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INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV URČENÉ DOTKNUTÝM OSOBÁM 

Prevádzkovateľ týmto v súlade so svojou informačnou povinnosťou v zmysle článku 13 a nasl. 
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 osobných údajov) (ďalej len 
„Nariadenie GDPR“) a zákona  č.  18/2018  Z.  z.  o  ochrane  osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“ a spolu s Nariadením GDPR len „Predpisy 
GDPR“) poskytuje dotknutým osobám nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných 
údajov dotknutých osôb prevádzkovateľom. Dotknutou osobou sa rozumie identifikovaná 
alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú predmetom spracúvania. 

Zakliknutím súhlasu pri vyplnenom web formulári uvedenom na internetovej stránke 
www.bblegal.sk spoločnosti Bobák, Bollová a spol.,s.r.o. dotknutá osoba potvrdzuje, že sa 
oboznámila s informáciami o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom uvedenými 
v tomto dokumente, a teda že si voči nej prevádzkovateľ riadne splnil svoju informačnú 
povinnosť. 

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa 

Obchodné meno:   Bobák, Bollová a spol., s.r.o. 

Sídlo:  Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava 

IČO:     35 855 673 

zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, odd.: Sa, vl. č.: 28594/B 

E-mailová adresa:   office@bblegal.sk 

Telefónny kontakt:   +421 2 48 28 25 20 

(ďalej aj ako „advokátska kancelária“) 

 

 

Spracúvané osobné údaje 

Advokátska kancelária spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktoré jej poskytli v rámci 

kontaktovania advokátskej kancelárie cez kontaktný formulár umiestnený na webovej stránke 

www.bblegal.sk (napr. meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a pod.) za účelom 

riešenia svojej požiadavky. 

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov 

Advokátska kancelária spracúva osobné údaje získané prostredníctvom kontaktného 

formuláru určeného na komunikáciu medzi advokátskou kanceláriou a dlžníkom klienta, ktorý 

prejavil záujem riešiť svoj záväzok prostredníctvom advokátskej kancelárie.  

Spracúvanie osobných údajov bude vykonávané na účel uvedený vyššie, pričom spracúvanie 

bude vykonávané vždy na základe príslušného právneho základu spracúvania a v súlade so 

zásadami spracúvania osobných údajov.  

Účelom a právnym základom spracúvania osobných údajov je mimosúdne vymáhanie 

pohľadávok a vedenie aktívnych súdnych sporov.   

 

http://www.bblegal.sk/
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Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR 
– plnenie zákonnej povinnosti a článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávnený záujem 
advokátskej kancelárie. 

Príjemcovia osobných údajov 

Príjemcami osobných údajov získavaných prostredníctvom kontaktného formuláru môžu byť 
nasledovné osoby: 

 Miroslav Bobák - advokát, Zuzana Bollová – advokát, zamestnanci advokátskej kancelárie, 
advokáti/advokátske kancelárie spolupracujúce s advokátskou kanceláriou a/alebo iné 
poverené osoby zo strany advokátskej kancelárie; 

 Slovenská advokátska komora v prípade disciplinárneho konania; 
 orgány činné v trestnom konaní, súdy a iné orgány verejnej moci v prípade, ak na to bude 

zákonný dôvod. 
 
 
Prenos osobných údajov do tretej krajiny 
 
 
Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje od tretej krajiny. 

 
 
Doba uchovávania osobných údajov 

Osobné údaje budú uchovávané po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie príslušného účelu, na 
ktorý sa osobné údaje spracúvajú, a to:  

 po dobu, ktorú advokátskej kancelárii určujú osobitné právne predpisy, resp. po dobu trvania 
zákonných povinností advokátskej kancelárie vyplývajúcich z týchto predpisov (napr. zákon 
o advokácii, predpisy Slovenskej advokátskej komory) a/alebo 

 minimálne po dobu, kedy je možné voči advokátskej kancelárii uplatniť disciplinárne nároky 
v zmysle interných predpisov Slovenskej advokátskej komory (zákon o advokácii). 
Advokátska kancelária je v tomto ohľade zo zákona viazaná mlčanlivosťou a bude osobné 
údaje dotknutých osôb následne uchovávať výlučne pre účely plnenia svojich zákonných 
povinností bez ich poskytovania akýmkoľvek tretím osobám. 

Po uplynutí vyššie uvedených dôb spracúvania a uchovávania osobných údajov dotknutých 
osôb Prevádzkovateľ zabezpečí výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu. 

 

Práva súvisiace so spracúvaním osobných údajov 

Dotknutá osoba má právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu 
osobných údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov, 
právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov. 

Žiadosť dotknutej osoby o výmaz osobných údajov musí byť Prevádzkovateľom samostatne 
vyhodnotená, nakoľko Prevádzkovateľovi môže z Predpisov GDPR vyplývať povinnosť  na 
ďalšie spracovanie osobných údajov, resp. ďalšie spracovanie osobných údajov môže byť 
nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ. 
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Prevádzkovateľ má právo odmietnuť žiadosť dotknutej osoby o výmaz osobných údajov, ak je 
ďalšie spracúvanie osobných údajov potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo 
obhajovanie právnych nárokov. 

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že je priamo dotknutý/á na svojich právach ustanovených 
Nariadením GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, 
má právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie 
konania. 

Nevyhnutnosť spracúvania osobných údajov 

Pokiaľ dotknutá osoba chce advokátsku kanceláriu kontaktovať prostredníctvom kontaktného 
formuláru umiestneného na webovej stránke advokátskej kancelárie a chce, aby následne 
advokátska kancelária na jej dopyt reagovala, či už telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu, 
musí advokátskej kancelárii spolu s jej požiadavkou poskytnúť aj potrebné osobné údaje. 
V prípade, ak advokátskej kancelárii potrebné osobné údaje neposkytne, nemôže ju 
advokátska kancelária následne kontaktovať. 

Možnosti kontaktovania advokátskej kancelárie 

Advokátsku kanceláriu je možné kontaktovať ohľadom spracúvania osobných údajov a využiť 
práva uvedené vyššie prostredníctvom písomného listu doručeného na adresu sídla 
spoločnosti: Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, alebo zaslaním e-mailu na 
adresu:  office@bblegal.sk 

 

 

V Bratislave, dňa 11.02.2019 
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