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1

Preambula
Ako advokátska kancelária Schönherr Rechtsanwälte GmbH (ďalej len
"Schoenherr" alebo „my“ v príslušnom gramatickom tvare) prikladáme ochrane
Vašich osobných údajov veľký význam. Z dôvodu našej profesijnej povinnosti
mlčanlivosti sme zaviazaní k najvyššej úrovni dôvernosti. Pri používaní Vašich
osobných údajov preto zároveň prirodzene dodržiavame všetky právne predpisy v
oblasti ochrany údajov a to najmä všetky ustanovenia Všeobecného nariadenia o
ochrane údajov 1 (ďalej len "GDPR") a všetky ďalšie aplikovateľné národné a
európske právne predpisy. V nasledujúcom texte Vám vysvetlíme, ktoré z Vašich
osobných údajov budeme spracúvať, a oznámime Vám účely, na ktoré sa údaje
spracúvajú, a právny základ, na základe ktorého sa Vaše údaje spracúvajú, a ako
môžete uplatniť svoje práva vyplývajúce z GDPR.

2

Osobné údaje a účely spracovania údajov
Vaše osobné údaje spracúvame iba a v rozsahu, v akom ste udelili súhlas, alebo je
potrebné splniť zmluvné záväzky, splniť zákonné povinnosti alebo chrániť legitímne
záujmy spoločnosti Schoenherr. 2 V každom prípade bude spracúvanie Vašich
osobných údajov prebiehať vždy iba v súlade so všetkými príslušnými národnými
a európskymi právnymi predpismi.
Ak ste nám svoje osobné údaje neposkytli sami, získali sme tieto údaje buď od
našich klientov, obchodných partnerov, poskytovateľov služieb alebo kooperačných
partnerov, pre ktorých konáte podľa okolností ako zástupca alebo zamestnanec,
prípadne prostredníctvom ktorých ste pozvaní na naše udalosti, alebo sme
zhromaždili údaje z verejne dostupných zdrojov, vrátane, ale bez obmedzenia,
webových stránok spoločnosti, zoznamov účastníkov udalostí alebo registra
príslušného odvetvia. Posledný uvedený spôsob sa vždy vykonáva v súlade so
všetkými príslušnými národnými a európskymi právnymi predpismi.
Vaše osobné údaje spracúvame najmä na nasledujúce účely:
(i)

Na základe nášho mandátu, alebo na základe prípravy nášho mandátu, t.j.
na základe zmluvného vzťahu medzi nami a za účelom vykonania právnych
a zmluvne dohodnutých služieb alebo povinností týkajúcich sa nášho
obchodného vzťahu.

(ii)

Za účelom dosiahnutia súladu s národnými a európskymi právnymi
predpismi a legislatívou (napr. uchovávanie údajov v súlade so
zákonnými lehotami uchovávania). Najmä môže byť potrebné pred prijatím
konkrétnych mandátov spracúvať Vaše osobné údaje na základe našich

1

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)
2
Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov je Čl. 6 ods. 1 písm. a), b), c) a f) GDPR
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právnych povinností týkajúcich sa predchádzania legalizácii príjmov z
trestnej činnosti a financovania terorizmu.3 V tejto súvislosti sme povinní
uchovávať (kópie) listinných dôkazov, ktoré nám boli poskytnuté na účely
identifikácie, najmenej päť rokov (a najviac desať rokov) po ukončení
mandátu.
(iii)

Za účelom udržiavať obchodné vzťahy a poskytovať Vám aktuálne
príslušné právne alebo obchodné informácie, napr. zasielaním
newslettru v súvislosti s najnovším právnym vývojom v oblasti práva a
pozývali Vás na určité podujatia ("Business Breakfast", "Schoenherr
Abend" atď.).

(iv)

Na účely efektívnej a správnej koordinácie, organizácie a riadenia
obchodu a súvisiacich vnútorných administratívnych účelov skupiny
Schoenherr (napr. na účtovné účely).

(v)

Pre komunikačné účely a optimalizáciu nášho systému
kontaktov (CRM) (Správa vzťahov s klientom "SVK").

(vi)

Na zaistenie bezpečnosti IT a IT operácií v Schoenherr.

(vii)

Pre zapojenie poskytovateľov služieb (napr. externých poskytovateľov
služieb IT), ktorí podporujú naše procesy.

správy

Okrem toho Vaše údaje spracúvame na základe iného právneho základu v súlade
s GDPR a v súlade s inými predpismi v oblasti ochrany údajov, občianskoprávnymi
predpismi a akýmikoľvek inými aplikovateľnými právnymi predpismi.
Získavame len také osobné údaje, ktoré sú potrebné na poskytovanie a realizáciu
našich právnych služieb, alebo údaje, ktoré ste nám poskytli dobrovoľne. Vezmite
prosím na vedomie, že za určitých okolností môžeme neprijať mandát, ak nám
neposkytnete osobné údaje alebo nám poskytnete neúplné osobné údaje, ktoré sú
potrebné na poskytovanie a realizáciu našich právnych služieb.
Osobné údaje sú akékoľvek informácie obsahujúce podrobnosti o osobných alebo
vecných okolnostiach, ako je napríklad meno, adresa, emailová adresa, telefónne
číslo, dátum narodenia, vek, pohlavie, číslo sociálneho poistenia, video záznamy,
fotografie, hlasové záznamy fyzických osôb a biometrické údaje, napríklad odtlačky
prstov. Osobné údaje môžu zahŕňať aj osobitné kategórie údajov, ako sú napríklad
zdravotné údaje alebo údaje súvisiace s trestným konaním.
Vezmite, prosím, na vedomie, že pri spracúvaní osobných údajov vždy vzájomne
porovnávame naše a Vaše oprávnené záujmy 4 , a preto vykonávame test
3

Napríklad, AML4 (Smernica (EÚ) No 849/2015), AML5 (Smernica (EÚ) No 843/2018) a AML6 (Smernica
(EÚ) No 1673/2018)
4
Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR
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vyváženosti. Na požiadanie Vám poskytneme ďalšie informácie týkajúce sa tohto
testu vyváženosti, ktorý sme vykonali.
Vaše údaje nespracovávame na účely rozhodovania, ktoré je založené výlučne na
automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, ktoré má pre vás právne účinky
alebo na Vás podobným spôsobom ovplyvňujú.
3

Vzťah klient – advokát
Naše postavenie právnickej firmy vyžaduje, aby sme Vaše záujmy zastupovali
vytrvalo, verne a svedomite. Pre účely ochrany záujmov našich klientov sme preto
právne povinní zhromažďovať o nich akékoľvek osobné údaje potrebné na
svedomité zastupovanie našich klientov. Ďalej spracúvame Vaše osobné informácie
na základe dohody o poskytovaní právnych služieb, Vášho súhlasu, našich
právnych a / alebo zmluvných povinností 5, ako aj akýchkoľvek iných účelov, na
ktoré sa vzťahujú právne predpisy o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje
používame na štatistické účely iba v anonymizovanej podobe.

4

Webová stránka a podujatia

4.1

Webová stránka
Našu webovú stránku môžete používať a mať prístup k jej verejnému obsahu
všeobecne bez toho, aby ste nám museli poskytnúť svoje osobné údaje.
Zaznamenávame len údaje poskytnuté Vašim poskytovateľom internetového
pripojenia, a to vrátane, nie však výlučne, Vašej IP adresy a trvania a času Vašej
návštevy. Tieto údaje sa uchovávajú počas trvania Vašej návštevy a analyzujú sa
výlučne na štatistické účely pri striktnej ochrane anonymity (pre podrobnejšie
informácie
pozri
pravidlá
týkajúce
sa
súborov
cookies:
https://www.schoenherr.eu/cookie-policy/).
Vaše osobné údaje takisto získavame vtedy, ak nám poskytujete takéto údaje
dobrovoľne alebo výslovne vždy, keď navštívite našu webovú stránku v súvislosti
s využívaním služieb ponúkaných na webovej stránke (napr. tlačové vyhlásenia a
newslettre, kariérny portál). Tieto údaje používame len na osobitný účel
jednotlivej služby, a to v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
Zodpovedajúcim právnym základom pre toto spracúvanie Vašich osobných údajov
je na jednej strane náš oprávnený záujem na zaistení funkčnosti, bezpečnosti atď.
našej webovej stránky a na druhej strane Váš súhlas, ktorý môžete kedykoľvek
odvolať s okamžitou platnosťou.6
4.1.1

Tlačové vyhlásenia a newslettre
Bude pre nás potešením, ak sa prihlásite na odber našich tlačových
vyhlásení alebo newslettrov na https://www.schoenherr.eu/subscription/.

5
6

Právny základ: Čl. 6 ods. 1 písm. a) a f) GDPR
Právny základ: Čl. 6 ods. 1 písm. a) a f) GDPR
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Naše tlačové vyhlásenia poskytujú najnovšie aktualizácie a informácie o
transakciách Schoenherru. Naše newslettre Vám umožňujú získať prístup
k informáciám o najnovšom vývoji v právnej oblasti a poskytujú Vám
aktuálne informácie o našej výročnej publikácii Roadmap a ďalších
publikáciách Schoenherru.
Táto služba od Vás vyžaduje, aby ste nám poskytli svoju emailovú adresu
a rozhodli sa, či chcete dostávať naše tlačové vyhlásenia alebo naše
newslettre. Upozorňujeme, že niektoré z našich kancelárií v iných
krajinách majú svoje vlastné miestne marketingové aktivity, napríklad
rozposielanie miestnych tlačových správ a informačných bulletinov.
Zodpovedajúcim právnym základom pre toto spracúvanie Vašich osobných
údajov je Váš súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať s okamžitou
účinnosťou, alebo oprávnený záujem príslušnej kancelárie Schoenherr na
udržiavaní obchodných vzťahov, ako aj na informovaní existujúcich a
potenciálnych klientov - pokiaľ to dovoľujú príslušné národné zákony. 7
4.1.2

Kariérny portál
Nás kariérny portál môžete používať s cieľom zaslať žiadosť o prijatie na
určitú voľnú pracovnú pozíciu. Vašu žiadosť radi prijmeme. Určité
informácie od Vás požadujeme, aby sme mohli posúdiť, či Vám môžeme
ponúknuť vhodnú pozíciu.
Získavame len osobné údaje, ktoré ste nám poskytli vo svojej žiadosti o
prijatie do zamestnania: akademický titul, meno, kontaktné údaje,
záujmy, životopis, motivačný list, referenčné listy a akékoľvek ďalšie
informácie a dokumenty, ktoré ste zaslali. Upozorňujeme, že spracúvanie
Vašich osobných údajov môže v mene spoločnosti Schoenherr vykonávať
jeden z našich poskytovateľov služieb (takzvaný "sprostredkovateľ";
pozri časť 7 tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov).
Zodpovedajúcim právnym základom pre toto spracúvanie Vašich osobných
údajov je Váš súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať s okamžitou
účinnosťou.8 Upozorňujeme, že možno budeme musieť pozastaviť proces
spracovania žiadosti, ak nám neposkytnete alebo nedostatočne
poskytnete svoje údaje potrebné na používanie kariérneho portálu.
Na
zaslanie
žiadosti
použite
https://www.schoenherr.eu/careers/

7

Právny základ: Čl. 6 ods. 1 písm. a) a / alebo f) GDPR

8

Právny základ: Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

www.schoenherr.eu
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4.2

Podujatia
Naše podujatia, workshopy a prednášky (ďalej spolu len "Podujatia") poskytujú
podrobné informácie o najnovšom vývoji v rôznych oblastiach práva a takisto Vám
umožňujú získavať kontakty na iných účastníkov z príslušného odvetvia a osobne
stretnúť právnikov Schoenherru. Na zaslanie našich pozvánok použijeme len Vaše
kontaktné údaje, pričom v našom oprávnenom záujme spracujeme Vaše meno,
názov Vašej spoločnosti a názov Vašej pozície s cieľom optimalizovať správu
kontaktov.
Ak ste sa na Podujatia prihlásili, pozveme Vás na naše Podujatia. V takom prípade
sa Vaša pozvánka odošle na základe Vášho súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek
odvolať. Zostať v kontakte s našimi bývalými právnikmi a spolupracovníkmi je pre
nás obzvlášť dôležité. Tieto pozvánky Vám zašleme aj na základe Vášho súhlasu,
ktorý môžete kedykoľvek odvolať. 9 Ak ste alebo ste boli klientom, je v našom
legitímnom záujme pozvať Vás na udalosti. Môžete nám kedykoľvek oznámiť, že si
neprajete dostávať ďalšie pozvánky.10
Upozorňujeme, že niektoré z našich kancelárií v iných krajinách majú svoje vlastné
miestne marketingové aktivity, napríklad rozposielanie pozvánok na svoje miestne
Podujatia. Zodpovedajúci právny základ pre toto spracúvanie Vašich osobných
údajov je buď na základe Vášho súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať s
okamžitou účinnosťou, alebo na základe oprávneného záujmu príslušnej kancelárie
Schoenherr, ak je to v rozsahu povolenom podľa platných vnútroštátnych právnych
predpisov. Aj v takom prípade nás môžete kedykoľvek upozorniť, že si neprajete
dostávať ďalšie pozvánky.11

4.3

Video sledovanie
Vstup do našej budovy je vybavený systémom video sledovania s cieľom chrániť
naše priestory, najmä informácie, ktoré nám naši klienti zverili. To je indikované
aj označeniami v oblastiach monitorovaných videom. Tento systém bude preto
vyhotovovať video záznamy vždy, keď navštívite naše priestory. Tieto záznamy sa
uchovávajú v šifrovanej podobe počas 14 dní. K týmto video záznamom máme
prístup len vtedy, ak existuje osobitný dôvod (napr. dôjde k spáchaniu trestného
činu priamo vo vizuálnom poli jednej z našich videokamier).
Zodpovedajúcim právnym základom pre toto spracúvanie Vašich osobných údajov
je náš legitímny záujem na zabezpečení ochrany nášho majetku a údajov našich
klientov a na zabezpečenie dostatočných dôkazov, ktoré je možné v prípade
potreby predložiť príslušným orgánom.12

9

Právny základ: Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

10

Právny základ: Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

11

Právny základ: Čl. 6 ods. 1 písm. a) a f) GDPR

12

Právny základ: Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR
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4.4

Správa vzťahov s klientom ("SVK")
Ak ste nás kontaktovali, budeme mať k dispozícii Vaše kontaktné údaje.
Vaše kontaktné údaje spracúvame, aby sme splnili naše zmluvné a zákonné
povinnosti, kontaktovali Vás alebo na základe nášho oprávneného záujmu
optimalizovať náš systém správy kontaktov (CRM). Kedykoľvek môžete vzniesť
námietku proti ďalšiemu spracúvaniu Vašich údajov za účelom optimalizácie nášho
systému správy kontaktov.13 Ak nám pošlete odôvodnenú námietku, preskúmame
fakty a zastavíme alebo upravíme proces spracúvania alebo Vás informujeme o
závažných a oprávnených dôvodoch, prečo je nevyhnutné pokračovať v spracúvaní
údajov.

5

Bezpečnosť údajov
V snahe chrániť Vaše osobné údaje, najmä pred neoprávneným, nezákonným alebo
náhodným prístupom, spracúvaním, stratou, používaním a manipuláciou, sme
prijali primerané organizačné a technické opatrenia.
Napriek nášmu úsiliu o stále zabezpečenie náležite vysokého štandardu v súlade s
požiadavkami na starostlivosť nemožno vylúčiť, že k informáciám, ktoré ste nám
poskytli cez internet, získajú prístup alebo ich použijú iné osoby.
Vezmite prosím na vedomie, že z tohto dôvodu nemôžeme prevziať žiadnu
zodpovednosť za zverejnenie informácie z dôvodu chýb pri prenose údajov a/alebo
neoprávneného prístupu tretími stranami, ktoré sme nespôsobili (napr. nabúranie
sa do emailového účtu alebo odpočúvanie telefonickej komunikácie, zachytenie
faxových správ).

6

Používanie údajov
V súvislosti s uzatváraním vzťahu medzi klientom a advokátom alebo zmluvného
vzťahu s nami nám poskytnete osobné údaje, ako aj podnikateľské alebo obchodné
tajomstvo týkajúce sa Vás alebo Vašich blízkych osôb, spolupracovníkov alebo
tretích strán. Vo všetkých týchto prípadoch vo všeobecnosti predpokladáme, že ste
oprávnený poskytnúť tieto údaje. Vaše údaje a údaje tretích strán, ktoré ste určili,
používame výlučne v rozsahu, v akom je to potrebné na riadne zriadenie a plnenie
nášho mandátu alebo zmluvného vzťahu s Vami.
Nebudeme spracúvať údaje poskytnuté na iné účely ako tie, na ktoré sa vzťahuje
náš mandát, Váš súhlas alebo iný dôvod v zmysle ustanovení GDPR, s výnimkou
prípadu použitia na štatistické účely, pokiaľ boli poskytnuté údaje anonymizované.

13

Právny základ: Čl. 6 ods. 1 písm. a), b), c) a/alebo f) GDPR
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7

Zasielanie údajov tretím stranám

7.1

Mandát
Vo všeobecnosti, Vaše osobné údaje zasielame iba tretím stranám, ak a v rozsahu,
v akom existuje platný právny základ pre toto zasielanie, a ak zasielanie
neporušuje žiadne povinnosti mlčanlivosti. V každom prípade zasielame Vaše
osobné údaje, iba ak je to potrebné na daný účel, ktorý vyžaduje platný zákon,
zasielanie je založené na oprávnenom záujme alebo na Vašom súhlase.
Plnenie mandátu od Vás si môže vyžadovať, aby sme zaslali Vaše údaje tretím
stranám (napr. Vašej protistrane, zastupujúcim právnikom, poisťovniam a
poskytovateľom služieb, ktorých môžeme využiť a ktorým poskytujeme údaje
atď.), ako aj súdom a iným orgánom. Navyše, určitý medzinárodný problém v
súvislosti s mandátom môže vyžadovať, aby sme si vymenili údaje v rámci
kancelárií Schoenherr. Údaje sa zašlú len pri dodržaní právnych (a ďalších
príslušných národných) predpisov v oblasti ochrany údajov, a to najmä s cieľom
plniť Vami zverený mandát alebo na základe Vášho predchádzajúceho súhlasu.
V prípade potreby budú Vaše osobné údaje napr. zaslané nasledujúcim príjemcom:
•
súdy a verejné orgány;
•

protistrany a ich zástupcovia;

•

iné kancelárie Schoenherr;

•

nezávislí právnici spolupracujúci so Schoenherr;

•

príslušné advokátske komory;

•

daňoví poradcovia a audítori;

•

banky a poisťovacie spoločnosti; a

•

poskytovatelia služieb (napr. cestovné kancelárie, taxislužba,
hotely).

Niektorí z vyššie uvedených príjemcov Vašich osobných údajov sa nachádzajú v
cudzine alebo mimo EÚ/EHP a spracúvajú tam Vaše údaje. Úroveň ochrany údajov
v iných krajinách nemusí byť úplne rovnocenná s úrovňou ochrany na Slovensku.
Zabezpečíme dodržanie európskej úrovne ochrany údajov a európskych
štandardov bezpečnosti údajov. Z tohto dôvodu zašleme Vaše osobné údaje len do
krajín, o ktorých Európska komisia rozhodla, že majú primeranú úroveň ochrany
údajov, alebo prijmeme opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby všetci príjemcovia
zachovávali primeranú úroveň ochrany údajov; na tento účel prijmeme štandardné
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zmluvné doložky (2010/87/ES a/alebo 2004/915/ES).
Naši sprostredkovatelia (t.j. poskytovatelia služieb) tiež spracúvajú Vaše osobné
údaje. Títo sprostredkovatelia sú najmä poskytovatelia IT služieb, poskytovatelia
ďalších nástrojov a softvérových riešení, ako aj zodpovedajúcich alebo súvisiacich
služieb. Naši sprostredkovatelia budú spracúvať Vaše osobné údaje iba v našom
mene, v súlade s našimi pokynmi a na účely uvedené v tomto vyhlásení o ochrane
osobných údajov. Niektorí z týchto sprostredkovateľov sa nachádzajú mimo územia
EÚ/EHP. Vždy, keď využijeme sprostredkovateľov, zabezpečíme zachovanie
európskej úrovne ochrany údajov a dodržanie európskych štandardov bezpečnosti
údajov.
Okrem toho by sme Vás chceli informovať o tom, že informácie týkajúce sa
osobitných okolností Vášho prípadu možno v súvislosti s našimi právnymi službami
získavať na pravidelnej báze aj od tretích strán (napríklad vyhľadávače, sociálne
siete, Vaša firemná webová lokalita). Takisto môžeme niekedy poskytnúť na
požiadanie Vaše osobné údaje súdom alebo iným orgánom. Vo všetkých týchto
prípadoch však vždy zabezpečíme, že dodržíme právne predpisy a ochránime Vaše
údaje.
Ak podáte žiadosť o prijatie do zamestnania prostredníctvom kariérneho portálu,
údaje o Vás môžeme získať aj od tretích strán (napr. vyhľadávače, sociálne siete).
8

Oznamovanie incidentov týkajúcich sa údajov
Snažíme sa o to, aby incidenty týkajúce sa údajov boli odhalené v skorom štádiu
a aby sa ihneď oznámili Vám a / alebo príslušnému dozornému orgánu. Oznámenie
bude zahŕňať aj dotknutú kategóriu údajov.

9

Uchovávanie údajov
Vaše údaje budeme uchovávať iba tak dlho, ako to bude potrebné na splnenie
našich zmluvných alebo právnych povinností a na bránenie sa pred prípadnými
nárokmi zo zodpovednosti. Ak už Vaše osobné údaje nepotrebujeme, vymažeme
ich alebo ich urobíme anonymnými, aby sme zaistili, že už nebudete môcť byť
identifikovaní.
V závislosti od účelu spracúvania sa na rôzne kategórie údajov vzťahujú rôzne doby
uchovávania. Konkrétne obdobie uchovávania príslušných poskytnutých údajov
možno vyvodiť z rôznych právnych ustanovení. Na požiadanie vám radi
poskytneme konkrétnejšie informácie o dobe uchovávania Vašich údajov / Vami
poskytnutých údajov.14

14

Pre relevantné kontaktné údaje, pozrite, prosím, bod 14 tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov
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10

Súbory cookies
Webová stránka používa súbory cookies s cieľom zabezpečiť, aby boli naše služby
pre našich klientov užívateľsky prístupné a efektívnejšie.
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý stiahne náš webový server na pevný
disk Vášho počítača prostredníctvom Vášho prehliadača a ktorý umožňuje našej
webovej stránke rozpoznať Vás ako používateľa v prípade, že sa vytvorí spojenie
medzi našim webovým serverom a Vaším prehliadačom. Súbory cookies pomáhajú
zistiť frekvenciu používania a počet používateľov, ktorí navštevujú našu webovú
lokalitu. Obsah súborov cookies, ktoré používame, je obmedzený na identifikačné
číslo, pričom nám neumožňuje osobne identifikovať používateľa. Hlavným účelom
súborov cookies je rozpoznať používateľa webovej stránky.
Používame dva typy súborov cookies na našej webovej stránke:
•

Prechodné súbory cookies (Session cookies): Ide o prechodné súbory
cookies uchovávané v dočasnej pamäti, ktoré sa automaticky vymažú, keď
svoj prehliadač zavriete.

•

Trvalé súbory cookies: Súbory cookies sa uchovávajú na Vašom pevnom
disku s cieľom zvýšiť užívateľskú prívetivosť a umožniť nám rozpoznať, keď
našu webovú stránku navštívite znovu.

Vo svojom prehliadači môžete upraviť nastavenia (i) s cieľom aktivovať
funkcionalitu, ktorá Vás informuje o nastaveniach súborov cookies, a / alebo s
cieľom umožniť súbory cookies len v konkrétnom prípade, (ii) môžete zablokovať
súbory cookies pre určité prípady alebo vo všeobecnosti a (iii) takisto môžete
aktivovať funkcionalitu, ktorá automaticky vymaže súbory cookies, keď svoj
prehliadač zavriete. Zablokovanie súborov cookies môže viesť k znemožneniu
určitej funkcionality alebo vlastností našej webovej stránky.15
Zodpovedajúcim právnym základom pre toto spracovanie Vašich osobných údajov
je Váš súhlas, ktorý ste nám dali súhlasom s bannerom súborov cookie na našej
webovej stránke. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s okamžitou
účinnosťou.16
11

Serverové protokolové súbory (Server-log-files)
Pre optimalizovaný systémový výkon, užívateľskú prívetivosť a poskytnutie

15

Pre viac informácií v súvislosti s politikou súborov cookie, pozrite, prosím,
https://www.schoenherr.eu/cookie-policy/
16
Právny základ: Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR
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užitočných informácií o našich službách prevádzkovateľ webovej lokality
automaticky získava a uchováva tzv. serverové protokolové súbory (server log
files), ktoré nám Váš prehliadač automaticky zasiela. Tieto informácie zahŕňajú
Vašu IP adresu, nastavenia prehliadača a jazyka, operačný systém, URL webovej
lokality, na ktorej bol umiestnený odkaz, Vášho poskytovateľa internetového
pripojenia a dátum/čas Vašej návštevy. Tieto protokoly musíme spracovať, aby
sme zaistili funkčnosť, stabilitu a bezpečnosť našej webovej stránky. Tieto údaje
nie sú spájané so zdrojmi osobných údajov. Vyhradzujeme si právo preskúmať
tieto údaje neskôr v prípade, že existujú presvedčivé dôkazy naznačujúce
nezákonné použitie. Zodpovedajúcim právnym základom pre toto spracúvanie
Vašich osobných údajov je náš oprávnený záujem na funkčnosti, stabilite a
bezpečnosti našej webovej stránky.17
12

Vaše práva v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi
Ako klient alebo spravidla ako dotknutá osoba podľa nariadenia GDPR a na základe
vzťahu advokát - klient máte právo na informácie o Vašich osobných údajoch,
ktoré spracúvame, o ich pôvode a príjemcoch, dobe uchovávania a o účele
spracúvania údajov.18
Ak spracúvame nepresné alebo neúplné osobné údaje, máte právo na ich opravu
alebo doplnenie.19
Môžete nás tiež požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré boli spracované
nezákonne. Upozorňujeme, že toto právo môžete uplatniť iba v prípade
nepresných, neúplných alebo nezákonne spracovaných údajov alebo v iných
prípadoch, v ktorých sú splnené zákonné požiadavky na využitie tohto práva.20
Ak nie je jasné, či sú Vaše osobné údaje nepresné, neúplné alebo nezákonne
spracované alebo či je inak nejasné, či sú splnené požiadavky na vymazanie Vašich
osobných údajov, môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich
údajov, kým nebude tento problém vyriešený. Môžete tiež požiadať o obmedzenie
spracúvania svojich údajov, ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely
spracúvania, ale sú potrebné na zistenie, výkon alebo obranu právnych nárokov
alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu až do overenia, či naše oprávnené
dôvody prevažujú nad oprávnenými dôvodmi, ktoré ste uviedli. 21
Upozorňujeme, že tieto práva sa navzájom dopĺňajú; môžete nás preto požiadať,
aby sme Vaše údaje opravili, doplnili alebo vymazali. Takáto žiadosť musí
obsahovať dostatočné odôvodnenie, prečo by sa mali údaje opraviť, vymazať alebo
obmedziť, aby sme mohli posúdiť, či sú splnené zákonné požiadavky na splnenie

17

Právny základ: Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

18

Čl. 15 GDPR

19

Čl. 16 GDPR

20

Čl. 17 GDPR

21

Čl. 18 GDPR
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Vašej žiadosti. V prípade opravy musí byť v žiadosti uvedené aj to, akým spôsobom
by sa mali údaje opraviť a ako majú byť údaje správne uvedené.
Ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na Vašom súhlase, máte právo
svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Boli ste informovaní, že odvolanie Vášho
súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich údajov na základe Vášho
súhlasu pred jeho odvolaním. 22 Ako sme uviedli, máte právo namietať
spracúvanie Vašich osobných údajov, ak je spracúvanie založené na právnom
základe nášho oprávneného záujmu alebo Vášho súhlasu. Ak využijete svoje právo
vzniesť námietku, žiadame vás, aby ste ju odôvodnili.23
V určitých prípadoch máte tiež právo získať Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame,
v strojovo čitateľnom formáte podľa nášho výberu alebo nás môžete poveriť
prenesením týchto údajov priamo tretej osobe podľa Vášho výberu; v tejto
súvislosti nesmie byť prenosnosť údajov vylúčená z dôvodu neprimeraného úsilia
alebo právnych alebo iných povinností alebo požiadaviek na dôvernosť (právo na
prenosnosť údajov).24
Žiadame vás, aby ste všetky otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných
údajov adresovali nášmu zamestnancovi pre ochranu údajov spolu s elektronickou
kópiou dokladu totožnosti na overenie vašej totožnosti. Naše kontaktné údaje
nájdete v bode 14 tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.
Žiadame vás, aby ste nás informovali o akejkoľvek zmene Vašich osobných údajov.
Napriek nášmu maximálnemu úsiliu zaručiť ochranu a integritu vašich údajov
nemôžeme úplne vylúčiť, že dôjde k nezhodám v povahe použitia vašich údajov.
Ak sa domnievate, že vaše údaje používame nezákonne, môžete podať sťažnosť u
rakúskeho úradu na ochranu údajov alebo na Úrade na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky. Dúfame však, že nás najskôr kontaktujete a dokážeme
vyriešiť a rozptýliť všetky vaše pochybnosti.
13

Rôzne
Vyhradzujeme si právo z času na čas aktualizovať toto vyhlásenie o ochrane
osobných údajov, aby sme zohľadnili právne a / alebo technické zmeny a / alebo
požiadavky alebo akékoľvek zmeny v našom podnikaní (činnosti).
Vyvinieme primerané úsilie, aby sme Vás o týchto aktualizáciách okamžite
informovali. Dátum poslednej aktualizácie je uvedený na prvej strane tohto
vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

22

Čl. 7 GDPR

23

Čl. 21 GDPR

24

Čl. 20 GDPR
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14

Kontaktné údaje
Prevádzkovateľom vo vzťahu ku všetkým Vašim osobným údajom je:
Schönherr Rechtsanwälte GmbH, organizačná zložka
SK-821 09 Bratislava, Prievozská 4/A (Apollo II)
Akékoľvek otázky alebo oznámenie o odstúpení, prosím, zašlite na
dataprotectionSK@schoenherr.eu.
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