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Vyhlásenie o ochrane osobných údajov 

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho 

parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) resp. Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). 

Tieto informácie sú určené zmluvným partnerom a ich zamestnancom resp. objednávateľom služieb 

a ich zamestnancom prípadne dodávateľom služieb a ich zamestnancom (ďalej „len dotknuté 

osoby“). 

Cieľom tohto vyhlásenia je poskytnúť informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi 

zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať 

informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. 

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov dodržiavame taktiež zásady zákonnosti, obmedzenia účelu 

osobných údajov, minimalizácie rozsahu a uloženia, správnosti, integrity, dôvernosti a zodpovednosti.  

 

Prevádzkovateľ osobných údajov: 

SK ACTIVE, s.r.o., Agátova 6, 075 01 Trebišov, IČO: 36 207 543, tel. č.: +421 905 666 541, email: 

skactive@slovanet.sk 

 

Koho kontaktovať v prípade otázok ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov: 

Vzhľadom na rozsah a predmet svojej činnosti nemáme povinnosť stanoviť zodpovednú osobu. 

Avšak, pokiaľ máte akékoľvek otázky v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, napíšte nám email na 

emailovú adresu: skactive@slovanet.sk, telefonicky volajte na tel. č.: +421 905 666 541, alebo nás 

navštívte osobne na adrese našej spoločnosti.  

 

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ:  

 Predzmluvné vzťahy: napr. komunikácia, reakcia na Váš dopyt. Právnym základom je v zmysle 

GDPR čl. 6 ods. 1 písm. b) predzmluvné vzťahy _ vykonanie opatrenia pred uzatvorením 

zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. 

 

 Uzatvorenie zmluvy/prijatie objednávky a s tým súvisiace plnenie povinností v oblasti daní 

a účtovníctva: Právnym základom je v zmysle GDPR čl. 6 ods. 1 písm. b) plnenie zmluvy, 

ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba a s tým súvisiaci  čl. 6 ods. 1 písm. c) plnenie 

zákonných povinností v oblasti daní a účtovníctva:  

- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov; 

- zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov; 

- zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov. 

 

 Spracúvanie kontaktných údajov zamestnancov zmluvného partnera/objednávateľa služby, 

zamestnancov dodávateľa služby : Právnym základom je v zmysle GDPR čl. 6 ods. 1 písm. f) 

oprávnený záujem, ktorým je právo podnikať v rozsahu predmetov činnosti zapísaných vo 
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výpise z príslušného registra, poskytnutie  a obdŕžanie služieb najvyššej kvality, efektívne 

plnenie zmlúv. 

 

 Správa registratúry : prijatie alebo odoslanie pošty, vrátane elektronickej. Právnym základom 

je v zmysle  GDPR čl. 6 ods. 1 písm. c) plnenie zákonných povinností v oblasti vedenia 

a prijatia korešpondencie: 

- zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach; 

- zákon č. 305/2013 Z. z o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e- Governmente). 

 

 Vymáhanie právnych nárokov. Právnym základom je v zmysle GDPR čl. 6 ods. 1 písm. f) 

oprávnený záujem, ktorým je preukazovanie, obhajovanie alebo uplatňovanie právnych 

nárokov. 

 

 Uplatnenie Vašich práv ako dotknutej osoby. Právnym základom je v zmysle GDPR čl. 6 ods. 1  

písm. c) plnenie zákonných povinností v oblasti ochrany osobných údajov: 

- v zmysle GDPR čl.15-22,čl.77. 

 

Komu poskytujeme alebo môžeme poskytnúť Vaše osobné údaje: 

 Predzmluvné vzťahy : 

- Webhouse, Paulínska 20, 917 01 Trnava, IČO: 36 743 852;  

- Google Ireland Limited („Google“) (registračné číslo 368047), so sídlom na adrese 

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. 

 

 Uzatvorenie zmluvy/prijatie objednávky a s tým súvisiace plnenie povinností v oblasti daní 

a účtovníctva : 

- Webhouse, Paulínska 20, 917 01 Trnava, IČO: 36 743 852;  

- Google Ireland Limited („Google“) (registračné číslo 368047), so sídlom na adrese 

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; 

- Kros a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, IČO: 31 635 903; 

- Daňový úrad; 

- Organizácia oprávnená pre výkon auditnej činnosti, a to za účelom výkonu auditu formou 

nahliadnutia; 

- Subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov Prevádzkovateľovi vyplýva zo zákona. 

 

  Spracúvanie kontaktných údajov zamestnancov zmluvného partnera/objednávateľa služby : 

- Webhouse, Paulínska 20, 917 01 Trnava, IČO: 36 743 852;  

- Google Ireland Limited („Google“) (registračné číslo 368047), so sídlom na adrese 

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; 

- Subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov Prevádzkovateľovi vyplýva zo zákona. 
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  Správa registratúry : prijatie alebo odoslanie pošty, vrátane elektronickej: 

- Slovenská pošta, a.s.; 

- Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 

- Subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov Prevádzkovateľovi vyplýva zo zákona. 

 

 Vymáhanie právnych nárokov : 
- Webhouse, Paulínska 20, 917 01 Trnava, IČO: 36 743 852 ; 

- Google Ireland Limited („Google“) (registračné číslo 368047), so sídlom na adrese 

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; 

- Kontrolné orgány, súdy, advokáti; 

- Subjekty, ktorým poskytnutie Prevádzkovateľovi vyplýva zo zákona. 

 
 Uplatnenie Vašich práv ako dotknutej osoby : 

- Webhouse, Paulínska 20, 917 01 Trnava, IČO: 36 743 852 ; 

- Google Ireland Limited („Google“) (registračné číslo 368047), so sídlom na adrese 

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. 

 
Doba uchovávania osobných údajov 

 Predzmluvné vzťahy : 

- Do vyriešenia dopytu služieb. 

 

 Uzatvorenie zmluvy/prijatie objednávky a s tým súvisiace plnenie povinností v oblasti daní 

a účtovníctva : 

- 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú. 

 

 Spracúvanie kontaktných údajov zamestnancov zmluvného partnera/objednávateľa služby :  

- 10 rokov od ukončenia obchodnoprávneho vzťahu.. 

 

 Správa registratúry : prijatie alebo odoslanie pošty, vrátane elektronickej : 

- 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú. 

 

 Vymáhanie právnych nárokov : 
- Do premlčania právneho nároku, pri konaniach alebo sporoch až do právoplatného 

ukončenia ako i po dobu potrebnú na dodržanie povinností Prevádzkovateľa v zmysle 
príslušných právnych predpisov.  
 

 Uplatnenie Vašich práv ako dotknutej osoby 

- 5 rokov od vybavenia žiadosti. 
 

 

Zdroj osobných údajov  

Osobné údaje na vyššie uvedené účely získavame priamo od Vás ako dotknutej osoby. V prípade, ak 
osobné údaje nie sú získane priamo od Vás, zdrojom týchto osobných údajov je Váš zamestnávateľ/ 
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náš zmluvný partner/objednávateľ služieb/dodávateľ služieb. V prípade vymáhania právnych nárokov 
získavame osobné údaje z účtovnej agendy. 
 

Rozsah osobných údajov 
Osobné údaje dotknutých osôb Prevádzkovateľ spracúva v takom rozsahu, aký je nevyhnutný na 
splnenie účelu ich spracúvania. Ide o bežné osobné údaje najmä údaje súvisiace s totožnosťou 
dotknutých osôb, kontaktné údaje dotknutých osôb.  

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky neposkytnutia 

 Predzmluvné vzťahy : 

- Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia údajov 

nie je možné reagovať na Váš dopyt. 

 

 Uzatvorenie zmluvy/prijatie objednávky a s tým súvisiace plnenie povinností v oblasti daní 

a účtovníctva : 

- Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou  a s tým súvisiacou aj zákonnou požiadavkou. 

V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvný vzťah a plniť 

s tým súvisiace zákonné povinnosti Prevádzkovateľa. 

 

 Spracúvanie kontaktných údajov zamestnancov zmluvného partnera/objednávateľa služby:  

- Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na dosiahnutie oprávneného záujmu 

Prevádzkovateľa. 

 

 Správa registratúry : prijatie alebo odoslanie pošty, vrátane elektronickej : 

- Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností, ktoré sú 

spojené s administráciou korešpondencie odosielanej/prijímanej Prevádzkovateľom. 

V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov  nie je možné riadne plnenie povinností 

Prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.  

 

 Vymáhanie právnych nárokov : 
- Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na dosiahnutie oprávneného záujmu 

Prevádzkovateľa. 

 

 Uplatnenie Vašich práv ako dotknutej osoby : 
- Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností, ktoré sú 

spojené s ochranou osobných údajov. V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov  

nie je možné riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných 

všeobecne záväzných právnych predpisov.  

 
Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame, k ich prenosu do tretích krajín 

však môže prísť prostredníctvom partnerov, ktorých služby využívame (Gmail) (Google), a to 

konkrétne do USA. Títo partneri dodržiavajú podmienky US-EU Privacy Shield a tým poskytujú 

primeranú úroveň ochrany pre Vaše osobné údaje. 

 



5 

 

Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému individuálnemu 

rozhodovaniu. 

 

Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u Prevádzkovateľa máte právo:  

 žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, výmaz, obmedzenie spracúvania svojich 
osobných údajov,  

            namietať spracúvanie svojich osobných údajov;  

            na prenosnosť osobných údajov; 

            podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR. 
 
Právo na prístup k osobným údajom 
Ako dotknutá osoba máte právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás 
týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. GDPR taxatívne 
stanovuje v čl. 15 zoznam týchto informácií. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré 
požiadate, môžeme ako Prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym 
nákladom. Prevádzkovateľ je povinný Vám poskytnúť osobné údaje spôsobom podľa Vašej 
požiadavky, avšak právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných 
fyzických osôb. 
 
Právo na opravu osobných údajov 
Ako dotknutá osoba máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú bez 
zbytočného odkladu a so zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte právo na doplnenie 
osobných údajov. 
 
Právo na vymazanie osobných údajov (právo na „zabudnutie“) 
Ako dotknutá osoba máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov ak spracovávame Vaše 
osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame Vaše osobné údaje dlhšie, než je 
potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov. Vaše právo je však 
potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a 
regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.  
  
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 
Ako dotknutá osoba máte právo požadovať od Prevádzkovateľa obmedzenie spracovania svojich 
osobných údajov, ak dotknutá osoba napadne ich správnosť alebo ak namieta ich spracovanie, ďalej 
ak ich spracovanie je protizákonné, a tiež v prípade, ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje 
na účely, na ktoré boli pôvodne získané. V prípade, ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo na 
základe uplatnenia si práva dotknutej osoby, možno tieto osobné údaje spracovať len za podmienok 
a spôsobom uvedeným v nariadení GDPR. Dotknutá osoba má právo požadovať, aby ju 
Prevádzkovateľ informoval o príjemcoch, ktorým oznámil obmedzenie spracovania jej osobných 
údajov. 
Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných 
údajov: 

Prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi opravu Vašich osobných údajov, vymazanie osobných 
údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to 
nevyžaduje neprimerané úsilie. 

Právo na prenosnosť osobných údajov 
Ako dotknutá osoba za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré 
Ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len 
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osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe predzmluvných či zmluvných vzťahov, je to 
technicky možné a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami. 
 
Právo namietať spracúvanie 
Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré je založené na našich 
legitímnych oprávnených záujmoch. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba 
vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody na ich spracúvanie, ktoré prevážia Vaše 

záujmy, práva a slobody. 
 
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov 
Ako dotknutá osoba máte pri podozrení, že sa Vaše osobné údaje  neoprávnene spracúvajú, právo 
podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov 
Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika alebo 
kontaktovať úrad prostredníctvom jeho webového sídla http://www.dataprotection.gov.sk. 
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