
Ochrana osobných údajov 

Tento dokument vysvetľuje akým spôsobom spracúvame osobné údaje našich klientov a zmluvných 

partnerov v rámci spoločnosti DYNASTION s.r.o., so sídlom: Hlavné námestie 4, 811 01 Bratislava, 

IČO: 47 697 474, tel. č.: 02/5443 0940, e-mail: office@dynastion.com (ďalej len „My“ alebo 

„prevádzkovateľ“). 

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne Nariadením Európskeho parlamentu a rady EÚ 

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj práva našich klientov a zmluvných partnerov ako dotknutých 

osôb, zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov ako aj 

ďalšími právnymi predpismi. 

Vo vzťahu k Vám vystupujeme v zmysle GDPR v postavení prevádzkovateľa. V zmysle GDPR sme 

povinní Vás oboznámiť o informáciách obsiahnutých v tomto dokumente. 

Právny základ 

Právny základ spracúvania osobných údajov určuje na základe akého právneho titulu sú Vaše osobné 

údaje spracúvané. Právny základ je teda rozhodujúci pre určenie, či je konkrétne spracúvanie 

osobných údajov zákonné. Jeden účel spracúvania vašich údajov môže byť založený na viacerých 

právnych základoch. 

Vaše osobné údaje spracúvame v zmysle týchto právnych základov: 

- plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. b) GDPR, 

- plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a 

- oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. 

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z našich zmluvných 

vzťahov a to v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov (plnenie 

povinností vyplývajúcich zo zmluvy).  

Osobné údaje, ktoré spracúvame, sa použijú iba na účel, na ktorý boli poskytnuté, okrem prípadu, ak 

sa rozhodneme, že dané osobné údaje je potrebné použiť aj z iného dôvodu, ktorý je v súlade s 

účelom, na ktorý boli osobné údaje pôvodne poskytnuté. 

Druh osobných údajov 

Osobnými údajmi sa v zmysle GDPR rozumejú akékoľvek údaje o fyzickej osobe, na základe ktorých je 

možné  túto osobu priamo alebo nepriamo identifikovať.  

Vaše osobné údaje získavame a spracúvame v nasledovnom rozsahu: kontaktné údaje ako meno a 

priezvisko, adresa trvalého pobytu, príp. prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, 

dátum narodenia, podpis, číslo bankového účtu.  

Doba uchovávania Vašich osobných údajov 

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje 

spracúvajú, a to aj na účely splnenia akýchkoľvek právnych, účtovných alebo iných požiadaviek. 

Pre určenie vhodnej doby uchovávania osobných údajov zvažujeme množstvo, povahu a citlivosť 

osobných údajov, potenciálne riziko porušenia Vašich práv alebo zverejnenia Vašich osobných údajov, 



ďalej tiež účely, na ktoré Vaše osobné údaje spracovávame a či tieto účely môžeme dosiahnuť aj 

inými prostriedkami, a uplatniteľné právne požiadavky. 

Vaše osobné údaje budeme spracúvať a uschovávať odo dňa podpísania informačného dokumentu 

dovtedy, kým je to potrebné vzhľadom na účel spracúvania, najdlhšie však do piatich rokov (5 rokov) 

odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu. Po uplynutí tejto doby budú Vaše osobné údaje zlikvidované.  

Prenos údajov do tretích krajín  

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho 

priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame.  

Automatizované rozhodovanie 

Neplánujeme vykonávať akékoľvek rozhodovanie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní 

Vašich osobných údajov, vrátane profilovania. Ak by sa táto skutočnosť zmenila, budeme Vás o tom 

vopred písomne informovať. 

Práva dotknutej osoby 

Ako dotknutá osoba máte v zmysle GDPR nasledovné práva: 

• Právo na odvolanie súhlasu - v prípade, ak je právnym základom spracúvania Vašich 

osobných údajov len udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov a neprajete si, aby 

sme Vaše osobné údaje naďalej spracúvali, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať a to 

rovnakým spôsobom, akým ste ho udelili. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť 

spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. 

 

• Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k 

dispozícii, rovnako ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Takéto 

informácie Vám budú poskytnuté spôsobom o ktorý požiadate (t.j. elektronicky alebo poštou).  

 

• Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a 

aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými 

disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby 

sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. 

 

• Právo na výmaz (na zabudnutie) – v prípadoch uvedených v článku 17 GDPR máte právo 

nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov (napr. v prípade, ak osobné údaje, ktoré 

sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania).  

 

• Právo na obmedzenie spracúvania - v prípadoch uvedených v článku 18 GDPR ste 

oprávnený nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. Ide 

napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné 

alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať. 

 

• Právo na prenosnosť údajov – pri splnení podmienok uvedených v článku 20 GDPR 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 osobných údajov, ktoré sme od 

Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. 

 



• Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich 

legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený 

dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

 

 

• Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa 

domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať 

návrh na začatie konania na Úrad pre ochranu osobných údajov.  

 

 

 


