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INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 
(obchodní partneri) 

 
I. ÚVOD 
 
Táto Informácia o spracúvaní osobných údajov sa vzťahuje na všetky obchodnoprávne vzťahy, ktorých účastníkom 
je Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (ďalej len „KRRZ“). Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade 
so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, najmä, nie však výlučne v 
súlade s 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) (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
(ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“). 
 
V súvislosti s uzatvorením a plnením zmlúv s našimi zmluvnými partnermi spracúvame aj osobné údaje 
o zamestnancoch/kontaktných osobách zmluvných partnerov a organizácií spolupracujúcich s KRRZ. 
 
V rozsahu, v akom je potrebné zmluvu alebo s ňou súvisiace podklady, vrátane v nich uvedených osobných údajov 
fyzických osôb evidovať a uchovávať na účely daňovej, účtovnej alebo podobnej evidencie alebo tieto osobné údaje 
inak spracúvať na účely daňových, účtovných alebo podobných predpisov, je zodpovedajúce uchovávanie a ďalšie 
spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie našej príslušnej zákonnej povinnosti. 
 
Odporúčame Vám, aby ste si dôkladne prečítali túto Informáciu o ochrane osobných údajov a oboznámili sa tak so 
všetkými svojimi právami.  
 
II. PREVÁDZKOVATEĽ 
 
Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 
sídlo: Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 42263051 
 
(ďalej označený aj ako „KRRZ“, „my“) 
 
Kontaktná osoba/zodpovedná osoba: 
 
Advokátska kancelária - JUDr. Miroslava Benediková, s.r.o.    
Panenská 23, 800 03 Bratislava 
Telefón : + 0903 248 416, miroslava.benedikova@gmail.com  
 
 
 
III. SPÔSOBY ZHROMAŽĎOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 
• priamou interakciou s Vami 
• od našich zmluvných/obchodných partnerov a partnerských organizácií 
 
IV. DOTKNUTÁ OSOBA 
 
• Zmluvní/obchodní partneri – fyzické osoby, fyzické osoby podnikatelia 
• Pracovníci a kontaktné osoby zmluvných/obchodných partnerov, partnerských organizácii a združení, ktorých 

je KRRZ členom 
 
V. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME 
 
• titul,  
• meno, priezvisko,  
• číslo občianskeho preukazu 
• číslo pasu 
 
VI. ÚČEL SPRACÚVANIA  A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV  
 
Osobné údaje našich zmluvných a obchodných partnerov – fyzických osôb spracúvame na účely plnenia povinností 
a, ktoré KRRZ vyplývajú zo zmluvy alebo z iného právneho vzťahu s Vami. Spracúvanie týchto osobných údajov je 
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teda nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe 
žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia). 
 
Osobné údaje pracovníkov a kontaktných osôb našich zmluvných a obchodných partnerov, či partnerských 
organizácii potrebujeme získať, používať a iným potrebným spôsobom spracúvať na účely plnenia zmlúv 
uzatvorených s našimi zmluvnými a obchodnými partnermi, zabezpečenia všeobecnej agendy prevádzky KRRZ, 
organizácie konferencií, stáží a odborných seminárov na Slovensku aj v zahraničí, ochrany majetku (KRRZ 
a/alebo našich zmluvných partnerov), ale aj na účely ochrany majetku a zdravia osôb, nachádzajúcich v priestoroch 
KRRZ alebo v priestoroch, v ktorých sú organizované konferencie, stáže a odborné semináre. Spracúvanie týchto 
osobných údajov je teda založené na  oprávnených záujmoch KRRZ (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia).  
 
VII. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 
Uvedené osobné údaje uchovávame do uplynutia 5 rokov od ukončenia zmluvnej spolupráce s našim zmluvným 
partnerom. Osobné údaje, ktoré je nevyhnutné uchovávať podľa daňových, účtovných alebo podobných predpisov, 
budú uchovávané počas doby podľa týchto predpisov (napr. údaje ako súčasť účtovných dokladov 10 rokov), ak 
táto bude dlhšia. 
 
VIII. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 
V tejto časti uvádzame, ktorým príjemcom môžeme poskytovať Vaše osobné údaje, či ich s nimi zdieľať.   
 
Niektoré Vaše osobné údaje môžeme poskytovať subjektom, ktoré poskytujú služby našej spoločnosti. Od všetkých 
poskytovateľov služieb striktne vyžadujeme, aby dôsledne dbali na ochranu osobných údajov a nepoužívali Vaše 
osobné údaje na vlastné marketingové účely, pokiaľ im na to sami neudelíte súhlas. Zdieľame iba tie osobné údaje, 
ktoré naši poskytovatelia služieb nevyhnutne potrebujú na poskytovanie služieb. Ide napríklad o subjekty, ktoré 
našej spoločnosti poskytujú nasledovné služby: 
 
• technologické služby (napr. správa IT koncových zariadení, správa výpočtovej techniky, správa serverovej 

infraštruktúry, webhosting) 
• doručovateľské a kuriérske služby 
• služby vedenia účtovníctva  
 
Niektoré Vaše osobné údaje môže poskytovať štátnym orgánom a iným orgánom verejnej moci a správy, v 
prípadoch, keď nám taká povinnosť vyplýva zo zákona, alebo je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu 
práv a oprávnených záujmov našej spoločnosti, alebo tretích osôb. 
 
IX. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY 
 
Dotknutá osoba má v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi nasledovné práva: právo na 
prístup k osobným údajom o nich, právo na ich opravu, právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo 
namietať v určitých prípadoch proti spracúvaniu, právo na ich prenos inej osobe, právo podať sťažnosť na Úrad na 
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 
 
X. UPLATNENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY 
 
Dotknutá osoba je oprávnená uplatniť všetky svoje práva kontaktovaním oprávneného zástupcu KRRZ uvedeného 
v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov, písomne, vrátane e-mailu, a tiež zákonom ustanovením postupom 
adresovaným dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 
820 07 Bratislava, tel. : + 421 2 32 31 32 14, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, webstránka: 
http://www.dataprotection.gov.sk/. 
 
Žiadosť dotknutej osoby môže byť zamietnutá v prípadoch dovolených alebo ustanovených zákonom. 
 
XI. ZMENA INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 
Túto Informáciu o spracúvaní osobných údajov môžeme niekedy zmeniť alebo doplniť. Taká zmena alebo doplnenie 
sa nijakým spôsobom bez Vášho výslovného súhlasu nedotkne Vašich práv, ktoré Vám vyplývajú z príslušných 
všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.  
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KRION Partners s.r.o.
V prípade, ak sú niektoré tu uvedené subjekty vo Vašom prípade neaplikovateľné, je potrebné ich vypustiť. To platí aj opačne, doplniť, ak osobné údaje poskytujete nejakým ďalším príjemcom.


