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I. Úvodné ustanovenia 
  

Spoločnosť BMB Partners s.r.o., so sídlom Zámocká 34, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01, 
IČO: 35 819 855, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sro, Vložka 
číslo: 24874/B,  tel. +421 2 2129 9000, e-mail: recepcia@bmb.sk (ďalej len „spoločnosť BMB 
Partners“ alebo „prevádzkovateľ“) je spoločnosťou, ktorej predmetom činnosti je predovšetkým 
poskytovanie daňového a ekonomického poradenstva a audítorská činnosť.     
 
Pri výkone svojej podnikateľskej činnosti spoločnosť BMB Partners spracúva osobné údaje fyzických 
osôb. Dôsledne pri tom dbá na súlad 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), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a ostatnou súvisiacou legislatívou.  
 
Účelom tohto dokumentu je poskytnúť fyzickým osobám, ktorých osobné údaje sú predmetom 
spracúvania komplexnú informáciu o podmienkach, účeloch a zásadách spracúvania osobných údajov, 
ako aj o ich právach a spôsobe ich uplatňovania. 
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II. Základné pojmy 
 
Termíny a skratky používané v texte tohto dokumentu majú nasledovný význam: 

• GDPR je Nariadenie 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); 

• Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

• Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej 
fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú 
možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, 
identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré 
prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, 
kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;  

• Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný 
subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných 
údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v 
práve členského štátu, možno Prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v 
práve Únie alebo v práve členského štátu; na účely tohto dokumentu sa spoločnosť BMB 
Partners považuje za prevádzkovateľa, ak spracúva osobné údaje v zmysle predchádzajúcej 
vety;  

• Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný 
subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa; na účely tohto dokumentu sa 
spoločnosť BMB Partners považuje za sprostredkovateľa, ak spracúva osobné údaje v zmysle 
predchádzajúcej vety; 

• Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, 
ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, 
ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo 
právom členského štátu, sa nepovažujú za príjemcov; 

• Spracúvanie je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných 
údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, 
prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, 
šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, 
vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo 
neautomatizovanými prostriedkami; 

• Obmedzenie spracúvania je označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich 
spracúvanie v budúcnosti; 

• Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré 
pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov 
týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej 
fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými 
preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom; 

• Súhlas dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný 
prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho 
úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka; 
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• Porušenie ochrany osobných údajov je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie najmä k 
náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných 
údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim; 

• Tretia krajina je krajina, ktorá nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou 
Dohody o Európskom hospodárskom priestore; 

• Dozorný orgán je nezávislý orgán verejnej moci zriadený členským štátom podľa článku 51 
Nariadenia GDPR; v Slovenskej republike sa za dozorný orgán považuje Úrad na ochranu 
osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, IČO: 
36064220, tel: +421 /2 3231 3214, email: statny.dozor@pdp.gov.sk 
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III. Bezpečnosť spracúvania 
 

V záujme ochrany práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov spoločnosť BMB 
Partners prijala rozsiahle technické a organizačné opatrenia zamerané na dosiahnutie súladu s GDPR a 
ochranu práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.  
 
Spoločnosť BMB Partners je certifikovaná na medzinárodnú normu ISO/IEC 27002 zameranú na oblasť 
informačnej bezpečnosti a je držiteľom certifikátu TISAX (Trusted Information Exchange Assessment 
Security), ktorý je štandardom pre informačnú bezpečnosť.  
 
Ohľadom IT bezpečnosti má BMB Partners vypracovanú rozsiahlu dokumentáciu, ktorej primárnymi 
cieľmi je zabezpečenie vonkajšej, ako aj vnútornej ochrany citlivých informácií o klientoch.  
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IV. Zásady spracúvania osobných údajov 
 
Spoločnosť BMB Partners dôsledne rešpektuje zásady spracúvania osobných údajov dotknutých osôb 
definované Článkom 5 GDPR a to  

(i) zásadu zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti, v zmysle ktorej osobné údaje musia byť 
spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne; 

(ii) zásadu obmedzenia účelu, v zmysle ktorej osobné údaje musia byť získavané na konkrétne 
určené, výslovne uvedené a legitímne účely; 

(iii) zásadu správnosti, v zmysle ktorej osobné údaje musia byť správne a podľa potreby 
aktualizované; 

(iv) zásadu minimalizácie údajov, v zmysle ktorej osobné údaje musia byť primerané, relevantné a 
obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú; 

(v) zásadu minimalizácie uchovávania, v zmysle ktorej osobné údaje musia byť uchovávané vo 
forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na 
účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú;  

(vi) zásadu integrity a dôvernosti, v zmysle ktorej osobné údaje musia byť spracúvané 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. 

 
Spoločnosť BMB Partners získava spracúvané osobné údaje priamo od dotknutých osôb, od klientov, 
s ktorými je v zmluvnom vzťahu, ako aj z verejne dostupných zdrojov a informácií. 
 
Spoločnosť BMB Partners spolupracuje so sprostredkovateľmi, ktorí pri výkone svojej činnosti 
v zmysle príslušnej zmluvy spracúvajú osobné údaje v mene spoločnosti BMB Partners. Spoločnosť 
BMB Partners využíva len sprostredkovateľov, ktorí vyhlásili, že prijali primerané technické 
a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR a aby sa zabezpečila ochrana 
práv dotknutých osôb. Spracúvanie sprostredkovateľom sa riadi osobitnou zmluvou, ktorá zaväzuje 
sprostredkovateľa voči prevádzkovateľovi a obsahuje náležitosti definované GDPR. 
 
Spoločnosť BMB Partners vstupuje do zmluvných vzťahov so svojimi klientmi, ktorým poskytuje 
predovšetkým služby daňového poradenstva, ekonomického poradenstva a audítorské služby. 
K postaveniu daňových poradcov z pohľadu GDPR Vám dávame do pozornosti vyjadrenie Dozorného 
orgánu k Postaveniu daňového poradcu a GDPR. 
 
Ak v tomto dokumente nie je uvedené inak, prenos osobných údajov do Tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie spoločnosť BMB Partners nevykonáva. Spoločnosť BMB Partners 
nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania. 
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V. Účely spracúvania osobných údajov a právne základy spracúvania 
 

Spoločnosť BMB Partners spracúva osobné údaje pre dosiahnutie nasledovných účelov a na základe 
nižšie uvedených právnych základov: 
 
1. Poskytovanie daňového poradenstva a iných poradenských služieb 

 
Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie daňového poradenstva a iných poradenských 
služieb na základe zmluvy uzatvorenej s klientom.  
 
Právnym základom spracúvania pri poskytovaní daňového poradenstva je predovšetkým plnenie 
zákonných povinností vyplývajúcich zo zákona č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej 
komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacej legislatívy.  
 
Právnym základom spracúvania pri poskytovaní poradenských služieb, ktoré nespadajú pod daňové 
poradenstvo je plnenie predmetu zmluvy o poskytovaní poradenských služieb, alebo inej obdobnej 
zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba a tiež oprávnený záujem, ktorým spoločnosť BMB 
Partners sleduje účinnú komunikáciu s klientom a plnenie predmetu uzatvorenej zmluvy. 
 
Dotknutými osobami sú predovšetkým klienti spoločnosti BMB Partners, členovia ich štatutárnych 
orgánov, zamestnanci, zástupcovia, poverené subjekty, akcionári/spoločníci/členovia, koneční 
užívatelia výhod a iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje budú spoločnosti BMB Partners poskytnuté. 
 
Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia 
nemôže byť daňové poradenstvo poskytované a je tiež vylúčené plnenie predmetu uzatvorenej zmluvy.    
 
Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté najmä nasledovným príjemcom: subjekty 
zabezpečujúce správu a podporu informačných technológií spoločnosti BMB Partners, subjekty 
poskytujúce poštové/doručovateľské služby, orgány verejnej moci (napr. orgány finančnej správy), 
OČTK a súdy, advokáti poskytujúci spoločnosti BMB Partners právne poradenstvo.    

 
2. Poskytovanie audítorských a iných poradenských služieb  

 
Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie audítorských a iných poradenských služieb 
(zákonný a dobrovoľný auditu) na základe zmluvy uzatvorenej s klientom.  
 
Právnym základom spracúvania je pri poskytovaní služieb štatutárneho auditu plnenie zákonných 
povinností vyplývajúcich zo zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona 
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacej legislatívy. 
 
Právnym základom spracúvania pri poskytovaní poradenských služieb, ktoré nespadajú pod štatutárny 
audit je plnenie predmetu zmluvy o poskytovaní poradenských služieb, alebo inej obdobnej zmluvy, 
ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba a tiež oprávnený záujem, ktorým spoločnosť BMB Partners 
sleduje účinnú komunikáciu s klientom a plnenie predmetu uzatvorenej zmluvy. 
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Dotknutými osobami sú predovšetkým klienti spoločnosti BMB Partners, členovia ich štatutárnych 
orgánov, zamestnanci, zástupcovia, poverené subjekty, akcionári/spoločníci/členovia, koneční 
užívatelia výhod a iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje budú spoločnosti BMB Partners poskytnuté. 
 
Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia 
nemožno štatutárny audit realizovať a je tiež vylúčené plnenie predmetu uzatvorenej zmluvy.    
 
Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté najmä nasledovným príjemcom: subjekty 
zabezpečujúce správu a podporu informačných technológií spoločnosti BMB Partners, subjekty 
poskytujúce poštové/doručovateľské služby, orgány verejnej moci (napr. orgány finančnej správy), 
OČTK a súdy, advokáti poskytujúci spoločnosti BMB Partners právne poradenstvo.    
 
3. Vedenie účtovníctva, spracovanie personálnej a mzdovej agendy 
 
Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie služieb - vedenie účtovníctva, spracovanie 
personálnej a mzdovej agendy na základe zmluvy uzatvorenej s klientom.  
 
Právnym základom spracúvania je plnenie predmetu zmluvy o poskytovaní poradenských  služieb, alebo 
inej obdobnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba a tiež oprávnený záujem, ktorým 
spoločnosť BMB Partners sleduje účinnú komunikáciu s klientom a plnenie predmetu uzatvorenej 
zmluvy. Právnym základom je tiež plnenie zákonných povinností vyplývajúcich zo zákona č. 431/2002 
Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
 
Dotknutými osobami sú predovšetkým klienti spoločnosti BMB Partners, členovia ich štatutárnych 
orgánov, zamestnanci, zástupcovia, poverené subjekty, akcionári/spoločníci/členovia a iné fyzické 
osoby, ktorých osobné údaje budú spoločnosti BMB Partners poskytnuté. 
 
V prípade neposkytnutia osobných údajov je vylúčené plnenie predmetu zmluvy a plnenie súvisiacich 
zákonných povinností.    
 
Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté najmä nasledovným príjemcom: subjekty 
zabezpečujúce správu a podporu informačných technológií spoločnosti BMB Partners, subjekty 
poskytujúce poštové/doručovateľské služby, orgány verejnej moci (napr. orgány finančnej správy), 
OČTK a súdy, advokáti poskytujúci spoločnosti BMB Partners právne poradenstvo.    

 
4. Plnenie AML povinností  
 
Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných 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 a súvisiacej 
legislatívy (ďalej len „AML legislatíva“). 
 
Právnym základom spracúvania je plnenie zákonných povinností vyplývajúcich z AML legislatívy. 
 
Dotknutými osobami sú predovšetkým klienti spoločnosti BMB Partners, členovia štatutárnych 
orgánov, zamestnanci, zástupcovia, poverené subjekty, akcionári/spoločníci/členovia, koneční 
užívatelia výhod a iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje budú spoločnosti BMB Partners poskytnuté. 
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Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia 
nemožno plniť zákonné povinnosti vyplývajúce z AML legislatívy.  
 
Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté najmä nasledovným príjemcom: subjekty 
zabezpečujúce správu a podporu informačných technológií spoločnosti BMB Partners, orgány verejnej 
moci (napr. orgány finančnej správy), OČTK a súdy, advokáti poskytujúci spoločnosti BMB Partners 
právne poradenstvo.    

 
5. Workshopy a iné odborné vzdelávacie podujatia 
 
Účelom spracúvania je organizácia a uskutočňovanie odborných vzdelávacích podujatí organizovaných, 
alebo spoluorganizovaných spoločnosťou BMB Partners.  
 
Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem spoločnosti BMB Partners, ktorým sleduje šírenie 
osvety a rozvoj vzťahov s odbornou verejnosťou prostredníctvom odborných vzdelávacích podujatí, ako 
aj propagáciu poradenských služieb a aktivít spoločnosti BMB Partners. 
 
Dotknutými osobami sú predovšetkým účastníci odborných vzdelávacích podujatí. 
 
Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté najmä nasledovným príjemcom: subjekty, ktoré sú 
organizátormi, alebo spoluorganizátormi podujatí, subjekty zabezpečujúce správu a podporu 
informačných technológií spoločnosti BMB Partners, orgány verejnej moci, OČTK a súdy, advokáti 
poskytujúci spoločnosti BMB Partners právne poradenstvo.    
  
6. Fotografie a videá 

Účelom spracúvania osobných údajov - fotografií a videí zachytávajúcich dotknuté osoby je propagácia 
spoločnosti BMB Partners, jej aktivít a ňou organizovaných podujatí na webovej stránke, na sociálnych 
sieťach a v printových médiách. 
 
Právnym základom spracúvania je súhlas dotknutej osoby so zverejnením jej osobných údajov 
(fotografií a videí) na webovej stránke spoločnosti BMB Partners, na sociálnych sieťach a v printových 
médiách. Udelený súhlas je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať; poskytnutie osobných 
údajov je dobrovoľné. Lehota uchovávania osobných údajov dotknutých osôb je uvedená v udelenom 
súhlase. 

V prípade vyhotovovania a zverejňovania fotografií z verejných podujatí je právnym základom 
spracúvania osobných údajov oprávnený záujem spoločnosti BMB Partners, ktorým sleduje propagáciu 
svojich aktivít za predpokladu, že z objektívnych príčin nie je možné zabezpečiť súhlas dotknutých osôb 
najmä z dôvodu veľkého nelimitovaného počtu účastníkov akcie, alebo v prípade veľkého verejného 
podujatia. 

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytované najmä nasledovným príjemcom: reklamné a 
marketingové agentúry, subjekty zabezpečujúce správu a podporu informačných technológií spoločnosti 
BMB Partners. Zverejnené fotografie a videá sú verejne dostupné. 
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Spoločnosť BMB Partners nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej 
organizácie, avšak v prípade fotografií a videí zachytávajúcich podobizeň dotknutej osoby na kontách 
sociálnych sietí (Facebook, Instagram, linkedin) sa uskutočňuje prenos do USA (spoločnosť Facebook, 
spoločnosť Microsoft Corporation).  

7. Newsletter 
 

Účelom spracúvania osobných údajov je transparentné informovanie o relevantných témach 
a novinkách z oblasti odborného pôsobenia spoločnosti BMB Partners, ako aj propagácia poradenských 
služieb a aktivít spoločnosti BMB Partners. 
 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby a oprávnené záujmy 
spoločnosti BMB Partners ako prevádzkovateľa. Súhlas dotknutej osoby je právnym základom v prípade 
zasielania newslettru dotknutým osobám bez predchádzajúceho vzťahu so spoločnosťou BMB Partners. 
Oprávnené záujmy, ktorými spoločnosť BMB Partners sleduje propagáciu svojich aktivít 
a poskytovaných služieb, ako aj informovanie adresátov newslettra o relevantných témach a novinkách 
z oblasti odborného pôsobenia spoločnosti BMB Partners, sú právnym základom v prípade zasielania 
newslettra klientom spoločnosti BMB Partners. 
 
Ak je právnym základom spracúvania slobodný súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných 
údajov, udelený súhlas je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať. Poskytnutie osobných údajov 
je dobrovoľné. Lehota uchovávania osobných údajov dotknutých osôb je uvedená v udelenom súhlase. 
 
Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytované najmä nasledovným príjemcom: reklamné a 
marketingové agentúry, subjekty zabezpečujúce správu a podporu informačných technológií spoločnosti 
BMB Partners, spoločnosti poskytujúce poštové a doručovateľské služby.   

 
8. Uchádzači o zamestnanie v spoločnosti BMB Partners 

 
Účelom spracúvania osobných údajov je realizácia výberových konaní na obsadenie pracovnej pozície 
v spoločnosti BMB Partners.  
 
Spoločnosť BMB Partners spracúva osobné údaje uchádzačov o zamestnanie, ktorí prejavili záujem o 
konkrétnu pracovnú pozíciu. Spracúvanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie  je nevyhnutné 
na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy, v opačnom prípade je znemožnená účasť uchádzačov 
na výberovom konaní a následný vznik pracovnoprávneho vzťahu so spoločnosťou BMB Partners. 
V prípade, ak uchádzač o zamestnanie prejavil záujem o konkrétnu pracovnú pozíciu, avšak nedošlo 
k vzniku pracovnoprávneho vzťahu, jeho osobné údaje budú zlikvidované. V prípade, ak uchádzač 
o zamestnanie zaslal spoločnosti BMB Partners dobrovoľne svoj životopis a iné dokumenty bez toho, 
aby reagoval na konkrétnu pracovnú pozíciu, spoločnosť BMB Partners uvedené dokumenty 
neuchováva a osobné údaje likviduje. 

 
Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom: subjekty zabezpečujúce 
správu a podporu informačných technológií spoločnosti BMB Partners. 
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9. Vybavovanie žiadostí dotknutých osôb podľa GDPR 
 

Účelom spracúvania osobných údajov je vybavovanie žiadostí dotknutých osôb adresovaných 
spoločnosti BMB Partners  podľa článku 12 a nasl. Nariadenia GDPR.   
 
Právnym základom spracúvania je splnenie zákonnej povinnosti v zmysle článku 12 až 22 Nariadenia 
GDPR a článku 33 a 34 Nariadenia GDPR.  
 
Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia 
spoločnosť BMB Partners nemôže plniť svoje zákonné povinnosti vyplývajúce z Nariadenia GDPR a 
žiadosť dotknutej osoby vybaviť.    
 
Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté predovšetkým 
nasledovným príjemcom: Úrad na ochranu osobných údajov SR, súdy a orgány činné v trestnom konaní, 
advokáti poskytujúci spoločnosti BMB Partners  právne služby. 
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VI. Doba uchovávania osobných údajov 
 
Spoločnosť BMB Partners uchováva osobné údaje dotknutých osôb po dobu po ktorú je ich uchovávanie 
potrebné v závislosti od dôvodu a účelu ich spracúvania. Vo všeobecnosti platí, že spoločnosť BMB 
Partners spracúva osobné údaje: 

• po dobu vyžadovanú príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom, ak je právnym 
základom spracúvania plnenie zákonných povinností;      

• po dobu trvania zmluvného vzťahu založeného zmluvou, či trvania predzmluvných vzťahov, ak 
je právnym základom spracúvania plnenie predmetu zmluvy; 

• po dobu trvania oprávneného záujmu, ktorý sleduje spoločnosť BMB Partners, ak je spracúvanie 
osobných údajov na tento účel nevyhnutne potrebné; 

• po dobu výslovne uvedenú v súhlase alebo do jeho odvolania, ak spracúva osobné údaje na 
základe súhlasu. 

 
Dotknutá osoba môže spoločnosti BMB Partners kedykoľvek adresovať žiadosť o uvedenie, ako dlho 
budú jej osobné údaje uchovávané.  
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VII. Práva dotknutých osôb 
 
Je dôležité, aby každá dotknutá osoba mala kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a aby osobné údaje 
boli spracúvané zákonne. Je v záujme spoločnosti BMB Partners umožniť dotknutým osobám čo možno 
najjednoduchší výkon ich práv v súvislosti s ochranu osobných údajov. V prípade, ak chce dotknutá 
osoba uplatniť niektoré zo svojich práv, môže tak urobiť elektronicky na e-mailovú adresu: 
recepcia@bmb.sk, poštou zaslaním písomného dopytu s označením „GDPR“ na adresu sídla spoločnosti 
BMB Partners, telefonicky na telefónnom čísle: +421 2 2129 9000, alebo aj osobne v sídle spoločnosti 
BMB Partners.   
 
Dotknutá osoba má právo požadovať od spoločnosti BMB Partners prístup k osobným údajom, ktoré sa 
jej týkajú. Dotknutá osoba má právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných 
údajov, ako aj právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a právo na ich prenosnosť. Dotknutá 
osoba má tiež právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ako aj právo podať sťažnosť 
dozornému orgánu. 
 

1. Právo na prístup  
Dotknutá osoba má právo získať od spoločnosti BMB Partners potvrdenie o tom, či sa 
spracúvajú jej osobné údaje a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom. 
Dotknutá osoba má zároveň právo získať kópiu spracúvaných osobných údajov a dodatočné 
informácie vyplývajúce z článku 15 Nariadenia GDPR, ako napríklad: účely spracúvania, 
kategórie dotknutých osobných údajov, dobu uchovávania osobných údajov atď. 
 
2. Právo na opravu 
Dotknutá osoba má právo na doplnenie a/alebo opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych 
osobných údajov. 
 
3. Právo na vymazanie 
Dotknutá osoba má právo dosiahnuť, aby spoločnosť BMB Partners bez zbytočného odkladu 
vymazala osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v 
článku 17 GDPR. Dôvodom výmazu môže byť napríklad, že osobné údaje už nie sú potrebné 
na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali. 
 
4. Právo na obmedzenie spracúvania 
Dotknutá osoba má právo dosiahnuť, aby spoločnosť BMB Partners obmedzila spracúvanie 
osobných údajov, ak nastanie niektorý z prípadov uvedených v článku 18 GDPR. K obmedzenie 
dôjde napríklad, ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov (a to počas obdobia 
umožňujúceho spoločnosti BMB Partners overiť správnosť osobných údajov) alebo ak 
spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada 
namiesto toho obmedzenie ich použitia. Pri obmedzení spracúvania spoločnosť BMB Partners 
smie osobné údaje uchovávať, avšak nesmie ich inak používať. 
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5. Právo na prenosnosť údajov 
Ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami a právnym 
základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby alebo plnenie zmluvy, má 
dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla spoločnosti BMB 
Partners, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo 
preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. V prípade záujmu dotknutej osoby a pokiaľ 
to je technicky možné, spoločnosť BMB Partners prenesie príslušné osobné údaje priamo 
k inému prevádzkovateľovi. 
 
6. Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie 
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je 
vykonávané na právnom základe, ktorým sú  oprávnené záujmy prevádzkovateľa, vrátane 
namietania proti na to nadväzujúcemu prípadnému profilovaniu. Spoločnosť BMB Partners 
nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na 
spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo 
dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 
Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo 
kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, na účely takéhoto marketingu, 
vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá 
osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely 
nesmú spracúvať. 
 
7. Právo podať sťažnosť 
Dotknutá osoba je oprávnená podať sťažnosť dozornému orgánu. Pre územie Slovenskej 
republiky je dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov SR, sídlo: Hraničná 12, 820 
07 Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 /2/ 3231 3214, web: www.dataprotection.gov.sk, 
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. 
 
8. Právo odvolať súhlas 
V prípade, ak dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov na konkrétny 
účel, má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť 
spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. 
 

Spoločnosť BMB Partners poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré prijala na základe 
žiadosti dotknutej osoby podľa tohto článku, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. 
Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Spoločnosť BMB Partners 
informuje o každom takomto predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu 
s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, 
informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba 
nepožiadala o iný spôsob. 
 
Ak spoločnosť BMB Partners neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne a 
najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti, informuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania 
a o možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu a uplatniť súdny prostriedok nápravy. 
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Všetky opatrenia prijaté podľa článkov 15 až 22 a článku 34 Nariadenia GDPR sa poskytujú bezplatne. 
Ak by boli žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu 
sa povahu, spoločnosť BMB Partners môže buď (i) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci 
administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie 
požadovaného opatrenia, alebo (ii) odmietnuť konať na základe žiadosti. 
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VIII. Záverečné ustanovenia 
 

Spoločnosť BMB Partners je oprávnená zmeniť tento dokument, a to najmä za účelom zapracovania 
legislatívnych zmien, aktualizácie účelov a podmienok spracúvania. Spoločnosť BMB Partners 
prípadnou zmenou tohto dokumentu neobmedzí práva dotknutej osoby, ktoré vyplývajú z GDPR 
a súvisiacej legislatívy o ochrane osobných údajov. V prípade, ak dôjde k úpravám tohto dokumentu, 
spoločnosť BMB Partners o tejto skutočnosti dotknuté osoby upovedomí zverejnením nového znenia 
dokumentu na svojej webovej stránke. 
 
 
 
V Bratislave, dňa 26.10.2022 
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Zásady používania súborov cookies  pre www.bmb.sk 
 
Čo sú súbory cookies  
Ako je bežnou praxou na takmer všetkých profesionálnych webových lokalitách, táto lokalita používa 
súbory cookies, čo sú malé súbory sťahované do vášho počítača za účelom zlepšenia poskytovaných 
služieb. Táto stránka popisuje aké informácie zbierajú, ako ich využívame a prečo občas musíme tieto 
súbory ukladať. Tiež poskytneme informácie o tom ako môžete predísť ukladaniu súborov cookies, čo 
však môže zhoršiť alebo "pokaziť" určité prvky funkcionality tejto webovej lokality. Ďalšie všeobecné 
informácie o cookies nájdete na Wikipédii v článku o HTTP cookies. 
 
Ako používame súbory cookies 
Súbory cookies používame z rôznych dôvodov, ktoré sú uvedené nižšie. Vo väčšine prípadov bohužiaľ 
neexistujú štandardizované možnosti ako zakázať súbory cookies bez toho, aby úplne zablokovali 
funkcionalitu a vlastnosti, ktoré tejto lokalite poskytujú. Odporúča sa aby ste všetky súbory cookies 
nechali povolené ak si nie ste istí či ich potrebujete alebo nie, pre prípad že sa používajú na poskytovanie 
služby ktorú využívate.  
 
Zakázanie súborov cookies   
Nastaveniu súborov cookies môžete zabrániť tak, že upravíte nastavenia vo vašom prehliadači (prezrite 
si časť Pomoc vo vašom prehliadači ak chcete zistiť ako to urobiť). Berte na vedomie, že zakázanie 
súborov cookies bude mať vplyv na funkčnosť tejto a mnohých iných webových lokalít ktoré navštívite. 
Zakázanie súborov cookies má obvykle za následok aj zakázanie určitých funkcii a vlastností tejto 
lokality. Preto sa odporúča aby ste súbory cookies nezakazovali. 
 
Súbory cookies, ktoré nastavujeme 
Táto webová lokalita ponúka služby odberu informačných správ a e-mailov a súbory cookies môžu byť 
použité na zapamätanie si toho, či ste sa už zaregistrovali a či sa vám majú zobrazovať niektoré 
oznámenia, ktoré sa vzťahujú len na užívateľov prihlásených/neprihlásených na odber. 
 
Z času na čas užívateľom ponúkame prieskumy a dotazníky, aby sme vám poskytli zaujímavé poznatky, 
užitočné nástroje, alebo na to aby sme lepšie porozumeli našej užívateľskej základni. Tieto prieskumy 
môžu používať súbory cookies na to aby si zapamätali kto sa prieskumu už zúčastnil, alebo na to aby 
vám poskytli presné výsledky po zmene stránky. 
 
Keď zadáte údaje prostredníctvom formulárov, napríklad tých, ktoré nájdete na kontaktných stránkach 
alebo formulároch komentárov, súbory cookies môžu byť nastavené tak, aby si zapamätali informácie o 
užívateľovi pre budúcu korešpondenciu. 
 
Za účelom skvelého zážitku pri používaní tejto webovej lokality vám poskytujeme funkciu nastavenia 
vašich preferencií, ktoré riadia ako webová lokalita funguje keď ju používate. Aby sme si vase 
preferencie zapamätali, musíme nastaviť súbory cookies tak, aby sa táto informácia dala vyvolať vždy 
keď komunikujete so stránkou na ktorú majú vaše preferencie vplyv. 
 
Súbory cookies tretích strán 
 
V istých špeciálnych prípadoch používame aj súbory cookies, ktoré sú poskytované dôveryhodnými 
tretími stranami. Nasledujúca časť popisuje na ktoré súbory cookies môžete naraziť cez túto lokalitu. 
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Táto lokalita využíva službu Google Analytics, ktorá predstavuje jedno z najrozšírenejších webových 
riešení na identifikáciu toho, ako lokalitu používate a spôsobov, ako môžeme váš zážitok zlepšiť. Tieto 
súbory cookies môžu sledovať napríklad to, aký dlhý čas na lokalite trávite a aké stránky navštevujete, 
aby sme vám aj naďalej mohli ponúkať zaujímavý obsah. Pre viac informácií o súboroch cookies Google 
Analytics navštívte oficiálnu stránku Google Analytics. 
 
Analýza tretími stranami sa používa na sledovanie a meranie používania tejto lokality, aby sme vám aj 
naďalej mohli ponúkať zaujímavý obsah. Tieto súbory cookies môžu sledovať napríklad to, aký dlhý 
čas na lokalite trávite a aké stránky navštevujete, čo nám pomáha zisťovať ako by sme pre vás mohli 
lokalitu vylepšiť. 
 
Z času na čas testujeme nové funkcie a robíme jemné zmeny toho ako je táto lokalita poskytovaná. Keď 
testujeme nové funkcie, súbory cookies sa môžu používať na to aby zabezpečili, že váš zážitok na 
lokalite bude konzistentný, zatiaľ čo nám pomáhajú zistiť, ktoré optimalizácie si naši užívatelia cenia 
najviac. 
 
Viac informácií 
 
Dúfame, že sa tým pre vás veci vyjasnili, a ako už bolo spomenuté ak existuje niečo pri čom si nie ste 
istí či to potrebujete alebo nie, je zvyčajne bezpečnejšie nechať súbory cookies povolené pre prípad, že 
by komunikovali s niektorou funkciou našej webovej lokality. Ak máte stále záujem o viac informácií, 
môžete nás kontaktovať prostredníctvom niektorého z nami preferovaných spôsobov 

http://www.taxand.com/
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