
Pravidlá ochrany osobných údajov 
 (Privacy policy) 

v zmysle Nariadenia 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 aj ako „Nariadenie“) v spojení so 

zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení 

 

Kto je prevádzkovateľom a kto klientom a ako nás môže klient kontaktovať 
 

Prevádzkovateľ: pzpecko.sk s.r.o. 

so sídlom Vojenská 1531/63, 900 23 Viničné 

IČO: 54 472 539  

DIČ: 2121686017  

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, 

vložka č. 159306/B  

e-mail: info@pzpecko.sk 

web: https://www.pzpecko.sk 

(ďalej aj ako „pzpecko.sk s.r.o.“ a/alebo „prevádzkovateľ“ a/alebo  

„PFA“) 

 

Zástupca prevádzkovateľa pzpecko.sk s.r.o. nebol poverený.  

Zodpovedná osoba prevádzkovateľa pzpecko.sk s.r.o. nebola určená.  

 

Prevádzkovateľ je v zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 

poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov podriadený finančný agent v podregistri 

poistenia alebo zaistenia, doplnkového dôchodkového sporenia, prijímania vkladov, 

poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov s registračným číslom 

267533. V zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 

poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov má prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu 

v zmysle ustanovenia § 9 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 

poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov so samostatným finančným agentom, 

ktorým je spoločnosť Macula poisťovacie služby s.r.o., sídlo: Nám. Martina Benku 14, 811 07 

Bratislava, IČO: 35 978 201, zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. 

Sro, vl. č. 39332/B (ďalej aj ako „SFA“). 

 

V zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytnutí finančnej služby v zmysle ustanovenia § 4 písm. c) 

zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov medzi klientom a finančnou inštitúciou, na základe ktorej 

finančná inštitúcia poskytuje klientovi finančnú službu sú určené požadované osobné údaje na 

ktoré sa vzťahuje oprávnenie na spracúvanie osobných údajov.  

 

Klient:   je osoba, ktorej sa zo strany prevádzkovateľa poskytuje finančné  

sprostredkovanie v zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom  

sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení  

niektorých zákonov. Pokiaľ klient prejaví záujem o finančné 

sprostredkovanie predstavujete potencionálneho klienta, pričom sa 

z tohto dôvodu vzniká oprávnenie spracúvať Vaše osobné údaje v zmysle 

zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 

poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle tohto 

dokumentu.  

mailto:info@pzpecko.sk
https://www.pzpecko.sk/


 

Dotknutá osoba: je akákoľvek osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané za účelom  

výkonu finančného sprostredkovania. Dotknutými osobami môžu byť: 

klienti a potencionálni klienti, ktorí o finančné sprostredkovanie prejavili 

preukázateľný záujem a/alebo fyzické osoby, s ktorými máme v rámci 

vykonávania našej činnosti uzavretú poistnú zmluvu alebo na ktorých 

majetok, život, zdravie alebo zodpovednosť za škody sa poistenie 

vzťahuje, a/alebo používatelia webu www.pzpecko.sk a/alebo fyzické 

osoby, ktorých osobné údaje sú zadané do softvérovej aplikácie poistná 

kalkulačka, a/alebo zástupcovia klientov, fyzické osoby zastupujúce 

právnické osoby, fyzické osoby tvoriace štatutárny orgán právnickej 

osoby, a/alebo oprávnené osoby klienta ako poistenej osoby v zmysle 

ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov, a/alebo fyzické osoby, ktorých osobné údaje je 

nevyhnutné spracúvať v súvislosti s vykonávaním poisťovacej činnosti.  

 

Zásady spracúvania osobných údajov 
 

Osobné údaje musia byť: 

 

1. spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej 

osobe („zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť), 

2. získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej 

spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi, ďalšie spracúvanie na 

účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu 

či štatistické účely sa v súlade s článkom 89 ods. 1 Nariadenia nepovažujú za 

nezlučiteľné s pôvodnými účelmi, 

3. primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, 

na ktoré sa spracúvajú („minimalizácia údajov“), 

4. správne a podľa potreby aktualizované, musia sa prijať všetky potrebné opatrenia, aby 

sa zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa 

spracúvajú, bezodkladne vymažú alebo opravia („správnosť“), 

5. uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, 

kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú, osobné údaje sa môžu 

uchovávať dlhšie, pokiaľ sa budú spracúvať výlučne na účely archivácie vo verejnom 

záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely v súlade 

s článkom 89 ods. 1 Nariadenia za predpokladu prijatia primeraných technických 

a organizačných opatrení vyžadovaných Nariadením na ochranu práv a slobôd 

dotknutých osôb („minimalizácia uchovávania“) 

6. spracúvanie spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane 

ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, 

zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo 

organizačných opatrení („integrita a dôvernosť“). 

 

Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame 
V rámci návštevy našej webovej stránky o Vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako 

sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o Vašom 

internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení Vášho jazyka. Ďalej je možné 

spracovávať informácie o Vašom správaní na webe, ktoré sú však z dôvodu ochrany súkromia 

anonymizované a nie je možné priradiť k týmto údajom konkrétneho užívateľa.  

http://www.pzpecko.sk/


 

Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame môžu byť ďalej nasledovné: 

 

1) esenciálne identifikačné údaje dotknutých osôb, 

2) rozšírené informácie o dotknutej osobe a transakčné údaje, 

3) údaje nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy a následné možné plnenia, 

4) komunikácia s dotknutou osobou, 

5) osobitné kategórie osobných údajov, napr. pre potreby dojednania životného poistenia 

je nevyhnutné, mať k dispozícii aj údaje o zdravotnom stave klienta,  

6) osobné údaje tretích osôb nevyhnutné na plnenie povinností finančných inštitúcií voči 

dotknutej osobe a týmto tretím osobám, napr. poverené osoby na zastupovanie dotknutej 

osoby, údaje zákonného zástupcu a iné.  

 

Účel spracúvania osobných údajov 

V prípade výkonu finančného sprostredkovania pre jednotlivé finančné inštitúcie, s ktorými má 

prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci a/alebo inú pomenovanú alebo nepomenovanú 

zmluvu v zmysle ustanovení právneho poriadku SR, a to za účelom identifikácie a 

autentifikácie klienta, resp. potenciálneho klienta, ktorý má záujem o finančné 

sprostredkovanie a/alebo uzatvorenie zmluvu a následne za účelom prípravy a uzatvorenia 

zmluvného vzťahu, plnenia zmluvných povinností voči klientom, za účelom evidencie a 

riešenia sťažností, reklamácií a servis klientom prichádza k spracovaniu osobných údajov 

dotknutých osôb. 

Účelom úzko spojeným s používaním služieb sa rozumie aj analýza a štatistika týkajúca sa ich 

používania, ktorá Prevádzkovateľovi umožní skvalitňovať a optimalizovať svoje služby 

a webovú lokalitu.  

 

I. Spracúvanie osobných údajov na účely vykonávania finančného sprostredkovania alebo 

finančného poradenstva, identifikácie klienta alebo zástupcu klienta, na účely overovania 

tejto identifikácie, ochrany a domáhania sa práv finančného agenta voči klientom, 

zdokumentovania činnosti, vykonávania dohľadu, výmeny informácií týkajúcich sa 

sprostredkovaných finančných služieb so SFA, pre ktorú vykonávame 

sprostredkovateľskú činnosť, plnenia úloh a povinností PFA podľa zákona č. 186/2009 Z. 

z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

Právny základ: Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na podľa osobitného predpisu v 

súlade s §13 ods. 1 písm. c) zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 

poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, na 

základe §31 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Rozsah spracúvaných osobných údajov: Na vyššie uvedené účely v zmysle zákona sme 

oprávnení od klienta, a to aj opakovane, požadovať poskytnutie nasledovných osobných 

údajov: 

 osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, 

rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu 

totožnosti, ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu; 

ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresa miesta podnikania, označenie 



registra alebo inej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná, a číslo 

zápisu do tohto registra alebo evidencie, 

 identifikačných údajov v rozsahu názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresa 

sídla, adresa umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a iná adresa miesta 

činnosti, zoznamu členov štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby a údajov o nich v 

rozsahu podľa písmena a), označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je táto 

právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, ak ide o 

právnickú osobu, 

 kontaktného telefónneho čísla, faxového čísla a adresy elektronickej pošty, ak ich má, 

 dokladov a údajov preukazujúcich oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu a 

splnenie ostatných požiadaviek a podmienok, ktoré sú ustanovené týmto zákonom alebo 

osobitnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania 

alebo finančného poradenstva alebo ktoré sú dohodnuté s finančným agentom. 

 Osobné údaje z dokladu totožnosti v rozsahu: obrazová podobizeň, titul, meno, 

priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, 

trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení 

spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum 

vydania a platnosť dokladu totožnosti, a ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich údaje, 

na ktoré sa vzťahuje písm. b) až d), sme oprávnení získavať od klienta alebo zástupcu 

klienta kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním aj bez súhlasu dotknutej 

osoby. 

Na vyššie uvedené účely sme aj bez súhlasu dotknutej osoby oprávnení získavať, 

zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje a iné údaje v rozsahu vyššie 

uvedenom a získavať osobné údaje klienta alebo zástupcu klienta kopírovaním, skenovaním 

alebo iným zaznamenávaním dokladov totožnosti v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu 

spracúvania. V prípade, ak klient alebo jeho zástupca nami vyžiadané údaje neposkytne, 

nesmieme klientovi podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 

poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytovať finančné sprostredkovanie 

alebo finančné poradenstvo. Poskytnutie týchto osobných údajov je základným predpokladom 

na začatie a realizáciu finančného sprostredkovania, pričom poskytnutie osobných údajov slúži 

primárne na Vašu jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu a ďalej na kontaktovanie Vašej 

osoby za účelom poskytnutia kvalitných služieb. 

 

II. Spracovanie osobných údajov na účely finančného sprostredkovania v súvislosti s 

uzatvorením poistnej zmluvy získaných nad rámec zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom 

sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Právny základ: Spracúvanie osobných údajov je primárne založené na Vašom právnom 

vzťahu ako dotknutej osoby k nám ako Prevádzkovateľovi Vašich osobných údajov, t. j. 

spracúvanie osobných údajov nad rámec zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní 

a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov uvedených v bode I. tohto 

článku je nevyhnutné účely prípravy návrhu zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je ste Vy ako 

dotknutá osoba alebo vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy, na uzatvorenie a plnenie 

tejto zmluvy v súlade s §13 ods. 1 písm. b) zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. 

Poskytnutie týchto osobných údajov je základným predpokladom na uzatvorenie alebo zmenu 

zmluvy, pričom poskytnutie osobných údajov slúži primárne na Vašu jednoznačnú a 

nezameniteľnú identifikáciu a ďalej na kontaktovanie vašej osoby. 

Rozsah spracúvaných osobných údajov: Na účely uzatvorenia zmluvy zhromažďujeme a 

spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu najmä: číslo bankového účtu, VIN, evidenčné číslo 

vozidla, ako aj v rozsahu ďalších údajov klienta resp. potencionálneho klienta alebo jeho 



zástupcu predovšetkým podľa druhu uzatváranej zmluvy. Na základe plnenia zmluvy 

spracúvame tiež osobné údaje z dokladov preukazujúce schopnosť klienta splniť si záväzky z 

poistnej zmluvy, požadované zabezpečenie záväzkov z poistnej zmluvy, oprávnenie na 

zastupovanie, ak ide o zástupcu, splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzavretie 

poistnej zmluvy, ktoré sú ustanovené zákonom o poisťovníctve alebo osobitnými predpismi 

alebo ktoré sú dohodnuté s poisťovňou, pobočkou poisťovne z iného členského štátu a 

pobočkou zahraničnej poisťovne. 

Spracúvanie týchto údajov sa považuje za spracúvanie osobných údajov až v čase, kedy je 

možné tieto údaje priradiť ku konkrétnej fyzickej osobe. Takéto spracúvanie osobných údajov 

je v rámci poistnej kalkulačky zverejnenej na našej webovej stránke realizované až vtedy, 

kedy si dotknutá osoba zvolila konkrétny poistný produkt a dostala sa do štádia zadávania 

údajov na účely uzatvorenia zmluvy. Spracúvanie takýchto osobných údajov je následne 

realizované v zmysle zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, kedy je spracúvanie nevyhnutné na plnenie 

zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo na vykonanie opatrenia pred 

uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. 
 

III. Spracúvanie osobných údajov na marketingové a reklamné účely 
A) Zasielanie obchodných noviniek, newsletterov a ponúk BEZ predchádzajúceho právneho 

vzťahu s dotknutou osobou - Vaše osobné údaje využívame aj na to, aby sme Vás mohli 

informovať o ponuke našich služieb v oblasti finančného sprostredkovania, novinkách, a 

zľavových akciách prostredníctvom newslettra zasielaného e-mailom resp. inou formou. 

Právny základ: V prípade, že zaregistrujete vašu e-mailovú adresu k odberu noviniek bez 

predchádzajúceho právneho vzťahu, budeme spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu – e-

mailová adresa, meno a priezvisko, titul, a to na základe Vami udeleného súhlasu so 

spracúvaním osobných údajov v súlade s §13 ods. 1 písm. a) zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia za účelom zasielania ponukových e-mailov a ďalších 

obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov. Súhlas môžete 

kedykoľvek odvolať, spôsobom uvedeným v článku IX. týchto Pravidiel. Odvolanie súhlasu 

nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho 

odvolaním. 

B) Zasielanie obchodných noviniek, newsletterov a ponúk PO realizovanom právnom vzťahu 

s dotknutou osobou - Vaše osobné údaje využívame na to, aby sme s Vami ostali v kontakte a 

pravidelne Vás informovali o novinkách v oblasti finančného sprostredkovania. 

Právny základ: V prípade existujúcich klientov v rámci poskytnutia finančného 

sprostredkovania môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu – e-mailová adresa, meno a 

priezvisko, titul za vyššie uvedeným účelom na základe právneho titulu nášho oprávneného 

záujmu v súlade s §13 ods. 1 písm. f) zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. V prípade ak nebudete mať záujem odoberať obchodné 

ponuky, stačí nám túto požiadavku poslať prostredníctvom e-mailu zverejneného v článku I. 

Pravidiel. 
 

IV. Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s výkonom práv dotknutých osôb 
Právny základ: Vaše osobné údaje využívame na výkon Vašich práv, ktoré Vám vyplývajú zo 

zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení. V prípade ak si uplatníte niektoré z Vašich práv špecifikovaných v tomto 

dokumente, my máme právo na presnú identifikáciu Vašej osoby. Právnym titulom k 

spracúvaniu Vašich osobných údajov je plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa v 

súlade s §13 ods. 1 písm. c) zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 



a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, teda podľa 

zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení. V súvislosti s výkonom a realizáciou Vašich práv spracúva Prevádzkovateľ 

Vaše osobné údaje ďalej tiež na účely svojich oprávnených záujmov pre prípad možného 

vzniku sporu v súlade s §13 ods. 1 písm. f) zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia a 

to aj bez potreby Vášho súhlasu. 

Rozsah spracúvaných osobných údajov: Pri výkone Vašich práv Prevádzkovateľ 

zhromažďuje a spracúva vaše osobné údaje v rozsahu – titul, meno, priezvisko, dátum 

narodenia, adresa trvalého bydliska, doručovacia adresa (ak je iná ako adresa trvalého 

bydliska), e-mailová adresa, telefonický kontakt, prípadne osobné údaje dokladu totožnosti. 
 

V. Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s oprávnenými záujmami prevádzkovateľa 
Právny základ: Vaše osobné údaje využívame na účel našich vnútorných oprávnených 

záujmov, pričom osobné údaje spracúvame na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) 

Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. f) zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení avšak s výnimkou prípadov, keď 

nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, 

ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa. Takýmito 

oprávnenými záujmami sú najmä: ochrana práv, ktoré nám vyplývajú zo všeobecne záväzných 

právnych predpisov a zmlúv vo vzťahu k zmluvným partnerom a iným osobám - na tento účel 

uchovávame osobné údaje najviac po dobu nevyhnutnú na ochranu takýchto práv a 

oprávnených záujmov; presadzovanie bezpečnosti našich služieb, prevenciu zneužitia služieb 

a prešetrenie porušenia našich podmienok; zamedzenie podvodného konania, ak sa odôvodnene 

domnievame, že hrozí riziko takéhoto konania - na tento účel uchovávame osobné údaje najviac 

po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi; vedenie databázy klientov. 

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov pre účely evidencie dotknutých osôb a s 

tým súvisiacej komunikácie s nimi sa opierame o oprávnený záujem nakoľko touto databázou 

získavame prehľad pri realizácii svojej činnosti, interné funkcie nevyhnutné pre našu činnosť 

(audit, controlling, prevádzka IT, dane, účtovníctvo, administratíva, riešenie sporov 

vyplývajúcich z pracovných vzťahov, vedenie databáz a pod.). Proti spracovaniu založenom na 

oprávnených záujmoch môžete podať námietku, ktorú preskúmame, a zhodnotíme, či dané 

sprostredkovanie spĺňa požiadavky predpisov. 
 

VI. Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s plnením zákonných povinností 

prevádzkovateľa, a to najmä: poskytnutie súčinnosti štátnym orgánom a orgánom 

verejnej moci pri výkone kontroly, účel registratúry a archivácie dokumentov, 

vykonávanie činností na splnenie povinností vyplývajúcich zo zákona 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 v znení neskorších predpisov, plnenie 

povinností vyplývajúcich z príslušných daňových a účtovných predpisov a zákona č. 

186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 
Právny základ: Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedené účely je nevyhnutné na podľa 

príslušných osobitných predpisov v súlade s §13 ods. 1 písm. c) zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a čl. 6 ods. 1 písm. 

c) Nariadenia. 

 

VIII. Spracovanie osobných údajov na účely finančného sprostredkovania v rámci 

poistnej kalkulačky zverejnenej na našej webovej stránke 



Právny základ: V prípade, ak by v rámci poistnej kalkulačky boli získavané ďalšie osobné 

údaje nad rámec § 31 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 

poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa bodu I. tohto článku, alebo nad 

rámec osobných údajov potrebných na účely uzatvorenia zmluvy podľa bodu II. tohto článku, 

takéto osobné údaje sú spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby súhlase v súlade s §13 

ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Dotknutá osoba je v 

takomto prípade jednoznačným spôsobom oboznámená s tým, že zadávanie takýchto údajov je 

nepovinné, pričom však ich zadaním súhlasí so spracúvaním osobných údajov. Dotknutej osobe 

sú v takomto prípade poskytnuté dodatočné informácie o spracúvaní osobných údajov na 

základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, 

spôsobom uvedeným v tomto dokumente. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť 

spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. 

Rozsah spracúvaných osobných údajov: Osobné údaje zadané do poistnej kalkulačky (v 

rozsahu podľa druhu kalkulačky). 

Softvérovú aplikáciu - poistná kalkulačka využívame ako prostriedok pre výkon finančného 

sprostredkovania ako aj pre uzatvorenie zmluvy na diaľku. Jednoznačným spôsobom 

informujeme dotknutú osobu, že softvérová aplikácia predstavuje prostriedok pre ponuku 

finančného sprostredkovania. Zároveň chceme dotknutú osobu informovať, že zadávaním 

údajov, vrátane osobných údajov do tohto softvérového riešenia, prejavuje svoj preukázateľný 

záujem o ponuku finančného sprostredkovania a nadobúda postavenie potenciálneho klienta 

podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prejavenie takéhoto preukázateľného záujmu o 

ponuku finančného sprostredkovania nezaväzuje potenciálneho klienta k uzatvoreniu zmluvy, 

ani k žiadnym iným plneniam. O týchto skutočnostiach bol potenciálny klient informovaný 

pred začatím využívania poistnej kalkulačky, a to priamo prostredníctvom týchto Pravidiel, 

tejto softvérovej aplikácie alebo prostredníctvom subjektu vykonávajúceho finančné 

sprostredkovanie využitím poistnej kalkulačky. 

UPOZORNENIE: V prípade užívania poistnej kalkulačky Vás týmto chceme upozorniť, 

že vstupujete do webového priestoru Macula poisťovacie služby s.r.o. a my ako 

prevádzkovateľ nezodpovedáme za spôsob vkladania osobných údajov do predmetnej 

poistnej kalkulačky, nakoľko túto má v správe a užívaní výlučne spoločnosť Macula 

poisťovacie služby s.r.o. 
 

IX. Spracovanie osobných údajov v súvislosti s vyplnením a odoslaním kontaktného 

formulára a realizácie spätnej väzby zo strany Prevádzkovateľa 
Právny základ: V prípade, ak nás chcete osloviť prostredníctvom kontaktného formulára 

zverejneného na našej webovej stránke, spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho 

udeleného súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov v súlade s §13 ods. 1 písm. a) 

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

v platnom znení a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, 

spôsobom uvedeným týchto pravidlách. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť 

spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. V súvislosti s 

vybavovaním Vašej žiadosti spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje ďalej tiež na účely svojich 

oprávnených záujmov pre prípad možného vzniku sporu v súlade s §13 ods. 1 písm. f) zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. 

Rozsah spracúvaných osobných údajov: Na účely realizácie spätnej väzby na základe 

vyplneného kontaktného formulára zhromažďujeme a spracúvame Vaše osobné údaje v 

rozsahu: Titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa a osobné údaje, ktoré zadáte v texte 

kontaktného formulára. 



 

X. Spracovanie osobných údajov v súvislosti s použitím súborov cookies a analýzy 

webovej stránky 
Právny základ: V prípade, že používate webovú stránku Prevádzkovateľa, súhlasíte so 

zhromažďovaním súborov cookies, ktoré Prevádzkovateľ na svojej webovej stránke používa za 

účelom zlepšenia fungovania svojich webovej stránky, vyhodnotenie ich návštevnosti resp. za 

účelom optimalizácie marketingových aktivít. Právnym titulom spracúvania osobných údajov 

je súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v súlade s §13 ods. 1 písm. a) zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, spôsobom 

uvedeným v tomto dokumente. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania 

osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. 

 

Odovzdanie osobných údajov tretím subjektov 

 
Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané okrem prevádzkovateľa, jeho zamestnancov tiež 

spracúvané tretími subjektmi. Externých partnerov, ktorí ako spracovatelia môžu spracúvať 

vaše osobné údaje, si Prevádzkovateľ starostlivo vyberá a zveruje osobné údaje iba tým 

subjektom, ktorí poskytujú dostatočné záruky zabezpečenia vhodných technických a 

organizačných bezpečnostných opatrení, aby nemohlo dôjsť najmä k náhodnému alebo 

protiprávnemu zničeniu, strate, pozmeňovaniu, neoprávnenému sprístupneniu odovzdaných, 

uložených alebo inak spracovávaných osobných údajov, alebo neoprávnenému prístupu k nim. 

Subjekty, ktoré môžu mať prístup k vašim osobným údajom, sú, či v budúcnosti môžu byť: 

 tretie osoby, ktoré pre nás zaisťujú technickú prevádzku určitej služby, či 

prevádzkovatelia technológií, ktoré Prevádzkovateľ na tieto služby využíva (typicky 

programátorské či iné podporné technické služby, serverové služby, rozosielanie e-

mailov alebo správcovia technických zariadení, našej e-mailovej domény), 

 tretie osoby, ktoré pre nás zaisťujú služby súvisiace s meraním návštevnosti našej 

webovej stránky a prispôsobovanie ich obsahu preferenciám používateľov, správca 

webovej stránky, 

 tretie osoby, ktoré zabezpečujú tvorbu a servis poistných kalkulačiek: Positive s.r.o. – 

a ďalšie spolupracujúce spoločnosti positive software s.r.o., Positive s.r.o., Positive 

Media s.r.o., Positive Services s.r.o. 

 účtovným, právnym, daňovým a iným poradcom, s ktorými sme v zmluvnom vzťahu 

zabezpečujúcom poskytovanie takýchto služieb, a to v rozsahu nevyhnutnom na 

poskytovanie takýchto služieb. 

Ako prevádzkovateľ sme ďalej povinní niektoré Vaše osobné údaje odovzdávať na základe 

všeobecne záväzných platných právnych predpisov nižšie uvedeným príjemcom v prípadoch, 

keď nám taká povinnosť vyplýva zo zákona, alebo je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo 

obhajobu práv a našich oprávnených záujmov, alebo tretích osôb. Títo príjemcovia majú 

postavenie samostatných prevádzkovateľov. 

Príjemcovia Vašich osobných údajov môžu byť: 

 Národná banka Slovenska (právnym základom je zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom 

sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

zákon č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom), 

 finančné inštitúcie v zmysle §4 písm. b) zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom 

sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 



 súdy SR (právnym základom je zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v 

znení neskorších predpisov, zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok), 

 orgány činné v trestnom konaní (právnym základom je zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný 

poriadok), 

 daňové orgány (právnym základom je zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový 

poriadok), zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov), 

 služba kriminálnej polície, služba hraničnej polície, služba cudzineckej polície, služba 

finančnej polície Policajného zboru(právnym základom je zákon č. 171/1993 Z. z. o 

Policajnom zbore), 

 súdni exekútori (právnym základom je zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch 

a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok), 

 advokáti (právnym základom je zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii), 

 Slovenská kancelária poisťovateľov – poskytovanie informácií do Registra PZP 

(právnym základom je Zákon zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní 

a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov), 

 iné osoby a orgány, ktorým je podľa zákona o poisťovníctve a podľa osobitných 

predpisov oprávnená poskytovať/ sprístupňovať informácie alebo ktorým má poisťovňa 

zákonom uloženú povinnosť informácie poskytovať/ sprístupňovať napr. Úrad na 

ochranu osobných údajov SR (právnym základom je príslušný všeobecne záväzný 

právny predpis), 

 Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani 

z príjmov), 

 Inšpektorát práce, Úrad na ochranu osobných údajov a iné štátne orgány s výkonom 

dozoru a kontroly, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (zákon 125/2006 Z. z. o 

inšpekcii práce, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

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

zákonov v platnom znení). 

 

Cookies 

 
Cookie ako malý textový súbor automaticky spracúvame, vzniká navštívením každej webovej 

stránky. Využíva sa ako štandardný nástroj informácií o tom, ako sú naše webové stránky e-

shopu využívané. Jednotlivých užívateľov je možné rozlíšiť, nie však identifikovať 

a prispôsobiť obsah konkrétnym preferenciám. Súbory cookies sú dôležité pre korektné 

fungovanie webovej stránky, bez nich by prehliadanie webovej stránky bolo oveľa 

komplikovanejšie.  

 

Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky 

súbory cookies uložené vo Vašom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste 

im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej 

ďalšej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby 

a funkcie nebudú fungovať.  

 

Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača, 

najčastejšie v časti nastavenia. Väčšina prehliadačov súbory cokkies automaticky prijíma už 

v úvodnom nastavení. V nasledovných linkoch môžete nájsť informácie ako v konkrétnom 

prehliadači nastaviť cookies:  

 

http://www.allaboutcookies.org/ 



Firefox: https://support.mozilla.org 

Chrome:  https://support.google.com 

Internet Explorer:  https://support.microsoft.com 

Safari: https://www.apple.com 

 

Podmienky a informácie o súboroch cookies nájdete v samostatnom dokumente 

zverejnenom na našej webovej stránke.  

 

Ako dlho sa uchovávajú Vaše osobné údaje 
  

Uchovávanie osobných údajov klienta sa riadi ustanoveniami zákona č. 186/2009 Z. z. 

o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, v zmysle ktorého je prevádzkovateľ ako finančný agent povinný viesť evidenciu 

všetkých dokumentov, v ktorých sú uvedené práva a povinnosti finančného agenta a klienta, 

iné podmienky, za ktorých finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie, a ďalšie údaje, 

doklady alebo iné dokumenty, na ktoré sa vzťahuje ustanovenia o spracúvaní osobných údajov 

podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pre splnenie týchto zákonných povinností 

uchovávame osobné údaje dotknutej osoby po dobu poskytovania finančného sprostredkovania, 

vrátane následnej starostlivosti o klienta a po dobu trvania sprostredkovaných finančných 

služieb, vrátane lehoty na uplatnenie nárokov vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí finančnej 

služby, najmenej však po dobu desiatich rokov od začiatku platnosti zmluvy o poskytnutí 

finančnej služby. Prípadné ďalšie spracúvanie osobných údajov je možné len na štatistické a 

archivačné účely a to za splnenia podmienok stanovených v zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

Vaše osobné údaje sa ďalej po skončení zmluvy spracúvajú výlučne z dôvodu ochrany 

prevádzkovateľa a Vašich práv a záujmov, a to na dobu nevyhnutnú k zaisteniu ich výkonu. 

Táto doba je primárne určená podľa premlčacích dôb stanovených zákonom (občiansky 

zákonník) alebo zmluvou. Naša činnosť taktiež podlieha špeciálnej sektorovej regulácii 

(distribúcia služieb), ktorá stanovuje uchovávať niektoré typy dokumentov týkajúce sa činnosti 

prevádzkovateľa po zákonom stanovenú dobu tak, aby bol schopný preukázať plnenie svojich 

povinností a odbornú starostlivosť (spravidla ide o 10 rokov). Napríklad ide o zmluvy, záznamy 

z jednaní, komunikácie s klientmi a pod. V tomto prípade sa teda vždy riadime platnou právnou 

úpravou. Doba uchovávania osobných údajov vyplýva najmä zo zákona 395/2002 Z. z. o 

archívoch a registratúrach, zo zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 

297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred 

financovaním terorizmu a príslušných účtovných a daňových predpisov. 

Pokiaľ klient, potenciálny klient, zástupca klienta alebo člen štatutárneho orgánu právnickej 

osoby, ktorá je klientom nám udelí súhlas na spracúvanie osobných údajov bližšie vymedzené 

v tomto dokumente, budeme uvedené údaje uchovávať po dobu stanovenú v súhlase so 

spracúvaním osobných údajov. 

Čo sa týka využívania funkcionality softvérovej aplikácie, ktorá umožňuje získavať 

potenciálnym klientom zadané osobné údaje a to aj pred dokončením kalkulácie produktov 

finančnej služby, sme oprávnení kontaktovať potenciálneho klienta na ním zadanú e-mailovú 

adresu, telefonicky alebo iným vhodným spôsobom, a to na účely poskytovania odbornej 

pomoci, informácií a odporúčaní klientovi na účely uzavretia zmluvy alebo na účely výkonu 

finančného sprostredkovania v rozsahu činností vymedzených v § 2 ods. 1 zákona č. 186/2009 

Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Zaväzujeme sa poskytnúť 

potenciálnemu klientovi a/alebo klientovi informácie o tom, že softvérová aplikácia – poistná 

kalkulačka je prostriedkom na výkon finančného sprostredkovania a že zadávaním údajov do 
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tejto poistnej kalkulačky prejavuje svoj preukázateľný záujem o ponuku finančného 

sprostredkovania, čím nadobúda postavenie potenciálneho klienta. 

V prípade odvolania Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov a/alebo ak dôjde k 

ukončeniu účelu na spracúvanie osobných údajov, pristupujeme k likvidácii Vašich osobných 

údajov, pokiaľ nie je možné spracúvať vaše osobné údaje na inom právnom základe. Pri 

nakladaní s osobnými údajmi aplikujeme princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie 

doba, počas ktorej sme povinní uchovávať osobné údaje, tak Vaše osobné údaje likvidujeme z 

našich databáz a informačných systémov. V rámci našej organizácie máme nastavené prísne 

vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie nedržíme dlhšie, 

než sme oprávnení alebo povinní. 

 

Zabezpečenie osobných údajov 

 
Spoločnosť pzpecko.sk s.r.o. ako prevádzkovateľ realizuje vhodné technické a organizačné 

opatrenia za účelom ochrany osobných údajov. Spoločnosť pzpecko.sk s.r.o. neustále dohliada 

nad účinnosťou opatrení na ochranu osobných údajov v snahe o ich zlepšenie v súlade 

s technologickým vývojom. Hlavným účelom zabezpečenia osobných údajov je zamedzenie 

neoprávnenému prístupu a zneužitiu Vašich osobných údajov. 

 

Vaše práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov 

 
1) Právo na prístup k osobným údajom  

 

Ako dotknutá osoba máte právo získať od prevádzkovateľa spoločnosti pzpecko.sk 

s.r.o. potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a to 

odoslaním Vašej požiadavky na e-mail info@pzpecko.sk . 

 

Ak spoločnosť pzpecko.sk s.r.o.  ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje máte 

právo ako dotknutá osoba získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o : 

- Účele spracúvania osobných údajov 

- Kategórii spracúvaných osobných údajov 

- Identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť 

osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej 

organizácií, ak je to možné. 

- Dobe uchovania osobných údajov, ak to nie je možné, informáciu o kritériách 

jej určenia, 

- Práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa 

dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve 

namietať spracúvanie osobných údajov, 

- Práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení,  

- Zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, 

- Existencií automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania 

podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v týchto 

prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom 

postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania 

osobných údajov pre dotknutú osobu.     

 

2) Právo na opravu osobných údajov  
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Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ spoločnosť pzpecko.sk s.r.o. 

bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás ako dotknutej 

osoby týkajú a /alebo so zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá 

osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. 

  

3) Právo na výmaz osobných údajov (právo byť zabudnutý) 

 

Ako dotknutá osoba môžete žiadať, aby sme Vaše osobné údaje vymazali (k vymazaniu 

osobných údajov však nepríde v prípade dokumentov, ktoré sa musia uchovať). 

V prípade, ak sú Vaše osobné údaje nevyhnutné pre uplatnenie nášho práva alebo 

plnenia povinností vyplývajúcich či už zo zmluvy alebo z právneho predpisu Vaša 

žiadosť bude odmietnutá (napr. ak evidujeme neuhradenú pohľadávku či v prípade 

prebiehajúceho reklamačného konania).    

 

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, v prípade 

ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa výnimky stanovené v zákone: 

 

a) Osobný údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali. 

b) Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov. 

vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov.  

c) Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných 

údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov v zmysle § 27 

ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení. 

d) Osobné údaje sa spracúvajú nezákonne. 

e) Je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa platného zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská 

republika viazaná. 

f) Osobné údaje sa získali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti 

podľa § 15 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

 

4) Právo na obmedzenie spracovania 

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných 

údajov, ak: 

 

a) Dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia 

umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov. 

b) Spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie 

osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia. 

c) Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, 

ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku. 

d) Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad 

oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.  



 

5) Právo na prenosnosť údajov 

 

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla 

prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom 

formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to 

technicky možné a ak: 

 

a) osobné údaje sa spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), §16 ods. 2 písm. a) alebo § 

13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami. 

 

6) Právo namietať spracúvanie osobných údajov 

 

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa Vašej 

konkrétnej situácie spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na 

základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu 

založenému na našom oprávnenom záujme.  

 

7) Právo odvolať Váš súhlas na spracúvanie osobných údajov  

 

V prípade, ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na Vašom osobitnom 

súhlase, napr. udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov napríklad 

marketingový súhlas (viď článok pojednávajúci o právnom základe spracúvania 

osobných údajov podľa jednotlivých účelov), môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať. 

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného 

na súhlase pred jeho odvolaním. Žiadosť na odvolanie súhlasu môžete poslať 

elektronicky na našu e-mailovú adresu info@pzpecko.sk alebo v listinnej podobe na 

adresu uvedenú v tomto dokumente. 

 

8) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu 

 

Dotknutá osoba má právo, v prípade ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných 

údajov je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte 

právo podať sťažnosť na hlavný dozorný orgán – Úrad na ochranu osobných údajov 

Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika. 

 

 

 

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa Vašich osobných údajov spracúvaných 

spoločnosťou pzpecko.sk s.r.o. nás prosím kontaktujte na info@pzpecko.sk 

 

 

V Bratislave, dňa 01.12.2022 
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