveň uvádzame, že Naša advokátska kancelária spracúva osobné údaje dotknutých osôb aj v iných prípadoch, než v rámci výkonu advokácie. V daných prípadoch pôjde 

napr. o spracúvanie osobných údajov našich obchodných partnerov v rámci poskytovania iných ako právnych služieb, uchádzačov o zamestnanie v Našej advokátskej 

kancelárii, či v rámci činností týkajúcich sa zabezpečenia interného chodu Našej advokátskej kancelárie a pod.. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov Našou 

advokátskou kanceláriou v iných prípadoch, než pri poskytovaní právnych služieb nájdete na tomto odkaze - https://www.bakpartners.sk/#kontakt. 

Čo sa však týka samotného spracúvania osobných údajov v rámci výkonu advokácie, Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby klientom priamo, ako aj 

prostredníctvom advokátov Našej advokátskej kancelárie uvedených na našom webovom sídle, ktorí poskytujú právne služby na základe požiadavky Našej advokátskej 

kancelárie a v rozsahu ňou stanovenom. Pri poskytovaní právnych služieb Naša advokátska kancelária spracúva osobné údaje a pre účely nižšie uvádzaných predpisov 

upravujúcich ochranu osobných údajov sa považuje za prevádzkovateľa a naši advokáti spracúvajúci osobné údaje poskytnuté Našou advokátskou kanceláriou za 

sprostredkovateľov. Vzájomné vzťahy pri spracúvaní osobných údajov medzi Našou advokátskou kanceláriou a našimi advokátmi upravujú osobitné zmluvy o spracúvaní 

osobných údajov, ktoré vychádzajú z a sú plne v súlade s príslušnými právnymi predpismi, čím je zabezpečené zachovanie všetkých práv klientov a súvisiacich dotknutých 

osôb, na ktoré nižšie poukazujeme. 

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne  

(i) všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov, t.j. Nariadením 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”), 

ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby (viď články 12 až 22 GDPR);  

(ii) tými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Zákon o 

ochrane osobných údajov“), ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78); 

(iii) zákonom 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 

(ďalej len ,,Zákon o advokácii“) (najmä § 18); a 

(iv) ďalšími právnymi predpismi a stavovskými predpismi Slovenskej advokátskej komory (ďalej len „SAK”).  

Dodržiavame Kódex správania prijatý SAK, ktorý bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov advokátmi. S Kódexom správania SAK sa môžete oboznámiť na 

nasledovnej webovej adrese SAK:  

https://www.sak.sk/web/sk/cms/document/224/section/__docList__/rows/729/attr/name/preview 

https://www.bakpartners.sk/#kontakt
https://www.sak.sk/web/sk/cms/document/224/section/__docList__/rows/729/attr/name/preview


V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracúvania osobných údajov Našou advokátskou kanceláriou alebo pre účely podania žiadostí a iných podnetov v zmysle GDPR 

a Zákona o ochrane osobných údajov, môžete Našu advokátsku kanceláriu kontaktovať telefonicky na nasledovnom t.č.: +421-2-20758391, emailom na 

office@bakpartners.sk, alebo poštou na nasledovnú adresu nášho sídla: Panská 14, 811 01 Bratislava. 

 

2. Prečo spracúvame osobné údaje?  

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:  

(i) poskytovať právne služby našim klientom a vykonávať advokátske povolanie; 

(ii) plniť rôzne zákonné, stavovské a zmluvné povinnosti; a 

(iii) chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb. 

Poskytnutie a spracúvanie osobných údajov za účelom poskytnutia právnych služieb je s ohľadom na vyššie uvedené tak požiadavkou vyplývajúcou z príslušných predpisov 

(napr. zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „Zákon o AML“), osobitné zákony v oblasti účtovníctva a správy daní), ako aj požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy s klientom a riadne poskytnutie 

právnych služieb z nej vyplývajúcich. 

V závislosti od konkrétneho prípadu a typu poskytovaných právnych služieb, neposkytnutie osobných údajov zakladá Našej advokátskej kancelárii právo (a v zákonom 

vymedzených prípadoch tiež povinnosť) odmietnuť uzatvorenie zmluvy s klientom, ukončiť zmluvu s klientom alebo odmietnuť vykonanie konkrétnej právnej služby.  

 

3. Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?  

V prípade našich klientov spracúvame ich osobné údaje nasledovne: 

 

Účel Právny základ Kategórie osobných údajov Doba uchovávania osobných údajov 

Výkon povolania - poskytovanie 

právnych služieb 

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 

ods. 1 písm. c) GDPR, plnenie zmluvy 

podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, 

oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 

písm. f) GDPR a v prípade osobitných 

kategórií osobných údajov o.i. 

preukazovanie, uplatňovanie alebo 

obhajovanie právnych nárokov podľa čl. 9 

ods. 2 písm. f) GDPR. 

Oprávneným záujmom Našej advokátskej 

kancelárie v tejto súvislosti je najmä 
ochrana majetku Našej advokátskej 

kancelárie a uplatnenie a ochrana práv 

Bežné osobné údaje zahrňujúce 

identifikačné údaje (napr. meno, 

priezvisko, titul, adresa trvalého 

pobytu, dátum narodenia a pod.) (ďalej 

aj ako ,,identifikačné údaje“), 

kontaktné údaje (napr. poštová adresa, 

e-mailová adresa, telefónne číslo 

a pod.) (ďalej aj ako ,,kontaktné 

údaje“) a iné osobné údaje v rozsahu 

nevyhnutnom pre poskytnutie právnych 

služieb. 

Osobitné kategórie osobných údajov, ak 

je spracúvanie nevyhnutné pre  

V závislosti od príslušného právneho 

základu uchovávame osobné údaje po 

dobu max. 10 rokov odo dňa, keď sú 

splnené všetky podmienky pre 

uloženie klientskeho spisu do archívu 

podľa príslušných predpisov, ak 

z príslušných právnych alebo 

stavovských predpisov nevyplýva iná 

doba (napr. protokoly klientskych 

spisov a menoslov klientskych spisov 

nie je možné skartovať a sú 

v kancelárii vedené bez časového 

obmedzenia a pod.). 

mailto:office@bakpartners.sk


a právnych nárokov Našej advokátskej 

kancelárie vyplývajúcich zo zmluvných 

vzťahov s klientmi, príslušných právnych 

predpisov, resp. z iných právnych 

skutočností, ktoré by Našej advokátskej 

kancelárii mohli vzniknúť pri poskytovaní 

právnych služieb. Oprávneným záujmom 

Našej advokátskej kancelárie je ďalej tiež 

zabezpečenie riadneho výkonu advokácie 

v zmysle Zákona o advokácií 

a poskytovanie právnych služieb v záujme 

našich klientov. 

preukazovanie, uplatňovanie alebo 

obhajovanie právnych nárokov. 

Poskytovanie iných ako právnych 

služieb  

Plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 

6 ods. 1 písm. c) GDPR, plnenie zmluvy 

podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, 

alebo oprávnený záujem podľa článku 6 

ods. 1 písm. f) GDPR. 

Oprávneným záujmom Našej advokátskej 

kancelárie v tejto súvislosti je najmä 

ochrana majetku Našej advokátskej 

kancelárie a uplatnenie a ochrana práv 

a právnych nárokov Našej advokátskej 

kancelárie vyplývajúcich zo zmluvných 

vzťahov s klientmi, príslušných právnych 

predpisov, resp. z iných právnych 

skutočností, ktoré by Našej advokátskej 

kancelárii mohli vzniknúť pri poskytovaní 

iných ako právnych služieb. Oprávneným 

záujmom Našej advokátskej kancelárie je 

ďalej tiež zabezpečenie riadneho výkonu 

advokácie v zmysle Zákona o advokácií 

a poskytovanie právnych a iných služieb v 

záujme našich klientov. 

Bežné osobné údaje zahrňujúce 

identifikačné údaje, kontaktné údaje 

a iné osobné údaje v rozsahu 

nevyhnutnom pre poskytnutie iných ako 

právnych služieb. 

V závislosti od príslušného právneho 

základu uchovávame osobné údaje po 

dobu max. 10 rokov odo dňa, keď sú 

splnené všetky podmienky pre 

uloženie klientskeho spisu do archívu 

podľa príslušných predpisov, ak 

z príslušných právnych predpisov 

nevyplýva iná doba (napr. údaje o 

konečnom užívateľovi výhod sa 

uchovávajú po dobu 5 rokov odo dňa 

zániku postavenia konečného užívateľa 

výhod v príslušnej obchodnej 

spoločnosti, ak údaje nie sú súčasťou 

verifikačného dokumentu dostupného 

na internete a pod.). 

Zabezpečenie súladu s právnymi 

predpismi a predpismi SAK 

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 

ods. 1 písm. c) GDPR, oprávnený záujem 

podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, 

Bežné osobné údaje zahrňujúce 

identifikačné údaje, kontaktné údaje 

a iné osobné údaje (vrátane osobitnej 

V závislosti od príslušného právneho 

základu uchovávame osobné údaje po 

dobu max. 10 rokov odo dňa, keď sú 



uplatňovanie alebo obhajovanie právnych 

nárokov podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR. 

Oprávneným záujmom Našej advokátskej 

kancelárie v tejto súvislosti je najmä 
zabezpečenie riadneho splnenia všetkých 

povinností, ktoré Našej advokátskej 

kancelárii vyplývajú z príslušných 

právnych a stavovských predpisov, ako aj 

náležité zdokumentovanie ich splnenia. 

kategórie osobných údajov, ak sa táto 

spracúva) v rozsahu vyžadovanom 

príslušnými právnymi predpismi 

a predpismi SAK pre zabezpečenie 

splnenia našich povinností z nich 

vyplývajúcich a iné údaje spracúvané 

pri poskytovaní právnych služieb.  

splnené všetky podmienky pre 

uloženie klientskeho spisu do archívu 

podľa príslušných predpisov, ak 

z príslušných právnych alebo 

stavovských predpisov nevyplýva iná 

doba. 

Zabezpečenie súladu s právnymi 

predpismi na úseku predchádzania 

a odhaľovania legalizácie príjmov 

z trestnej činnosti a financovania 

terorizmu  

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 

ods. 1 písm. c) GDPR, oprávnený záujem 

podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. 

Oprávneným záujmom Našej advokátskej 

kancelárie v tejto súvislosti je najmä 
zabezpečenie riadneho splnenia všetkých 

povinností, ktoré Našej advokátskej 

kancelárii vyplývajú z príslušných 

právnych a stavovských predpisov, ako aj 

náležité zdokumentovanie ich splnenia. 

Bežné osobné údaje zahrňujúce 

identifikačné údaje, kontaktné údaje 

a iné osobné údaje v rozsahu 

stanovenom Zákonom o AML. 

Osobné údaje uchovávame v rozsahu a 

po dobu stanovenú Zákonom o AML. 

Zabezpečenie súladu s právnymi 

predpismi na úseku ochrany 

osobných údajov 

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 

ods. 1 písm. c) GDPR, oprávnený záujem 

podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. 

Oprávneným záujmom Našej advokátskej 

kancelárie v tejto súvislosti je najmä 
zabezpečenie riadneho splnenia všetkých 

povinností, ktoré Našej advokátskej 

kancelárii vyplývajú z príslušných 

právnych a stavovských predpisov, náležité 

zdokumentovanie ich splnenia, ako aj 

poskytnutie kvalifikovanej odpovede a 

odozvy na žiadosti klientov pri uplatňovaní 

ich práv podľa GDPR. 

Bežné osobné údaje zahrňujúce 

identifikačné údaje, kontaktné údaje, 

prípadne a iné osobné údaje v rozsahu 

stanovenom príslušnými právnymi 

predpismi, najmä GDPR a Zákonom 

o ochrane osobných údajov, či uvedené 

v žiadostiach klientov uplatňujúcich si 

práva podľa GDPR. 

Osobné údaje uchovávame po dobu 5 

rokov od vybavenia žiadosti dotknutej 

osoby v zmysle GDPR, splnenia 

príslušnej povinnosti vyplývajúcej 

z GDPR alebo Zákona o ochrane 

osobných údajov, prípadne inej právne 

relevantnej skutočnosti. 

Zabezpečenie bezpečnosti a 

ochrany osobných a iných údajov 

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 

ods. 1 písm. c) GDPR, oprávnený záujem 

Bežné osobné údaje zahrňujúce 

identifikačné údaje, kontaktné údaje 

Osobné údaje uchovávame po dobu, po 

ktorú je nevyhnutné osobné údaje 



spracúvaných Našou advokátskou 

kanceláriou 

podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. 

Oprávneným záujmom Našej advokátskej 

kancelárie v tejto súvislosti je najmä 

zavedenie a riadne zachovávanie 

primeraných technických a organizačných 

opatrení potrebných na zabezpečenie 

ochrany informačných systémov Našej 

advokátskej kancelárie. 

a iné osobné údaje (vrátane osobitnej 

kategórie osobných údajov, ak sa táto 

spracúva) spracúvané pri poskytovaní 

právnych a iných služieb. 

spracúvať na iný relevantný účel (napr. 

výkon povolania - poskytovanie 

právnych služieb), inak po dobu 5 

rokov od splnenia príslušnej povinnosti 

vyplývajúcej z GDPR, prípadne inej 

právne relevantnej skutočnosti. 

Uplatňovanie a obhajoba práv a 

právnych nárokov Našej 

advokátskej kancelárie pred 

príslušnými orgánmi verejnej moci 

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 

ods. 1 písm. c) GDPR, oprávnený záujem 

podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. 

Oprávneným záujmom Našej advokátskej 

kancelárie v tejto súvislosti je najmä 

ochrana majetku Našej advokátskej 

kancelárie a uplatnenie a ochrana práv 

a právnych nárokov Našej advokátskej 

kancelárie vyplývajúcich zo zmluvných 

vzťahov s klientmi, príslušných právnych 

predpisov, resp. z iných právnych 

skutočností. 

Bežné osobné údaje zahrňujúce 

identifikačné údaje, kontaktné údaje 

a iné osobné údaje v rozsahu 

nevyhnutnom pre uplatňovanie a 

obhajobu práv a právnych nárokov Našej 

advokátskej kancelárie pred príslušnými 

orgánmi verejnej moci. 

Osobné údaje uchovávame do 

nadobudnutia právoplatnosti konečného 

rozhodnutia príslušného orgánu verejnej 

moci v konaní, v ktorom si Naša 

advokátska kancelária uplatňovala a/ 

alebo obhajovala svoje práva a právne 

nároky. 

Evidovanie doručenej a odoslanej 

korešpondencie 

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 

ods. 1 písm. c) GDPR, oprávnený záujem 

podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. 

Oprávneným záujmom Našej advokátskej 

kancelárie v tejto súvislosti je najmä 

zabezpečenie riadneho vedenia evidencie 

doručenej a odoslanej korešpondencie, ako 

aj zabezpečenie kvalifikovanej odpovede a 

odozvy na prijatú korešpondenciu. 

Bežné osobné údaje zahrňujúce 

identifikačné údaje, kontaktné údaje a 

ďalšie osobné údaje, ktoré tvoria obsah  

korešpondencie alebo elektronickej 

schránky. 

Osobné údaje uchovávame v rozsahu a 

po dobu stanovenú príslušnými 

právnymi a stavovskými predpismi 

(napr. knihu došlej pošty a knihu 

odoslanej pošty uschovávame po jej 

zaplnení počas desiatich rokov od 

dátumu prijatia alebo odoslania 

poslednej zásielky zapísanej v knihe). 

Účtovné a daňové účely  
Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 

ods. 1 písm. c) GDPR. 

Bežné osobné údaje zahrňujúce 

identifikačné údaje, kontaktné údaje 

a príslušné finančné údaje v zmysle 

príslušných právnych predpisov. 

Osobné údaje uchovávame v rozsahu a 

po dobu stanovenú osobitnými 

účtovnými a daňovými predpismi. 



Zabezpečenie komunikácie 

s potenciálnymi klientmi a inými 

osobami, ktoré kontaktujú Našu 

advokátsku kanceláriu 

prostredníctvom jej kontaktných 

údajov alebo sociálnych sietí  

Vykonanie opatrení pred uzatvorením 

zmluvy na základe žiadosti potenciálneho 

klienta podľa článku 6 ods. 1 písm. b) 

GDPR, oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 

1 písm. f) GDPR. 

Oprávneným záujmom Našej advokátskej 

kancelárie v tejto súvislosti je najmä 

vytvorenie komunikačného kanála medzi 

potenciálnym klientom a Našou 

advokátskou kanceláriou, prípadne 

vyriešenie dopytu inej fyzickej osoby 

adresovanej Našej advokátskej kancelárii. 

Bežné osobné údaje zahrňujúce 

identifikačné údaje, kontaktné údaje 

a iné údaje, ktoré potenciálni klienti, či 

iné osoby uvedú v rámci komunikácie 

adresovanej Našej advokátskej 

kancelárii prostredníctvom jej 

kontaktných údajov alebo sociálnych 

sietí. 

Osobné údaje uchovávame do doby 

ukončenia predzmluvného vzťahu 

s potenciálnym klientom, prípadne po 

nevyhnutnú dobu potrebnú na účel 

poskytnutia odpovede inej dotknutej 

osobe. 

Propagačné a komunikačné účely 

Našej advokátskej kancelárie 

s cieľom prezentovať Našu 

advokátsku kanceláriu a jej 

výsledky (vrátane jej činnosti 

a aktivity) 

Vykonanie opatrení pred uzatvorením 

zmluvy na základe žiadosti potenciálneho 

klienta podľa článku 6 ods. 1 písm. b) 

GDPR, oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 

1 písm. f) GDPR. 

Oprávneným záujmom Našej advokátskej 

kancelárie v tejto súvislosti je najmä výkon 

marketingových aktivít Našej advokátskej 

kancelárie so zámerom rozšíriť okruh 

našich klientov, udržať zmluvné vzťahy 

s našimi klientmi, prípadne rozšíriť okruh 

poskytovaných právnych služieb našim 

klientom. 

Bežné osobné údaje zahrňujúce 

identifikačné údaje, kontaktné údaje. 

Osobné údaje uchovávame do doby 

ukončenia predzmluvného vzťahu 

s potenciálnym klientom, prípadne po 

dobu 3 rokov od ukončenia spolupráce 

s klientom. 

Zasielanie právnych aktualít a 

newsletterov 

Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. 

f) GDPR. 

Oprávneným záujmom Našej advokátskej 

kancelárie v tejto súvislosti je najmä výkon 

marketingových aktivít Našej advokátskej 

kancelárie so zámerom rozšíriť okruh 

našich klientov, udržať zmluvné vzťahy 

s našimi klientmi, prípadne rozšíriť okruh 

poskytovaných právnych služieb našim 

Bežné osobné údaje zahrňujúce 

identifikačné údaje, kontaktné údaje. 

Osobné údaje uchovávame po dobu 3 

rokov od ukončenia spolupráce 

s klientom. 



klientom. 

 

V prípade súvisiacich dotknutých osôb spracúvame ich osobné údaje nasledovne: 

Účel Právny základ Kategórie osobných údajov Doba uchovávania osobných údajov 

Výkon povolania - poskytovanie 

právnych služieb 

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 

ods. 1 písm. c) GDPR, oprávnený záujem 

podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR 

a v prípade osobitných kategórií osobných 

údajov o.i. preukazovanie, uplatňovanie 

alebo obhajovanie právnych nárokov 

podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR. 

Oprávneným záujmom Našej advokátskej 

kancelárie v tejto súvislosti je najmä 

zabezpečenie riadneho výkonu advokácie 

v zmysle Zákona o advokácií 

a poskytovanie právnych služieb v záujme 

našich klientov. 

Bežné osobné údaje zahrňujúce 

identifikačné údaje, kontaktné údaje 

a iné osobné údaje v rozsahu 

nevyhnutnom pre poskytnutie právnych 

služieb. 

Osobitné kategórie osobných údajov, ak 

je spracúvanie nevyhnutné pre  

preukazovanie, uplatňovanie alebo 

obhajovanie právnych nárokov. 

V závislosti od príslušného právneho 

základu uchovávame osobné údaje po 

dobu max. 10 rokov odo dňa, keď sú 

splnené všetky podmienky pre 

uloženie klientskeho spisu do archívu 

podľa príslušných predpisov, ak 

z príslušných právnych alebo 

stavovských predpisov nevyplýva iná 

doba (napr. protokoly klientskych 

spisov a menoslov klientskych spisov 

nie je možné skartovať a sú 

v kancelárii vedené bez časového 

obmedzenia a pod.). 

Poskytovanie iných ako právnych 

služieb  

Plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 

6 ods. 1 písm. c) GDPR, oprávnený 

záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) 

GDPR. 

Oprávneným záujmom Našej advokátskej 

kancelárie v tejto súvislosti je najmä 

zabezpečenie riadneho výkonu advokácie 

v zmysle Zákona o advokácií 

a poskytovanie právnych a iných služieb v 

záujme našich klientov. 

Bežné osobné údaje zahrňujúce 

identifikačné údaje, kontaktné údaje 

a iné osobné údaje v rozsahu 

nevyhnutnom pre poskytnutie iných ako 

právnych služieb. 

V závislosti od príslušného právneho 

základu uchovávame osobné údaje po 

dobu max. 10 rokov odo dňa, keď sú 

splnené všetky podmienky pre 

uloženie klientskeho spisu do archívu 

podľa príslušných predpisov, ak 

z príslušných právnych predpisov 

nevyplýva iná doba. 

Zabezpečenie súladu s právnymi 

predpismi a predpismi SAK 

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 

ods. 1 písm. c) GDPR, oprávnený záujem 

podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, 

uplatňovanie alebo obhajovanie právnych 

nárokov podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR. 

Bežné osobné údaje zahrňujúce 

identifikačné údaje, kontaktné údaje 

a iné osobné údaje (vrátane osobitnej 

kategórie osobných údajov) v rozsahu 

vyžadovanom príslušnými právnymi 

predpismi a predpismi SAK pre 

V závislosti od príslušného právneho 

základu uchovávame osobné údaje po 

dobu max. 10 rokov odo dňa, keď sú 

splnené všetky podmienky pre 

uloženie klientskeho spisu do archívu 

podľa príslušných predpisov, ak 



Oprávneným záujmom Našej advokátskej 

kancelárie v tejto súvislosti je najmä 

zabezpečenie riadneho splnenia všetkých 

povinností, ktoré Našej advokátskej 

kancelárii vyplývajú z príslušných 

právnych a stavovských predpisov, ako aj 

náležité zdokumentovanie ich splnenia. 

zabezpečenie splnenia našich 

povinností z nich vyplývajúcich a iné 

údaje spracúvané pri poskytovaní 

právnych služieb.  

z príslušných právnych alebo 

stavovských predpisov nevyplýva iná 

doba. 

Zabezpečenie súladu s právnymi 

predpismi na úseku predchádzania 

a odhaľovania legalizácie príjmov 

z trestnej činnosti a financovania 

terorizmu  

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 

ods. 1 písm. c) GDPR, oprávnený záujem 

podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. 

Oprávneným záujmom Našej advokátskej 

kancelárie v tejto súvislosti je najmä 

zabezpečenie riadneho splnenia všetkých 

povinností, ktoré Našej advokátskej 

kancelárii vyplývajú z príslušných 

právnych predpisov, ako aj náležité 

zdokumentovanie ich splnenia. 

Bežné osobné údaje zahrňujúce 

identifikačné údaje, kontaktné údaje 

a iné osobné údaje v rozsahu 

stanovenom Zákonom o AML. 

Osobné údaje uchovávame v rozsahu a 

po dobu stanovenú Zákonom o AML. 

Zabezpečenie súladu s právnymi 

predpismi na úseku ochrany 

osobných údajov 

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 

ods. 1 písm. c) GDPR, oprávnený záujem 

podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. 

Oprávneným záujmom Našej advokátskej 

kancelárie v tejto súvislosti je najmä 

zabezpečenie riadneho splnenia všetkých 

povinností, ktoré Našej advokátskej 

kancelárii vyplývajú z príslušných 

právnych a stavovských predpisov, náležité 

zdokumentovanie ich splnenia, ako aj 

poskytnutie kvalifikovanej odpovede a 

odozvy na žiadosti súvisiacich dotknutých 

osôb pri uplatňovaní ich práv podľa GDPR. 

Bežné osobné údaje zahrňujúce 

identifikačné údaje, kontaktné údaje, 

prípadne iné osobné údaje v rozsahu 

stanovenom príslušnými právnymi 

predpismi, najmä GDPR a Zákonom 

o ochrane osobných údajov, či uvedené 

v žiadostiach súvisiacich dotknutých 

osôb uplatňujúcich si práva podľa 

GDPR. 

Osobné údaje uchovávame po dobu 5 

rokov od vybavenia žiadosti dotknutej 

osoby v zmysle GDPR, splnenia 

príslušnej povinnosti vyplývajúcej 

z GDPR alebo Zákona o ochrane 

osobných údajov, prípadne inej právne 

relevantnej skutočnosti. 

Zabezpečenie bezpečnosti a 

ochrany osobných a iných údajov 

spracúvaných Našou advokátskou 

kanceláriou 

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 

ods. 1 písm. c) GDPR, oprávnený záujem 

podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. 

Oprávneným záujmom Našej advokátskej 

Bežné osobné údaje zahrňujúce 

identifikačné údaje, kontaktné údaje 

a iné osobné údaje (vrátane osobitnej 

kategórie osobných údajov) spracúvané 

Osobné údaje uchovávame po dobu, po 

ktorú je nevyhnutné osobné údaje 

spracúvať na iný relevantný účel (napr. 

výkon povolania - poskytovanie 



kancelárie v tejto súvislosti je najmä 

zavedenie a riadne zachovávanie 

primeraných technických a organizačných 

opatrení potrebných na zabezpečenie 

ochrany informačných systémov Našej 

advokátskej kancelárie. 

pri poskytovaní právnych a iných 

služieb. 

právnych služieb), inak po dobu 5 

rokov od splnenia príslušnej povinnosti 

vyplývajúcej z GDPR, prípadne inej 

právne relevantnej skutočnosti. 

Evidovanie doručenej a odoslanej 

korešpondencie 

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 

ods. 1 písm. c) GDPR, oprávnený záujem 

podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. 

Oprávneným záujmom Našej advokátskej 

kancelárie v tejto súvislosti je najmä 

zabezpečenie riadneho vedenia evidencie 

doručenej a odoslanej korešpondencie, ako 

aj zabezpečenie kvalifikovanej odpovede a 

odozvy na prijatú korešpondenciu. 

Bežné osobné údaje zahrňujúce 

identifikačné údaje, kontaktné údaje a 

ďalšie osobné údaje, ktoré tvoria obsah  

korešpondencie alebo elektronickej 

schránky. 

Osobné údaje uchovávame v rozsahu a 

po dobu stanovenú príslušnými 

právnymi a stavovskými predpismi 

(napr. knihu došlej pošty a knihu 

odoslanej pošty uschovávame po jej 

zaplnení počas desiatich rokov od 

dátumu prijatia alebo odoslania 

poslednej zásielky zapísanej v knihe). 

 

4. Doba uchovávania Vašich osobných údajov  

Osobné údaje uchovávame len v nevyhnutnom rozsahu a najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov 

sa riadime príslušnými právnymi predpismi (napr. osobitné účtovné a daňové predpisy, Zákonom o AML a pod.), internými predpismi, ako aj odporúčanými dobami 

uchovávania v zmysle Uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 29/11/2011, napr.:  

(i) knihu došlej pošty a knihu odoslanej pošty po jej zaplnení uschováva advokát počas desiatich rokov od dátumu prijatia alebo odoslania v knihe zapísanej poslednej 

zásielky;  

(ii) inventárny zoznam archivuje advokát počas desiatich rokov od jeho spísania;  

(iii) ak advokát vedie menoslov klientov a protokol klientskeho spisu elektronicky, ku koncu kalendárneho roka vyhotoví za kalendárny rok jeho tlačenú formu a túto uloží 

v kancelárii bez časového obmedzenia;  

(iv) skartačná lehota klientskeho spisu je 10 rokov a plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu.  

Na advokátov sa vzťahujú stavovské prepisy vykladajúce povinnosti advokátov podľa Zákona o advokácií, podľa ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú naše doby 

uchovávania osobných údajov resp. bránia nám v skartácií niektorých dokumentov z pochopiteľných dôvodov. Napr.:  

(i) klientsky spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných advokátovi klientom nie je možné skartovať;  

(ii) skartovať nie je možné protokoly klientskych spisov a menoslov klientskych spisov;  

(iii) skartovať nie je možné klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je advokát povinný odovzdať štátnemu archívu;  



(iv) skartovať nie je možné klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo 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.  

Bližšie informácie ohľadom doby spracúvania a uchovávania osobných údajov nájdete v bode 3 vyššie, pričom v prípade potreby dodatočných informácií alebo vysvetlení 

Vám tieto poskytneme na podklade Vášho dopytu. 

 

5. Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje? 

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb (vrátane súvisiacich dotknutých osôb) sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti 

príjemcu údajov napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, našim, zastupujúcim alebo spolupracujúcim 

advokátom, našim účtovným a daňovým poradcom, Slovenskej advokátskej komore (napr. v prípade disciplinárneho konania) alebo poskytovateľom softvérového  vybavenia 

a IT podpory Našej advokátskej kancelárie. Osobné údaje sú pri poskytovaní právnych služieb v osobitných prípadoch poskytované tiež prekladateľom, notárom, 

spoločnostiam poskytujúcim emailové služby, resp. poštové a doručovacie služby. 

Aj keď máme z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu 

a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania legalizácie príjmov z trestnej činnosti (pranie špinavých peňazí a financovania terorizmu). 

K osobitným prípadom sprístupnenia osobných údajov klientov, či súvisiacich dotknutých osôb príslušným orgánom verejnej moci môže dôjsť tiež v rámci poskytovania 

právnych a iných služieb v súlade s príslušnými osobitnými predpismi v súvislosti s konaniami pred súdmi, správnymi orgánmi, či inými orgánmi verejnej moci, vrátane 

konaní vo veci zápisu, zmeny, či výmazu práv, povinností či iných právnych skutočností v príslušných registroch vedených príslušnými orgánmi verejnej moci (napr. 

obchodný register, kataster nehnuteľností, Notársky centrálny register záložných práv, register partnerov verejného sektora) a pod., ktoré sú predmetom, alebo súvisia 

s poskytnutím príslušných právnych, či iných služieb Našou advokátskou kanceláriou pre našich klientov. 

 

6. Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?  

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame. 

 

7. Aké automatizované individuálne rozhodovania vykonávame? 

Nevykonávame automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.  

 

8. Ako o Vás získavame osobné údaje?  

Ak ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie vašich osobných údajov dobrovoľné. Osobné údaje o našich 

klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.  

Ak nie ste náš klient, ale ste súvisiacou dotknutou osobou, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov 

(napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, získavaním dôkazov v prospech klienta, získavaním informácií z verejných registrov, nahliadaním do spisovej dokumentácie 

vedenej v rámci konaní pred súdmi, či inými orgánmi verejnej moci a pod.). V takom prípade o Vás môžeme osobné údaje získavať bez Vášho informovania a aj proti Vašej 

vôli na základe nášho zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácií.  

 

9. Aké práva máte ako dotknutá osoba?  



GDPR upravuje viacero práv dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvane. Medzi tieto práva patrí za podmienok stanovených GDPR o.i. právo odvolať súhlas so 

spracúvaním osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov (tzv. právo ,,na zabudnutie“), 

právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a právo podať sťažnosť 

dozornému orgánu. Vzhľadom na osobitnú povahu výkonu advokácie a naše osobitné povinnosti vyplývajúce zo Zákona o advokácii, resp. ďalších právnych a stavovských 

predpisov (najmä povinnosť zachovávať mlčanlivosť) však zmienené práva nie sú absolútne, pričom zmienené práva dotknutých osôb sú zároveň v určitých prípadoch 

limitované, a to tak, ako to je uvedené nižšie. 

Ako dotknutá osoba si môžete Vaše nižšie špecifikované práva uplatniť prostredníctvom kontaktných údajov Našej advokátskej kancelárie uvedených v bode 1. tohto 

oznámenia vyššie. 

 

a) Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov 

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov (v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR), máte právo kedykoľvek svoj súhlas 

odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov 

udelený Našej advokátskej kancelárii môžete emailom na office@bakpartners.sk alebo písomne na adresu sídla Našej advokátskej kancelárie. 

 

b) Právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby 

Ak ste náš klient, máte právo získať od Našej advokátskej kancelárie potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje. V prípade ich spracúvania máte ďalej právo získať 

prístup k týmto osobným údajom a na informácie o (i) účele spracúvania Vašich osobných údajov, (ii) kategórii spracúvaných Vašich osobných údajov, (iii) identifikácii 

príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť Vaše osobné údaje poskytnuté, (iv) dobe uchovávania Vašich osobných údajov; (v) práve požadovať od 

Našej advokátskej kancelárie opravu Vašich osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, (vi) 

práve podať sťažnosť dozornému orgánu (Úradu na ochranu osobných údajov alebo SAK), (vii) zdroji Vašich osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od Vás ako 

klienta, (viii) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa článku 22 ods. 1 a 4 GDPR a (ix) o primeraných zárukách podľa článku 46 

GDPR, ak by sme osobné údaje prenášali do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. 

Ako náš klient máte zároveň právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré sa o Vás spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré ste ako dotknutá osoba požiadali, 

môže Naša advokátska kancelária účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci  administratívnym nákladom. 

Ak nie ste naším klientom, ale ste súvisiacou dotknutou osobou, jednotlivé práva na prístup k osobným údajom Vám vo vyššie uvedenom rozsahu neprináležia, a to 

predovšetkým v prípadoch, kedy by poskytnutie takýchto informácií mohlo ohroziť, či porušiť našu zákonnú povinnosť mlčanlivosti v zmysle Zákona o advokácii 

a stavovských predpisov. Tento prípad by za určitých okolností mohol nastať už samotným potvrdením o tom, že spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás, ako súvisiacej 

dotknutej osoby, týkajú. 

 

c) Právo na opravu osobných údajov 

Ak o Vás spracúvame osobné údaje, máte ako náš klient, či súvisiaca dotknutá osoba právo na to, aby Naša advokátska kancelária opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa 

Vás týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom doplnkového vyhlásenia. 

 

d) Právo na vymazanie osobných údajov (tzv. právo „na zabudnutie“) 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525#paragraf-28.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525#paragraf-28.odsek-4


Ako náš klient, či súvisiaca dotknutá osoba máte právo na to, aby Naša advokátska kancelária osobné údaje o Vás, ktoré spracúva vymazala za predpokladu, že (i) Vaše 

osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich získali alebo inak spracúvali, (ii) Váš súhlas, na základe ktorého spracúvame Vaše osobné údaje (ak je tento 

vyžadovaný) ste odvolali a zároveň neexistuje iný právny základ pre spracúvanie Vašich osobných údajov, (iii) uplatníte svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich 

osobných údajov (ako je to popísané v bode 9 písm. g) nižšie) a zároveň neprevažujú žiadne oprávnené dôvody Našej advokátskej kancelárie na spracúvanie Vašich osobných 

údajov, (iv) Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne, alebo (v) Vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť vzťahujúca sa na Našu 

advokátsku kanceláriu. 

Vaše právo na vymazanie osobných údajov však nie je právom absolútnym a Naša advokátska kancelária je oprávnená odmietnuť Vašu žiadosť, ak platí niektorý z dôvodov 

uvedený v článku 17 ods. 3 GDPR, a to napr. (i) spracúvanie Vašich osobných údajov je potrebné na splnenie našej zákonnej povinnosti (napr. doba uchovávania osobných 

údajov za účelom výkonu povolania - poskytovanie právnych služieb, stanovená advokátom ešte trvá), (ii) spracúvanie Vašich osobných údajov je potrebné na účely 

archivácie vo verejnom záujme; a/ alebo (iii) spracúvanie Vašich osobných údajov je potrebné na preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie nárokov, a to v prvom rade 

nárokov nášho klienta, prípadne nárokov Našej advokátskej kancelárie. 

 

e) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 

Ak o Vás ako klientovi, či súvisiacej dotknutej osobe spracúvame Vaše osobné údaje, máte právo aby sme obmedzili ich spracúvanie za predpokladu, že ide o niektorý 

z týchto prípadov: (i) napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov, (ii) spracúvanie Vašich osobných 

údajov je protizákonné, pričom namietate proti ich vymazaniu a namiesto toho požiadate obmedzenie ich použitia, (iii) Vaše osobné údaje na účely ich spracúvania už 

nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov, alebo (iv) uplatníte svoje právo namietať voči spracúvaniu 

Vašich osobných údajov (ako je to popísané v bode 9 písm. g) nižšie), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Našej advokátskej kancelárie prevažujú nad Vašimi 

oprávnenými dôvodmi. 

Ak sa po uplatnení Vášho práva na obmedzenie spracúvania osobných údajov vo vyššie uvedených prípadoch spracúvanie Vašich osobných údajov obmedzilo, takéto osobné 

údaje môže Naša advokátska kancelária s výnimkou uchovávania spracúvať len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov 

Našej advokátskej kancelárie, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo štátu Dohody o 

Európskom hospodárskom priestore. 

 

f) Právo na prenosnosť osobných údajov 

Ak o Vás ako klientovi spracúvame Vaše osobné údaje, máte právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo 

čitateľnom formáte a právo tieto údaje previesť ďalšiemu prevádzkovateľovi, prípadne právo na prenos týchto osobných údajov priamo druhému prevádzkovateľovi, a to 

v prípade, ak (i) Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy a (ii) ak tieto osobné údaje spracúvame automatizovanými prostriedkami 

(t.j. elektronicky).  

Vaše vyššie uvedené právo sa však netýka tých osobných údajov, ktoré spracúvame na inom právnom základe, ako je súhlas alebo plnenie zmluvy (napr. pre splnenie 

zákonných povinností). Zároveň platí, že samotné uplatnenie Vášho vyššie uvedeného práva nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných, t.j. Naša advokátska 

kancelária nie je povinná vyhovieť Vašej žiadosti, ak by poskytnutie osobných údajov bolo v rozpore s našou zákonnou povinnosťou zachovávať mlčanlivosť. 

Ako súvisiacej dotknutej osobe Vám právo na prenosnosť osobných údajov neprináleží. 

 

g) Právo namietať spracúvanie osobných údajov 



Ako náš klient, či súvisiaca dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré vykonávame na právnom základe verejného alebo nášho 

oprávneného záujmu, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na základe oprávneného záujmu.  

Po uplatnení tohto práva nebude Naša advokátska kancelária Vaše osobné údaje spracúvané na daných právnych základoch ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné 

oprávnené dôvody na spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo 

obhajovanie našich právnych nárokov. 

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu, máte ďalej právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely takéhoto  

marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Po uplatnení tohto práva nebude Naša advokátska kancelária Vaše osobné údaje 

ďalej na takéto účely spracúvať.  

 

h) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu 

V prípade, ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv vyplývajúcich z GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov pri spracovávaní osobných údajov Našou 

advokátskou kanceláriou, máte ako náš klient, či súvisiaca dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, 

mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia. V prípade Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, 

Hraničná 12, 820 07 Bratislava. 

 

10. Spracúvanie súborov cookies  

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského 

prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre užívateľské zlepšovanie. Naša 

webová stránka (http://www.bakpartners.sk) súbory cookies v súčasnosti nepoužíva.  

 

11. Zmeny podmienok ochrany súkromia  

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu 

meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že sa zmenia 

tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na našej webstránke alebo osobitným oznámením 

prostredníctvom emailu.  

 

S úctou, 

 
advokátska kancelária BAK & PARTNERS s. r. o. 

http://www.bakpartners.sk/

