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Informácia o spracúvaní osobných údajov 
 

Podľa zákona č. 18/2018 Z.z. – Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov [ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“] 

 

PREVÁDZKOVATEĽ 

Prevádzkovateľom týchto webových stránok, ktorý spracúva Vaše osobné údaje, je spoločnosť 

NOVACO s.r.o. so sídlom Prievozská 1307/9, 821 09 Bratislava, IČO: 50 689 801, zapísaná 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 117449/B  

[ďalej iba „prevádzkovateľ“]. 

 

SPROSTREDKOVATELIA 

Prevádzkovateľ v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov, zmluvne poveril spracúvaním 

osobných údajov vo svojich informačných systémoch sprostredkovateľa, pričom dbal na jeho odbornú 

technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných 

osobných údajov opatreniami podľa tohto Zákona o ochrane osobných údajov. 

[ďalej iba „sprostredkovateľ“] 

Osobné údaje, ktoré sprostredkovateľ, respektíve každý zo sprostredkovateľov spracováva bez súhlasu 

zákazníka: 

o  údaje vyplývajúce a potrebné v oblasti mzdových, personálnych, účtovných a daňových služieb 

 

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD 

A ROZSAH 

Pokiaľ ste sa rozhodli využiť naše služby, Vaše osobné údaje v rozsahu: 

o  meno a priezvisko; 

o  adresa; 

o  telefonický kontakt; 

o  e-mail; 

Budeme spracúvať v informačnom systéme na účel kontaktovania. 
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Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby bez jej súhlasu aj na základe 

priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je 

Slovenská republika viazaná, ak to tieto ustanovujú. 

Pokiaľ osobné údaje dotknutej osoby nie sú spracúvané na základe osobitného zákona, priamo 

vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie alebo medzinárodnej zmluvy, sú spracúvané na 

základe zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, na základe právnych úkonov, ktoré 

zakladajú predzmluvné vzťahy alebo na základe preukázateľného súhlasu dotknutej osoby. Obsahom 

takéhoto súhlasu je aj doba, na ktorú bol súhlas poskytnutý. 

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj v ďalších 

prípadoch a za podmienok uvedených v Zákone o ochrane osobných údajov. 

Prevádzkovateľ uchováva a spracúva osobné údaje po dobu stanovenú osobitným zákonom, respektíve 

ak ide o osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby, počas doby, na ktorú udelila 

súhlas, ak ide o zmluvný vzťah s dotknutou osobou, počas jeho platnosti. Po uplynutí tejto doby môže 

požiadať dotknutú osobu o nový súhlas na ďalšie obdobie, alebo sa môže zmluvný vzťah predĺžiť 

písomným dodatkom. 

V prípade, že dotknutá osoba neposkytne súhlas na ďalšie obdobie, alebo požiada o ukončenie 

spracúvania jej osobných údajov v informačných systémoch prevádzkovateľa, prevádzkovateľ 

bezodkladne ukončí spracúvanie osobných údajov takejto dotknutej osoby a jej údaje bezpečným 

spôsobom zlikviduje. [samozrejme nie v prípade, keď uchovávanie osobných údajov prikazuje 

osobitný zákon]. 

 

OPRÁVNENÉ OSOBY 

V mene prevádzkovateľa môžu osobné údaje získavať, resp. inak spracúvať oprávnené osoby, ktorými 

sú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov fyzické osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými 

údajmi v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu, resp. na základe na základe iného zmluvného 

vzťahu. 
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POSKYTOVANIE, SPRÍSTUPŇOVANIE, ZVEREJŇOVANIE, 

CEZHRANIČNÝ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Priamo na základe uzatvorenej zmluvy a Vášho súhlasu sme oprávnení poskytovať Vaše osobné údaje 

našim zmluvným partnerom, prípadne aj v iných krajinách EU [ďalej iba „príjemcovia“]. 

Mimo krajiny EU osobné údaje neposielame. 

Bez Vášho súhlasu sme povinní poskytnúť, resp. sprístupniť tretím stranám alebo príjemcom Vaše 

osobné údaje, ak to ustanovuje osobitný zákon. 

Na písomné vyžiadanie ich musíme poskytnúť: 

1. súdu vrátane notára ako súdneho komisára na účely občianskeho súdneho konania, ktorého je 

dotknutá osoba účastníkom alebo ktorého predmetom konania je jej majetok; 

2. orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu na účely trestného konania; 

3. daňovému orgánu, colnému orgánu alebo správcovi dane, ktorým je obec, vo veciach daňového 

konania alebo colnému orgánu vo veciach colného konania, ktorého je dotknutá osoba 

účastníkom podľa osobitného predpisu, vrátane vymáhania daňového nedoplatku v daňovom 

exekučnom konaní alebo vymáhania colného dlhu v colnom exekučnom konaní; 

4. správe finančnej kontroly pri výkone finančnej kontroly podľa osobitného predpisu; 

5. súdnemu exekútorovi povereného vykonaním exekúcie podľa osobitného predpisu, alebo 

Slovenskej komory exekútorov na účely zabezpečenia vykonania auditu účtovníctva 

a exekučných konaní exekútora, ktorého výkon funkcie zanikol podľa osobitného predpisu; 

6. orgánu štátnej správy na účely výkonu rozhodnutia, ktorým bola uložená dotknutej osobe 

povinnosť uhradiť peňažné plnenie; 

7. službám kriminálnej polície a službám finančnej polície Policajného zboru na účely 

odhaľovania trestných činov, zisťovanie ich páchateľov a pátrania po nich a na účely úloh 

finančnej polície podľa osobitného predpisu o preukazovaní pôvodu majetku; 

8. správcovi alebo predbežnému správcovi v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní, 

vyrovnacom konaní alebo v konaní o oddlžení alebo dozornému správcovi vykonávajúcemu 

dozornú správu, ak ide o záležitosti týkajúce sa klienta banky, na majetok ktorého sa vedie 

konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, vyrovnacie konanie, konanie o oddlžení alebo 

nad ktorým bola zavedená dozorná správa podľa osobitného predpisu; 
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9. príslušnému štátnemu orgánu na účely plnenia záväzkov z medzinárodnej zmluvy, ktorou je 

Slovenská republika viazaná, ak plnenie záväzkov podľa tejto zmluvy nemožno odmietnuť 

z dôvodu ochrany bankového tajomstva; 

10. Národnému bezpečnostnému úradu, Slovenskej informačnej službe, Vojenskému 

spravodajstvu a Policajnému zboru na účely vykonávania bezpečnostných previerok v ich 

pôsobnosti podľa osobitného predpisu; 

11. Úradu na ochranu osobných údajov na účely vykonania kontroly podľa osobitného zákona; 

12. Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky na účely kontroly podľa osobitného 

zákona. 

Osobné údaje nebudeme sprístupňovať alebo poskytovať ďalším tretím osobám resp. príjemcom – 

okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá zákon, priamo vykonateľný právne záväzným akt Európskej 

únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo ak je sprístupnenie 

alebo poskytnutie zmluvne dohodnuté s dotknutou osobou. 

 

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY 

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v § 28 Zákona o ochrane osobných 

údajov. 

1. Dotknutá osoba má práva na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať: 

o  potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje spracúvané; 

o  vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom 

systéme prevádzkovateľa v rozsahu: identifikačné údaje prevádzkovateľa, identifikačné údaje 

sprostredkovateľa, účel spracúvania osobných údajov, zoznam alebo rozsah spracúvaných 

osobných údajov, doplňujúce informácie [poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti 

poskytnúť osobné údaje, právny základ spracúvania osobných údajov, tretie strany, okruh 

príjemcov, formu zverejnenia, tretie strany], pri vydaní rozhodnutia podľa bodu 4. je dotknutá 

osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií; 

o  vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získala jej osobné 

údaje na spracúvanie; 

o  vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom 

spracúvania; 

o likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom 

spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie; 
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o likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona; 

o blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, 

ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby; 

o právo dotknutej osoby možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného 

zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli 

porušené práva a slobody iných osôb; 

o dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo 

u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov na iné účely 

ako sú ustanovené zákonom o poisťovníctve; 

o dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad právo u 

prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by 

malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na 

základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo 

žiadať poisťovňu o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej 

formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinná žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to 

tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe 

preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote do 30 dní 

odo dňa doručenia žiadosti. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje 

osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov 

dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných 

vzťahov prevádzkovateľ vydala rozhodnutie, ktorým vyhovela požiadavke dotknutej osoby, 

alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijala iné primerané opatrenia na zabezpečenie 

oprávnených záujmov dotknutej osoby; 

o  dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo rovnakou formou, akou poskytla osobné údaje. 

 

Svoje prípadné otázky ohľadom spracovania Vašich osobných údajov v našich informačných 

systémoch môžete posielať e-mailom na adresu obchod@novaco.sk prípadne poštou na horeuvedenú 

adresu spoločnosti NOVACO s.r.o. 

 


