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OBOZNÁMENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV – ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI          

ADASTRA S. R. O. 

 

Vážený člen orgánov spoločnosti ADASTRA s. r. o.,  

 

radi by sme Vám týmto poskytli informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov podľa článkov 12,13 a 14 

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 (ďalej „Nariadenie“).  

 

1. KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV? 

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť ADASTRA, s. r. o., so sídlom 

Mýtna 48, 811 07 Bratislava IČO: 35 874 244 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: 

Sro, vložka č.: 30530/B, (ďalej ako „Prevádzkovateľ“). 

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa -  Prevádzkovateľa môžete vo veciach týkajúcich sa spracúvania osobných  

údajov kontaktovať písomne alebo osobne na adrese ADASTRA s. r. o., Mýtna 48, 811 07 Bratislava alebo e-mailom 

na emailovú adresu GDPRSK@adastragrp.com. 

 

2. NA AKÉ ÚČELY A NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE? 

Prevádzkovateľ o Vás ako členoch orgánov spoločnosti (t. j. kategóriou dotknutej osoby je člen príslušného orgánu 

spoločnosti, a to buď konateľ alebo spoločník, a Prevádzkovateľ získava spracúvané osobné údaje priamo od Vás, 

pri vzniku Vášho členstva v orgáne spoločnosti) spracúva Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:  

• korporátna agenda - vykonávanie zápisov do obchodného registra, živnostenského registra a iných 

príslušných registrov, vedenie zoznamu spoločníkov, uchovávanie údajov o konečnom užívateľovi výhod. 

Za týmto účelom spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - 

spracúvanie je vykonávané pri plnení zákonných povinností uložených Prevádzkovateľovi príslušnými právnymi 

predpismi zmluvy (príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov). Za týmto účelom spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje v nasledujúcom rozsahu: meno, 

priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, občianstvo, číslo občianskeho preukazu (ak tak ustanoví 

príslušný právny predpis) iné bežné osobné údaje vyžadované príslušnými právnymi predpismi; 

 

• plnenie povinností vo vzťahu k spoločníkom a konateľom prevádzkovateľa (výplata podielov na zisku, 

informovanie o valnom zhromaždení, zabezpečenie jeho priebehu, zabezpečenie účasti na valnom 

zhromaždení a pod., vedenie zoznamu spoločníkov). Za týmto účelom spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné 

údaje na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - spracúvanie je vykonávané pri plnení zákonných povinností 

uložených Prevádzkovateľovi príslušnými právnymi predpismi zmluvy (zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov). Za týmto účelom spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje 

v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, kontaktné údaje, iné bežné osobné údaje uvedené na 

príslušných dokladoch a listinách.  

 

3. AKÉ SUBJEKTY MAJÚ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM? 

V niektorých zákonom vyžadovaných prípadoch môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté o orgány štátnej správy 

a verejnej moci pri výkone dozoru, napríklad súdom alebo orgánom činným v trestnom konaní, a taktiež príslušným 

registrovým orgánom. Vaše osobné údaje môžu byť tiež poskytnuté v relevantných prípadoch osobám oprávneným 

poskytovať právne služby (advokátske kancelárie pripravujúce príslušné listiny) alebo notárom.  

Vaše osobné údaje nie sú a nebudú poskytované do tretích krajín. Vaše osobné údaje nie sú spracúvané za Vyššie 

uvedenými účelmi profilovaním alebo inou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, na základe 

ktorého by prichádza k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.  

 

4. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE? 

Vaše osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ pri vyššie uvedených účeloch spracúvania počas doby existencie 

spoločnosti a 5 rokov po jeho zániku (teda príslušné listiny, zápisnice a podobne). Osobné údaje spracúvané vo 

vzťahu k evidencií KÚV (konečného užívateľa výhod) sú spracúvané počas 5 rokov odo dňa zániku postavenia 

fyzickej osoby ako KÚV (v zmysle príslušných právnych predpisov).  
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5. AKÉ PRÁVA MÁTE V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV? 

Právo na prístup - Ako dotknutá osoba máte právo získať od 

Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné 

údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným 

údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. 

Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré 

sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými 

prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne 

v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate 

o iný spôsob. 

 

 

Právo na obmedzenie spracúvania - Taktiež máte právo na 

to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich 

osobných údajov. Bude tomu tak napríklad v prípade, ak 

napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je 

spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie 

spracúvania, prípadne ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše 

osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na 

preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych 

nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich 

osobných údajov, ak o to požiadate. 

Právo na opravu - Na zabezpečenie presnosti, úplnosti 

a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ 

primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, 

aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše 

nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné 

údaje. 

 

Právo na prenosnosť údajov - Za určitých okolností máte 

právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, 

ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných 

údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, 

ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na  základe zmluvy, ktorej 

ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými 

prostriedkami. 

 

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) - Taktiež 

máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného 

odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené 

určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie 

sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo 

spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať 

individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy 

Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné 

okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To 

znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ 

vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov. 

Právo podať sťažnosť alebo podnet - V prípade, ak máte 

pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore 

s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou 

obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu 

osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 

12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, 

tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk 

 

 

Vaše práva uvedené v tabuľke vyššie si môžete uplatniť na kontaktných adresách Prevádzkovateľa, ktoré sú uvedené 

v úvode tohto dokumentu. Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám poskytne Prevádzkovateľ bezplatne. V prípade 

opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je Prevádzkovateľ oprávnený  

účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok. Odpoveď Vám Prevádzkovateľ poskytne do 1 mesiaca odo 

dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to 

v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty 

Vás bude Prevádzkovateľ vždy informovať.  

 

6. PLATNOSŤ 

Tieto Zásady sú platné a účinné od _____________. Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia 

informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto 

Zásady kedykoľvek aktualizovať.  
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