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Informácia o spracúvaní osobných údajov 

(„Informácia“) 
 

Spoločnosť BEATOW PARTNERS s. r. o. (ďalej len „BEATOW 

PARTNERS“ alebo „prevádzkovateľ“, „BP“ alebo „my“) rešpektuje a v 

plnej miere uplatňuje požiadavky na ochranu osobných údajov stanovené 

príslušnými právnymi predpismi, najmä 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) („GDPR“), zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení („ZoOOÚ“) a 

zákonom č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov, 

v platnom znení („Zákon o advokácii“).  

Spoločnosť BEATOW PARTNERS dodržiava aj Kódex správania prijatý 

Slovenskou advokátskou komorou („SAK”), ktorý bližšie vysvetľuje 

spracúvanie osobných údajov advokátmi. S Kódexom správania SAK sa 

môžete oboznámiť na: https://www.sak.sk/web/sk/cms/document/224.  

 

1. Komu je táto Informácia určená? 

Táto Informácia je určená:  

a) klientom spoločnosti BEATOW PARTNERS, ktorí sú fyzické 

osoby, fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby,  

b) dodávateľom spoločnosti BEATOW PARTNERS, ktorí sú fyzické 

osoby - podnikatelia a právnické osoby,  

c) obchodným partnerom spoločnosti BEATOW PARTNERS, ktorí 

sú fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby,  

d) fyzickým osobám oprávneným konať v mene klientov, 

dodávateľov a obchodných partnerov spoločnosti BEATOW 

PARTNERS,  

e) kontaktným osobám/zamestnancom klientov, dodávateľov a 

obchodných partnerov spoločnosti BEATOW PARNTERS,  

BEATOW PARTNERS s. r. o. 
advokátska kancelária 
Panenská 23 
811 03 Bratislava 
Slovenská republika 
 
Tel:  +421 2 52 73 12 35 
Fax:  +421 2 52 73 33 29 
info@beatow.com 
www.beatow.com 
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f) iným fyzickým osobám ako tým, ktoré sú uvedené vyššie, 

ktorých osobné údaje spoločnosť BEATOW PARTNERS v rámci 

poskytovania právnych služieb alebo pri uskutočňovaní iných 

spracovateľských činností uvedených v tejto Informácii spracúva,  

(ďalej spoločne ako „Dotknuté osoby“). Cieľom tejto Informácie je 

poskytnúť Dotknutým osobám dostatočný prehľad o tom, ako sú ich osobné 

údaje spoločnosťou BEATOW PARTNERS spracúvané a aké majú voči 

spoločnosti BEATOW PARTNERS práva vo vzťahu k týmto údajom. 

 

2. Kto spracúva Vaše osobné údaje? 

Vaše osobné údaje v postavení prevádzkovateľa spracúva spoločnosť 

BEATOW PARTNERS s. r. o., spoločnosť s ručením obmedzeným 

založená podľa § 15 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení 

neskorších predpisov, v platnom znení zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 66108/B, so sídlom na 

adrese Panenská 23, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 868 

841, email: info@beatow.com, tel. kontakt: +421 2 5273 1235.  

 

3. Aké Vaše osobné údaje spracúvame? 

Spoločnosť BEATOW PARTNERS spracúva najmä nasledovné osobné 

údaje Dotknutých osôb:  

❖ klienti spoločnosti BP, ktorí sú fyzické osoby a fyzické osoby – 

podnikatelia: titul, meno a priezvisko (v prípade fyz. osoby - 

podnikateľa predstavuje meno a priezvisko obchodné meno 

podnikateľa), adresa trvalého pobytu/miesto podnikania, dátum 

narodenia, tel. kontakt, e-mailová adresa, platobné a fakturačné 

údaje, akékoľvek ďalšie údaje súvisiace s poskytovaním právnych 

služieb 

❖ dodávatelia spoločnosti BP, ktorí sú fyzické osoby – 

podnikatelia: titul, meno a priezvisko (v prípade fyz. osoby - 

podnikateľa predstavuje meno a priezvisko obchodné meno 

podnikateľa), adresa trvalého pobytu/miesto podnikania, tel. kontakt, 

e-mailová adresa, platobné a fakturačné údaje 

❖ obchodní partneri spoločnosti BP, ktorí sú fyzické osoby – 

podnikatelia: titul, meno a priezvisko (v prípade fyz. osoby - 

podnikateľa predstavuje meno a priezvisko obchodné meno 

podnikateľa), adresa trvalého pobytu/miesto podnikania, tel. kontakt, 

e-mailová adresa, platobné a fakturačné údaje  
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❖ fyzické osoby oprávnené konať v mene klientov, dodávateľov a 

obchodných partnerov spoločnosti BP: titul, meno a priezvisko, 

funkcia/pracovná pozícia, tel. kontakt, e-mailová adresa  

❖ kontaktné osoby/zamestnanci klientov, dodávateľov 

a obchodných partnerov spoločnosti BP: titul, meno a 

priezvisko, funkcia/pracovná pozícia, tel. kontakt, e-mailová adresa 

❖ iné osoby, ako sú uvedené vyššie: bežné osobné údaje v 

nevyhnutnom rozsahu pre dosiahnutie účelov spracúvania 

uvedených v tejto Informácii. 

 

4. Prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, na akom 

právnom základe ich spracúvame a ako dlho ich 

uchovávame?  

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovné účely, na nasledovných 

právnych základoch a uchovávame ich po dobu: 

 

 

 

 

Účel spracúvania 

 

 
Právny základ 

spracúvania 

 

Doba uchovávania 

1. Výkon 

advokácie – klienti 

 

Pozn.: 

Poskytnutie 

osobných údajov pri 

tomto účele je 

potrebné na 

uzatvorenie zmluvy, 

ktorú v prípade ich 

neposkytnutia 

nebude možné 

uzatvoriť. 

plnenie zmluvy 

podľa článku 6 ods. 

1 písm. b) GDPR. ak 

je zmluvnou stranou 

fyzická osoba alebo 

fyzická osoba – 

podnikateľ, 

oprávnený záujem 

podľa článku 6 ods. 

1 písm. f) GDPR, ak 

je zmluvnou stranou 

právnická osoba a to 

potreba uzatvárania 

zmluvných vzťahov a 

uskutočňovanie 

vzájomnej 

spolupráce 

po dobu trvania 

zmluvného vzťahu a do 

uplynutia aplikovateľných 

premlčacích, 

prekluzívnych, 

reklamačných, 

uschovacích a iných 

obdobných lehôt, a to do 

uplynutia poslednej z 

týchto lehôt 
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Účel spracúvania 

 

 
Právny základ 

spracúvania 

 

Doba uchovávania 

2. Výkon 

advokácie – 

protistrany 

a ďalšie osoby 

 

oprávnený záujem 

podľa článku 6 ods. 

1 písm. f) GDPR, 

ktorým je 

vykonávanie 

predmetu činnosti 

advokáta 

po dobu trvania zmluvného 

vzťahu s klientom a do 

uplynutia aplikovateľných 

premlčacích, prekluzívnych, 

reklamačných, uschovacích 

a iných obdobných lehôt, a 

to do uplynutia poslednej z 

týchto lehôt 

 

  

3. Program 

vlastnej činnosti 

na úseku boja 

proti legalizácii 

príjmov z 

trestnej činnosti 

 

plnenie zákonných 

povinností podľa 

článku 6 ods. 1 

písm. c) GDPR - 

zákona č. 297/2008 

Z.z. o ochrane pred 

legalizáciou príjmov z 

trestnej činnosti a o 

ochrane pred 

financovaním 

terorizmu v platnom 

znení 

po dobu trvania zmluvného 

vzťahu a 5 rokov po jeho 

ukončení 

 

   

4. Vedenie 

internej databázy 

klientov 

oprávnený záujem 

podľa článku 6 ods. 

1 písm. f) GDPR, 

ktorým je 

zefektívnenie 

poskytovania služieb 

počas trvania zmluvného 

vzťahu s klientom 
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Účel spracúvania 

Právny základ 

spracúvania 

 

Doba uchovávania 

  5. Marketingová 

komunikácia 

oprávnený záujem 

podľa článku 6 ods. 

1 písm. f) GDPR, 

ktorým je udržiavanie 

profesionálneho 

vzťahu s klientmi 

(napr. vo forme 

zasielania 

newsletterov, 

právnych noviniek 

alebo sviatočných 

pozdravov)  

po dobu trvania zmluvného 

vzťahu 

   

6. Plnenie 

zmluvných 

povinností (vo 

vzťahu 

k dodávateľom 

a obchodným 

partnerom) 

Pozn.: Poskytnutie 

osobných údajov 

pri tomto účele je 

potrebné na 

uzatvorenie 

zmluvy, ktorú v 

prípade ich 

neposkytnutia 

nebude možné 

uzatvoriť. 

plnenie zmluvy 

podľa článku 6 ods. 

1 písm. b) GDPR ak 

je zmluvnou stranou 

fyzická osoba – 

podnikateľ a 

oprávnený záujem 

podľa článku 6 ods. 

1 písm. f) GDPR, ak 

je zmluvnou stranou 

právnická osoba a to 

potreba uzatvárania 

zmluvných vzťahov a 

uskutočňovanie 

vzájomnej 

spolupráce 

po dobu trvania zmluvného 

vzťahu a do uplynutia 

aplikovateľných 

premlčacích, prekluzívnych, 

reklamačných, uschovacích 

a iných obdobných lehôt, a 

to do uplynutia poslednej z 

týchto lehôt 
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Účel spracúvania 

Právny základ 

spracúvania 

 

Doba uchovávania 

  7. Vedenie 

účtovnej 

dokumentácie 

a plnenie 

súvisiacich 

povinností 

plnenie zákonných 

povinností podľa 

článku 6 ods. 1 

písm. c) GDPR 

v zmysle zákona č. 

431/2002 Z. z. o 

účtovníctve, zákona 

č. 595/2003 Z. z o 

dani z príjmov, 

zákona č. 222/2004 

Z.z. o dani z pridanej 

hodnoty a iných 

príslušných právnych 

predpisov a to v ich 

platnom znení 

počas trvania danej 

povinnosti, spravidla 10 

rokov 

   

8.  Plnenie 

povinností 

pôvodcu 

registratúry 

(správa 

registratúry) 

plnenie zákonných 

povinností podľa 

článku 6 ods. 1 

písm. c) GDPR v 

zmysle zákona 

č.395/2002 Z.z. o 

archívoch a 

registratúrach a o 

doplnení niektorých 

zákonov, v platnom 

znení 

do uplynutia zákonných 

lehôt pre uchovávanie 

určitých  dokumentov v 

zmysle príslušných 

právnych predpisov 
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Účel spracúvania 

Právny základ 

spracúvania 

 

Doba uchovávania 

9. Prijatie, 

vybavenie a 

evidencia 

žiadosti 

dotknutej osoby 

o výkon jej práv 

v zmysle GDPR 

plnenie zákonnej 

povinnosti podľa čl. 

6 ods. 1 písm. c) 

GDPR v spojení s 

oprávneným 

záujmom podľa čl. 6 

ods. 1 písm. f) 

GDPR, ktorým je 

predovšetkým 

správne vybavenie 

žiadosť s ohľadom na 

overenie totožnosti 

5 rokov – objektívna lehota 

na kontrolu vykonávanú 

Úradom na ochranu 

osobných údajov 

   

10. Oslovovanie 

existujúcich a 

potenciálnych 

klientov za 

účelom 

poskytovania 

právnych 

služieb 

oprávnený záujem 

podľa čl. 6 ods. 1 

písm. f) GDPR, 

ktorým je 

uskutočňovanie 

podnikania  

počas trvania zmluvného 

vzťahu a 3 roky po jeho 

ukončení 

   

11. Evidencia 

prijatej a 

odoslanej 

korešpondencie, 

vrátane 

elektronickej 

korešpondencie 

plnenie zákonnej 

povinnosti podľa čl. 

6 ods. 1 písm. c) 

GDPR, najmä zákon 

č. 395/2002 Z.z. o 

archívoch a 

registratúrach v 

platnom znení 

zákonné lehoty 

archivovania dôležitých 

dokumentov 
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Poznámka:  

Doba uchovávania osobných údajov v súvislosti s poskytovaním 

právnych služieb 

 

Vezmite prosím na vedomie, že pri uchovávaní osobných údajov sa 

v príslušných prípadoch riadime odporúčanými dobami uchovávania v 

zmysle Uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 

29/11/2011, napr.: 

• Knihu došlej pošty a knihu odoslanej pošty po jej zaplnení   

  uchovávame počas desiatich rokov od dátumu prijatia alebo   

  odoslania v knihe zapísanej poslednej zásielky; 

• Inventárny zoznam archivujeme počas desiatich rokov od jeho  

  spísania; 

• Menoslov klientov a protokol klientskeho spisu uchovávame bez  

  obmedzenia;  

• Klientsky spis uchovávame počas trvania skartačnej lehoty, ktorá je  

 10 rokov a ktorá plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky  

  pre uloženie spisu do archívu. 

 

Na advokátov sa vzťahujú stavovské predpisy vykladajúce povinnosti 

advokátov podľa Zákona o advokácii, podľa ktorých existujú určité 

okolnosti, ktoré predlžujú naše doby uchovávania osobných údajov, resp. 

bránia nám v skartácii niektorých dokumentov z pochopiteľných dôvodov. 

Napr.: 

• Klientsky spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných  

  advokátovi klientom nie je možné skartovať;  

• Skartovať nie je možné protokoly klientskych spisov a menoslov  

  klientskych spisov; 

• Skartovať nie je možné klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je  

  advokát povinný odovzdať štátnemu archívu; 

• Skartovať nie je možné klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek  

  konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými  

  v trestnom konaní, 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. 

 

Poznámka: Oprávnený záujem ako právny základ  

 

Vezmite prosím na vedomie, že vo všetkých prípadoch, v ktorých 

spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe oprávnený záujem 

(„uvedené účely“), boli naše oprávnené záujmy posúdené tzv. „testom 

proporcionality“.  
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V rámci testov proporcionality sme analyzovali nevyhnutnosť spracúvania 

Vašich osobných údajov na uvedené účely na jednej strane a zásah 

takéhoto spracúvania do Vašich základných práv, slobôd a záujmov na 

druhej strane. 

 

Vykonaním testov proporcionality sme zistili, že spracúvanie Vašich 

osobných údajov je vo všetkých prípadoch na uvedené účely nevyhnutné 

a naše spracúvanie nijako nadmieru neohrozuje Vaše základné práva, 

slobody a záujmy.  

 

5. Kde sú spracúvané Vaše osobné údaje? 

Vaše osobné údaje sú spracúvané na území Európskej únie, predovšetkým 

Slovenskej republiky, v súlade s právnymi predpismi platnými na tomto 

území. Spoločnosť BEATOW PARTNERS neprenáša a ani neplánuje 

preniesť Vaše osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej 

organizácii.  

 

6. Komu sú Vaše osobné údaje poskytované? 

Poskytovanie právnych služieb  

 

V rámci poskytovania právnych služieb, resp. vo všetkých prípadoch, v 

ktorých spracúvame Vaše osobné údaje v súvislosti s výkonom 

advokátskeho povolania a sme viazaní osobitnými právnymi predpismi, 

sprístupňujeme Vaše osobné údaje v nevyhnutnej miere a vždy pri 

zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov najmä nasledovným príjemcom: 

 

• zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom,  

• účtovným poradcom BEATOW PARTNERS, 

• bankám a platobným spoločnostiam, u ktorých má spoločnosť             

            BEATOW PARTNERS vedené účty,  

• Slovenskej advokátskej komore (napr. v prípade disciplinárneho  

            konania), 

• orgánom verejnej správy alebo verejnej moci (avšak až po  

            preverení, či máme zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné  

            údaje týmto orgánom),  

• poskytovateľom IT podpory, 

• poskytovateľom serverového a cloudového úložiska,  

• príjemcom v súvislosti s elektronickou komunikáciou so štátnou  

           správou a zaručenou konverziou (zákon o e-Governmente) 

           (a to vrátane zamestnancov týchto subjektov). 

 

Vezmite prosím na vedomie, že aj keď máme z dôvodu zachovania 

mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje 

orgánom verejnej moci, sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a  
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takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania 

prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. 

 

Iné prípady spracúvania  

V iných prípadoch spracúvania Vašich osobných údajov ako sú uvedené 

vyššie, sprístupňujeme Vaše osobné údaje v nevyhnutnej miere a vždy pri 

zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov najmä nasledovným príjemcom: 

• účtovným poradcom BEATOW PARTNERS, 

• bankám a platobným spoločnostiam, u ktorých má spoločnosť  

            BEATOW PARTNERS vedené účty, 

• orgánom verejnej správy alebo verejnej moci oprávneným  

            požadovať takéto údaje od spoločnosti BEATOW PARTNERS  

            podľa príslušných právnych predpisov,  

• osobám poskytujúcim spoločnosti BEATOW PARTNERS odborné  

            služby, ako sú najmä poskytovatelia IT podpory, poskytovateľom  

            softvérového vybavenia alebo serverového a cloudového úložiska. 

 

7. Sú Vaše osobné údaje spracúvané spôsobom 

automatizovaného individuálneho rozhodovania?  

Vaše osobné údaje nie sú spracúvané spôsobom automatizovaného 

rozhodovania vrátane profilovania.  

 

8. Z akých zdrojov získavame Vaše osobné údaje? 

Poskytovanie právnych služieb  

V rámci poskytovania právnych služieb, resp. vo všetkých prípadoch, v 

ktorých spracúvame Vaše osobné údaje v súvislosti s výkonom 

advokátskeho povolania a sme viazaní osobitnými právnymi predpismi 

získavame osobné údaje najčastejšie priamo od Vás.  

 

V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov môže 

mať dopad na našu schopnosť poskytnúť Vám kvalitné právne poradenstvo 

alebo vo výnimočných prípadoch aj povinnosť odmietnuť poskytnúť Vám 

právne poradenstvo. Ďalej, osobné údaje o klientoch môžeme získavať aj z 

verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných 

osôb. 

 

Ak sa nejedná o klienta- fyzickú osobu, resp. klienta – fyzickú osobu 

podnikateľa, osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov – 

právnických osôb 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  
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možné 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. 

 

Iné prípady spracúvania  

V iných prípadoch spracúvania Vašich osobných údajov, ako sú uvedené 

vyššie, získavame Vaše osobné údaje nasledujúcimi spôsobmi: 

• priamo od Vás,  

• od našich dodávateľov a obchodných partnerov, 

• z verejne dostupných zdrojov, orgánov verejnej moci alebo od iných  

           osôb. 

 

9. Aké máte práva ako Dotknutá osoba? 

Obmedzenia práv Dotknutých osôb v prípade, ak spoločnosť 

BEATOW PARTNERS poskytuje právne služby  

Ako klient máte právo považovať prístup k Vašim osobným údajom ako aj 

ich opravu. Ak spracúvame osobné údaje pri poskytovaní právnych služieb 

resp. vo všetkých prípadoch, v ktorých spracúvame Vaše osobné údaje v 

súvislosti s výkonom advokátskeho povolania a sme viazaní osobitnými 

právnymi predpismi, nemáte ako klient ani ako iná fyzická osoba (napr. 

protistrana) právo namietať proti takému spracúvaniu podľa článku 21 

GDPR. Ak sa osobné údaje týkajú klienta (bez ohľadu na to, či je klient 

právnická alebo fyzická osoba), právo na prístup údajov ani právo na 

prenosnosť iné osoby nemajú z dôvodu našej zákonnej povinnosti 

zachovávať mlčanlivosť a s poukazom na čl. 15 ods. 4 GDPR, 20 ods. 4 

GDPR a § 18 ods. 8 Zákona o advokácii: „Advokát nemá povinnosť 

poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo 

prenosnosť osobných údajov podľa osobitného predpisu, ak by to mohlo 

viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa tohto 

zákona.“ 

 

Práva Dotknutých osôb  

V prípade, ak nejde o obmedzenia uvedené vyššie, máte vo vzťahu k 

osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú a ktoré spracúvame na všetky účely 

a na všetkých právnych základoch uvedených v bode 4 tejto Informácie 

nasledovné práva: 

• právo na prístup k osobným údajom – máte právo získať od 

spoločnosti BEATOW PARNTERS potvrdenie o tom, či spracúva 

Vaše osobné údaje a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k 

týmto osobným údajom a informácie týkajúce sa ich spracúvania; 
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• právo na opravu  – máte právo na to, aby spoločnosť BEATOW 

PARTNERS bez zbytočného odkladu opravila alebo doplnila 

nesprávne alebo neúplné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú;  

• právo na obmedzenie spracúvania – máte právo na to, aby v 

určitých prípadoch spoločnosť BEATOW PARTNERS obmedzila 

spracúvanie Vašich osobných údajov len na ich uchovávanie a na 

preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov 

alebo na ochranu práv inej osoby alebo na ich spracúvanie z 

dôvodov dôležitého verejného záujmu; obmedzenie spracúvania 

môžete požadovať najmä v prípade, ak máte pochybnosť o 

správnosti Vašich osobných údajov, a to na obdobie umožňujúce 

spoločnosti BEATOW PARTNERS overiť správnosť týchto údajov; 

• právo podať sťažnosť dozornému orgánu - okrem vyššie 

uvedených práv máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, 

ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

Úrad môžete kontaktovať písomne na adrese: Hraničná 12, 820 07 

Bratislava 27, Slovenská republika, telefonicky na +421 /2 3231 

3214 alebo elektronickou poštou na 

adrese: statny.dozor@pdp.gov.sk.  

Ďalej, v špecifických prípadoch máte aj nasledovné práva vo vzťahu k 

osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú a to:  

• právo na vymazanie – máte právo žiadať, aby spoločnosť 

BEATOW PARTNERS vymazala všetky osobné údaje, ktoré sa Vás 

týkajú, ak sú zároveň  splnené podmienky stanovené v GDPR 

(uplatnenie tohto práva sa viaže na splnenie podmienok, napr. 

splnenie účelu spracúvania, uplynutie doby uchovávania a pod.); 

• právo namietať proti spracúvaniu - máte právo kedykoľvek 

namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti 

spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú (avšak toto právo 

máte iba v prípade, ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na 

právnom základe oprávnený záujem a na účely bližšie 

špecifikované k tomuto právnemu základu v bode 4 tejto 

Informácie);  

• právo na prenosnosť údajov - máte právo získať od spoločnosti 

BEATOW PARTNERS osobné údaje, ktoré o Vás spracúva a 

preniesť ich ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sú zároveň  splnené 

podmienky stanovené v GDPR (avšak toto právo máte iba v 

prípade, ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na právnom 

základe plnenie zmluvy a na účely bližšie špecifikované 

k tomuto právnemu základu v bode 4 tejto Informácie). 
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10. Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov  

          zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo  

          požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je  

          dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj  

          možné následky neposkytnutia takýchto údajov 

Vysvetľujeme, že poskytovanie osobných údajov je čiastočne vyžadované 

zákonom (napríklad daňovými predpismi) alebo môže vyplývať aj zo 

zmluvných ustanovení (napríklad informácie o zmluvnom partnerovi). Ak je 

potrebné uzatvoriť zmluvu, napr. zmluvu o poskytovaní právnych služieb, 

Dotknutá osoba nám poskytne jej osobné údaje, ktoré musíme následne 

spracovať. Dotknutá osoba je napríklad povinná poskytnúť nám jej osobné 

údaje pri uzatvorení zmluvy s našou spoločnosťou. Neposkytnutie 

osobných údajov by malo za následok, že zmluva s Dotknutou osobou by 

nemohla byť uzatvorená. Predtým, ako Dotknutá osoba poskytne osobné 

údaje, môže kontaktovať zamestnanca našej spoločnosti. Zamestnanec 

našej spoločnosti objasní Dotknutej osobe, či je poskytnutie osobných 

údajov požadované zákonom alebo zmluvou alebo je nevyhnutné pre 

uzatvorenie zmluvy, či existuje povinnosť poskytnúť osobné údaje a aké sú 

dôsledky neposkytnutia osobných údajov. 

 

11. Ako nás kontaktovať?  

V prípade, ak máte ďalšie otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných 

údajov alebo si želáte uplatniť vyššie uvedené práva, môžete tak urobiť 

prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: marek.noga@beatow.com 

alebo poštou na adresu sídla spoločnosti BEATOW PARTNERS. 

 

12. Zmeny tejto Informácie  

Vzhľadom na to, že môže dôjsť k zmene podmienok spracúvania Vašich 

osobných údajov, vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť alebo zmeniť 

podmienky spracúvania upravené v tejto Informácii a to akomkoľvek 

rozsahu. V prípade, ak by došlo k ich podstatnej zmene, budeme Vás o tom 

informovať oznámením na našej webovej stránke alebo emailom. 
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