
 

 
 

Privacy Policy 
 

(A) This Policy 

This Policy explains how we may Process your Personal Data.  

This Policy is issued by Aldertree legal s.r.o., a law firm entitled to provide legal services, with 
its registered office at Hlavné námestie 5, 811 01 Bratislava, Slovak Republic, Identification 
Number (IČO): 35 908 891, registered in the Commercial Register maintained by the Bratislava 
I District Court, Section Sro, File No.: 33952/B (together, “Aldertree”, “we”, or “us”). 

This Policy is addressed to individuals outside our organisation with whom we interact, 
including individual clients, representatives of client organisations, other users of our services 
and other individuals outside of our organization whose Personal Data we may process within 
our activities (together, “you”). Defined terms used in this Policy are explained in Section (R) 
below. 

For the purposes of this Policy, Aldertree is the Controller. Contact details for any enquiries or 
other correspondence relating to this Policy are provided in Section (Q) below. 

This Policy may be amended or updated from time to time to reflect changes in our practices 
with respect to the Processing of Personal Data, or changes in applicable law. We encourage 
you to read this Policy carefully, and to regularly check this page to review any changes we 
might make to the terms of this Policy. 

When Processing Personal Data we are governed by the Regulation of the European Parliament 
and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal 
data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data 
Protection Regulation), and applicable provisions of the Slovak Act No. 18/2018 Coll., on 
Personal Data Protection and on Amendment and Supplement of Certain Other Acts, as 
amended (in particular its Sections 78 and 79), and the Slovak Act No. 586/2003, on Legal 
Profession, as amended (the “Slovak Advocacy Act”) (in particular its Section 18). We also 
adhere to the Code of Conduct regarding the Processing of Personal Data adopted by the Slovak 
Bar Association, which is available at http://www.sak.sk/. 

(B) Collection of Personal Data 

We may collect or obtain Personal Data about you, in particular: (i) directly from you (e.g., 
where you contact us); (ii) in the course of our relationship with you (e.g., if we provide legal 
advice to you); (iii) when you make your Personal Data public (e.g., if you make a public post 
on social media); or (iv) when you register to use any of our services. We may also receive 
Personal Data about you from third parties (e.g., law enforcement authorities). 

We may collect Personal Data about you from the following sources: 

 Data you provide: We may obtain your Personal Data when you provide it to us (e.g., 

where you contact us via email or telephone, or by any other means, or if you provide us 

with your business card). 

 Relationship data: We may collect or obtain your Personal Data in the ordinary course 

of our relationship with you (e.g., in the course of corresponding with you). 
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 Public data: We may collect or obtain your Personal Data that are publicly available 

(e.g., public registers), or that you choose to make public, including via social media 

(e.g., we may collect information from your social media profile(s), if you make a public 

post). 

 Registration details: We may collect or obtain your Personal Data when you use, or 

register to use, any of our services. 

 Third party information: We may collect or obtain your Personal Data from third 

parties who provide it to us (e.g., public authorities, employers, credit reference agencies; 

law enforcement authorities; etc.).  

We may obtain your Personal Data (including special categories of your Personal Data, 

or information on criminal convictions or offences) without your knowledge and/or 

against your will for the purposes of evidence collection in accordance with the Slovak 

Advocacy Act. 

(C) Creation of Personal Data 

We may create Personal Data about you (e.g., records of your interactions with us or as a result 
of provision of our services). 

We may also create Personal Data about you, such as records of your communications and 
interactions with us, including attendance at events we hold or interviews in the course of 
applying for a job with us. We may also create Personal Data about you otherwise as a result 
of provision of our services. We may record telephone calls, meetings, depositions, and other 
interactions in which you are involved, in accordance with applicable law. 

(D) Categories of Personal Data we may Process 

We may Process: (i) your personal details (e.g., your name); (ii) demographic data (e.g., your 
age); (iii) your contact details (e.g., your address); (iv) matter details (e.g., your instructions to 
us); (v) records of your consents to our Processing of your Personal Data; (vi) payment details 
(e.g., your billing address); (vii) details of your current employer; (viii) any views or opinions 
you provide to us, and (ix) any other Personal Data related and/or created within the provision 
of our services. 

We may Process the following categories of Personal Data about you: 

 Personal details: name(s); and photograph. 

 Demographic information: gender; date of birth / age; nationality; salutation; title; and 

language preferences. 

 Identifier information: passport or ID card number. 

 Contact details: correspondence address; telephone number; email address; and details 

of your public social media profile(s). 

 Matter details: details of individuals instructing Aldertree; Personal Data included in 

correspondence, transaction documents, evidence or other materials that we Process in 

the course of providing services and legal advice. 



 

 
 

 Attendance records: details of meetings and other events organised by or on behalf of 

Aldertree that you have attended. 

 Consent records: records of any consents you may have given, together with the date 

and time, means of consent and any related information (e.g., the subject matter of the 

consent). 

 Payment details: billing address; payment method; bank account number or credit card 

number; cardholder or accountholder name; card or account security details; card ‘valid 

from’ date; and card expiry date; invoice records; payment records; SWIFT details; 

IBAN details; payment amount; payment date. 

 Employer details: where you interact with us in your capacity as a job applicant, the 

name, address, telephone number and email address of your employer, to the extent 

relevant. 

 Views and opinions: any views and opinions that you choose to send to us, or publicly 

post about us including on social media platforms. 

 Other Personal Data: any other Personal Data related and/or created within the 

provision of our services (e.g., information required for client indetification (Know your 

Client (KYC) prcedures)).  

(E) Sensitive Personal Data 

Where we need to Process your Sensitive Personal Data for a legitimate purpose, we do so in 
accordance with applicable law. 

We may have to Process your Sensitive Personal Data in the ordinary course of our business. 
Where it becomes necessary to process your Sensitive Personal Data for any reason, we rely on 
one of the following legal bases: 

 Compliance with applicable law: We may Process your Sensitive Personal Data where 

the Processing is required or permitted by applicable law (e.g., information on criminal 

convictions or offences to comply with our obligations under the Slovak Advocacy Act); 

 Establishment, exercise or defence of legal rights: We may Process your Sensitive 

Personal Data where the Processing is necessary for the establishment, exercise or 

defence of legal rights; or 

 Consent: We may Process your Sensitive Personal Data where we have, in accordance 

with applicable law, obtained your express consent prior to Processing your Sensitive 

Personal Data (this legal basis is not used in relation to Processing that we are legally 

required to carry out). 

(F) Purposes of Processing and legal bases for Processing 

We Process Personal Data for the following purposes: providing our services; compliance 
checks; operating our business; communicating with you; managing our IT systems; health and 
safety; financial management; conducting surveys; ensuring the security of our premises and 



 

 
 

systems; conducting investigations where necessary; compliance with applicable law; 
improving our services; fraud prevention; and recruitment and dealing with job applications. 

The purposes for which we Process Personal Data, subject to applicable law, and the legal bases 
on which we perform such Processing, are as follows: 

Processing activity Legal basis for Processing 

 Provision of services: providing 

services, including legal advice; and 

communicating with you in relation to 

those services. 

 The Processing is necessary in 

connection with any contract that 

you have entered into with us, or to 

take steps prior to entering into a 

contract with us; or 

 The Processing is necessary for 

compliance with our legal 

obligations including under the 

Slovak Advocacy Act and the acts 

adopted by the Slovak Bar 

Association; 

 Compliance checks: fulfilling our 

regulatory compliance obligations; 

‘Know Your Client’ checks; and 

confirming and verifying your 

identity; screening against sanctions 

lists and other legal restrictions. 

 The Processing is necessary 

for compliance with a legal 

obligation; or 

 The Processing is necessary in 

connection with any contract that 

you have entered into with us, or to 

take steps prior to entering into a 

contract with us; or 

 We have a legitimate interest in 

carrying out the Processing for the 

purpose of fulfilling our regulatory 

and compliance obligations (to the 

extent that such legitimate interest is 

not overridden by your interests, 

fundamental rights, or freedoms); or 

 We have obtained your prior 

consent to the Processing (this legal 

basis is only used in relation to 

Processing that is entirely voluntary – 

it is not used for Processing that is 

necessary or obligatory). 

 Operating our business: operating 

and managing our services; our 

communication with you; providing 

requested content, marketing or other 

 The Processing is necessary in 

connection with any contract that 

you have entered into with us, or to 



 

 
 

information, including information on 

changes to any of our services, to you. 

take steps prior to entering into a 

contract with us; or 

 We have a legitimate interest in 

carrying out the Processing for the 

purpose of providing our services to 

you and/or other clients (to the extent 

that such legitimate interest is not 

overridden by your interests, 

fundamental rights, or freedoms); or 

 We have obtained your prior 

consent to the Processing (this legal 

basis is not used in relation to 

Processing that we are legally obliged 

or which we otherwise need to carry 

out). 

 Management of IT 

systems: management and operation 

of our communications, IT and 

security systems; and audits 

(including security audits) and 

monitoring of such systems. 

 The Processing is necessary 

for compliance with a legal 

obligation; or 

 We have a legitimate interest in 

carrying out the Processing for the 

purpose of managing and maintaining 

our communications and IT systems 

(to the extent that such legitimate 

interest is not overridden by your 

interests, fundamental rights, or 

freedoms). 

 Financial management: purchases; 

finance mamangement; corporate audit; 

and vendor management. 

 We have a legitimate interest in 

carrying out the Processing for the 

purpose of managing and operating the 

financial affairs of our business (to the 

extent that such legitimate interest is 

not overridden by your interests, 

fundamental rights, or freedoms); or 

 We have obtained your prior 

consent to the Processing (this legal 

basis is not used in relation to 

Processing that we are legally obliged 

to carry out). 

 Surveys: engaging with you for the 

purposes of obtaining your views on 

our services. 

 We have a legitimate interest in 

carrying out the Processing for the 

purpose of conducting surveys, 



 

 
 

satisfaction reports and market research 

(to the extent that such legitimate 

interest is not overridden by your 

interests, fundamental rights, or 

freedoms); or 

 We have obtained your prior 

consent to the Processing (this legal 

basis is not used in relation to 

Processing that we are legally obliged 

or otherwise need to carry out). 

 Security: physical security of our 

premises (including records of visits to 

our premises); and electronic security 

(including login records and access 

details). 

 The Processing is necessary 

for compliance with a legal 

obligation; or 

 We have a legitimate interest in 

carrying out the Processing for the 

purpose of ensuring the physical and 

electronic security of our business and 

our premises (to the extent that such 

legitimate interest is not overridden by 

your interests, fundamental rights, or 

freedoms). 

 Investigations: gathering, analysing 

and collating evidence and materials; 

creating and maintaining recordings of 

telephone calls, meetings, depositions, 

and other interactions, in accordance 

with applicable law; and detecting, and 

investigating breaches of laws, and 

criminal offences, in accordance with 

applicable law. 

 The Processing is necessary 

for compliance with a legal 

obligation; or 

 We have a legitimate interest in 

carrying out the Processing for the 

purpose of establishing, exercising or 

defending our legal rights (to the extent 

that such legitimate interest is not 

overridden by your interests, 

fundamental rights, or freedoms). 

 Legal proceedings: establishing, 

exercising and defending legal rights. 

 The Processing is necessary 

for compliance with a legal 

obligation; or 

 We have a legitimate interest in 

carrying out the Processing for the 

purpose of detecting, and protecting 

against, breaches of our policies and 

applicable laws (to the extent that such 

legitimate interest is not overridden by 



 

 
 

your interests, fundamental rights, or 

freedoms). 

 Legal compliance: compliance with 

all our obligations under applicable law 

(including health and safety 

regulations). 

 The Processing is necessary for 

compliance with a legal obligation. 

 Improving our services: identifying 

issues with our services; planning 

improvements to our services; and 

creating new services. 

 We have a legitimate interest in 

carrying out the Processing for the 

purpose of improving our services (to 

the extent that such legitimate interest 

is not overridden by your interests, 

fundamental rights, or freedoms); or 

 We have obtained your prior 

consent to the Processing (this legal 

basis is not used in relation to 

Processing that we are legally obliged 

or otherwise need to carry out). 

 Fraud prevention: Detecting, 

preventing and investigating fraud. 

 The Processing is necessary 

for compliance with a legal 

obligation; or 

 We have a legitimate interest in 

carrying out the Processing for the 

purpose of detecting, and protecting 

against, fraud (to the extent that such 

legitimate interest is not overridden by 

your interests, fundamental rights, or 

freedoms). 

 Recruitment and job 

applications: recruitment activities; 

advertising of positions; interview 

activities; analysis of suitability for the 

relevant position; records of hiring 

decisions; offer details; and acceptance 

details. 

 The Processing is necessary 

for compliance with a legal 

obligation (especially in respect of 

applicable employment laws); or 

 We have a legitimate interest in 

carrying out the Processing for the 

purpose of recruitment activities and 

handling job applications (to the extent 

that such legitimate interest is not 

overridden by your interests, 

fundamental rights, or freedoms); or 

 We have obtained your prior 

consent to the Processing (this legal 

basis is not used in relation to 



 

 
 

Processing that we are legally obliged 

or otherwise need to carry out). 

 

(G) Disclosure of Personal Data to third parties 

We may disclose your Personal Data to: (i) public authorities; (ii) our external advisors or 
partners (including to the White & Case entities, with whom Aldertree cooperates in an 
exclusive alliance); (iii) our Processors; (iv) any party as needed in connection with legal 
proceedings; (v) any party necessary for investigating or detecting criminal offences; (vi) and 
any purchaser of our business. 

We may disclose your Personal Data to: 

 legal and regulatory authorities, upon request, or for the purposes of reporting any actual 

or suspected breach of applicable law or regulation; 

 accountants, auditors, lawyers, other outside professional advisors to Aldertree and the 

White & Case entities (if necessary in connection with the provision of our services), 

subject to binding contractual obligations of confidentiality; 

 third party Processors (such as providers of data hosting services, or cloud storage 

services), including, if applicable, ones located outside of the EU, subject to the 

requirements noted below in this Section (G); 

 any relevant party, law enforcement agency or court, to the extent necessary for the 

establishment, exercise or defence of legal rights; 

 any relevant party for the purposes of prevention, investigation, detection or prosecution 

of criminal offences or the execution of criminal penalties, including safeguarding 

against and the prevention of threats to public security; and 

 acquirer(s), in the event that we sell or transfer all or any portion of our business or assets 

(including in the event of a reorganization, or liquidation). 

If we engage a third party Processor to Process your Personal Data, the Processor will be subject 
to binding contractual obligations to: (i) only Process the Personal Data in accordance with our 
prior written instructions; and (ii) use measures to protect the confidentiality and security of the 
Personal Data, together with any additional requirements under applicable law. 

(H) International transfer of Personal Data 

We may transfer your Personal Data to recipients in other countries. Where we transfer Personal 
Data from the EEA to a recipient outside the EEA that is not in an Adequate Jurisdiction, we 
do so on the basis of Standard Contractual Clauses. 

Because of the nature of our business, we may need to transfer your Personal Data to third 
parties as noted in Section (G) above, in connection with the purposes set out in this Policy. For 
this reason, we may transfer your Personal Data to other countries that may have different laws 
and data protection compliance requirements to those that apply in Slovakia. 

Where we transfer your Personal Data from the EEA to recipients located outside the EEA who 
are not in Adequate Jurisdictions, we do so on the basis of Standard Contractual Clauses. You 



 

 
 

may request a copy of our Standard Contractual Clauses using the contact details provided in 
Section (P) below. 

(I) Data security 

We implement appropriate technical and organisational security measures to protect your 
Personal Data. Please ensure that any Personal Data that you send to us are sent securely. 

We have implemented appropriate technical and organisational security measures designed to 
protect your Personal Data against accidental or unlawful destruction, loss, alteration, 
unauthorised disclosure, unauthorised access, and other unlawful or unauthorised forms of 
Processing, in accordance with applicable law. 

Because the internet is an open system, the transmission of information via the internet is not 
completely secure. Although we will implement all reasonable measures to protect your 
Personal Data, we cannot guarantee the security of your Personal Data transmitted to us using 
the internet – any such transmission is at your own risk and you are responsible for ensuring 
that any Personal Data that you send to us are sent securely. 

(J) Data accuracy 

We take every reasonable step to ensure that your Personal Data are kept accurate and up-to-
date and are erased or rectified if we become aware of inaccuracies. 

We take every reasonable step to ensure that: 

 your Personal Data that we Process are accurate and, where necessary, kept up to date; 

and 

 any of your Personal Data that we Process that are inaccurate (having regard to the 

purposes for which they are Processed) are erased or rectified without delay. 

From time to time we may ask you to confirm the accuracy of your Personal Data. 

(K) Data minimisation 

We take every reasonable step to limit the volume of your Personal Data that we Process to 
what is necessary. 

We take every reasonable step to ensure that your Personal Data that we Process are limited to 
the Personal Data reasonably necessary in connection with the purposes set out in this Policy. 

(L) Data retention 

We take every reasonable step to ensure that your Personal Data are only retained for as long 
as they are needed. 

We take every reasonable step to ensure that your Personal Data are only Processed for the 
minimum period necessary for the purposes set out in this Policy. We also adhere to the 
recommendation on retention periods provided for in the Resolution of the Council of the 
Slovak Bar Association No. 29/11/2011 on the recommended client files management and the 
relevant provisions of the the Code of Conduct regarding the Processing of Personal Data 
adopted by the Slovak Bar Association, in particular the 10-year retention period for client files. 



 

 
 

The criteria for determining the duration for which we will keep your Personal Data are as 
follows: we will retain copies of your Personal Data in a form that permits identification only 
for as long as is necessary in connection with the purposes set out in this Policy, unless 
applicable law requires a longer retention period. In particular, we may retain your Personal 
Data for the duration of any period necessary to establish, exercise or defend any legal rights. 

(M) Your legal rights 

You have a number of rights with respect to the Processing of your Personal Data, including: 
(i) the right of access to your Personal Data; (ii) the right to request rectification of inaccuracies; 
(iii) the right to request the erasure, or restriction of Processing, of your Personal Data; (iv) the 
right to object to the Processing of your Personal Data; (v) the right to have your Personal Data 
transferred to another Controller; (vi) the right to withdraw consent; (viii) and the right to lodge 
complaints with the Slovak Data Protection Authority. We may require proof of your identity 
before we can give effect to these rights. 

Your rights regarding our Processing of your Relevant Personal Data comprise in particular: 

 the right to request access to, or copies of, your Personal Data, together with information 

regarding the nature, Processing and disclosure of those Personal Data; 

 the right to request rectification of any inaccuracies in your Personal Data; 

 the right to request, on legitimate grounds: 

– erasure of your Personal Data; or 

– restriction of Processing of your Personal Data; 

 the right to have certain Personal Data transferred to another Controller, in a structured, 

commonly used and machine-readable format, to the extent applicable; 

 where we Process your Personal Data on the basis of your consent, the right to withdraw 

that consent (noting that such withdrawal does not affect the lawfulness of any 

Processing performed prior to the date on which we receive notice of such withdrawal, 

and does not prevent the Processing of your Personal Data in reliance upon any other 

available legal bases); and 

 the right to lodge complaints with the  Slovak Data Protection Authority regarding the 

Processing of your Personal Data by us or on our behalf. 

 the right to object, on grounds relating to your particular situation, to the 

Processing of your Relevant Personal Data by us or on our behalf; and 

 the right to object to the Processing of your Relevant Personal Data by us or on our 

behalf for direct marketing purposes. 

Nothing in this Policy affects any of your other statutory rights. 

To exercise one or more of the rights described in this Policy, or to ask a question about these 
rights or any other provision of this Policy, or about our Processing of your Personal Data, 
please use the contact details provided in Section (P) below. Please note that: 

 we may require proof of your identity before we can give effect to these rights; and 



 

 
 

 where your request requires the establishment of additional facts (e.g., a determination 

of whether any Processing is non-compliant with applicable law) we will investigate 

your request reasonably promptly, before deciding what action to take. 

(N) Cookies and similar technologies 

We do not use cookies or similar technologies and we do not use advertisement targeting or 
profiling on our websites or social media profiles. 

(O) Direct marketing 

We may Process your Personal Data to contact you with information regarding services that 
may be of interest to you. You may unsubscribe for free at any time. 

We may Process your Personal Data to contact you via email, telephone, direct mail or other 
communication formats to provide you with information regarding services that may be of 
interest to you. If we provide services to you, we may send information to you regarding our 
services and other information that may be of interest to you, using the contact details that you 
have provided to us and always in compliance with applicable law. 

You may unsubscribe from our promotional email list at any time by simply clicking on the 
unsubscribe link included in every promotional email we send. After you unsubscribe, we will 
not send you further promotional emails, but we may continue to contact you to the extent 
necessary for the purposes of any services you have requested. 

(P) Contact details 

If you have any comments, questions or concerns about data privacy, including the processing 
of personal data carried out by us, or on our behalf, please contact us at 
spaurova@aldertreelegal.com. 

(Q) Definitions 

“Adequate Jurisdiction” a jurisdiction that has been formally designated by the European 
Commission as providing an adequate level of protection for Personal Data. 

“Controller” means the entity that decides how and why Personal Data are Processed. 

“Cookie” means a small file that is placed on your device when you visit a website. In this 
Policy, a reference to a “Cookie” includes analogous technologies such as web beacons and 
clear GIFs. 

“EEA” means the European Economic Area (the Member States of the European Union, 
together with Norway, Liechtenstein and Iceland). 

“Personal Data” means information that is about any individual, or from which any individual 
is directly or indirectly identifiable, in particular by reference to an identifier such as a name, 
an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific 
to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that 
individual. 

“Process”, “Processing” or “Processed” means anything that is done with any Personal Data, 
whether or not by automated means, such as collection, recording, organisation, structuring, 
storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, 
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dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or 
destruction. 

“Processor” means any person or entity that Processes Personal Data on behalf of the 
Controller (other than employees of the Controller). 

“Sensitive Personal Data” means Personal Data about race or ethnicity, political opinions, 
religious or philosophical beliefs, trade union membership, physical or mental health, sexual 
life, any actual or alleged criminal offences or penalties, national identification number, or any 
other information that may be deemed to be sensitive under applicable law. 

“Slovak Data Protection Authority” means Úrad na ochranu osobných údajov, with its seat 
at Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Tel. No.: +421-2-3231-3220, E-mail: 
statny.dozor@pdp.gov.sk. 

“Standard Contractual Clauses” means template data transfer clauses approved by the 
European Commission or by a Data Protection Authority for the purpose of transferring data 
outside of the EE. 

“White & Case entities” means the entities belonging to the international network of law firms 
associated with White & Case LLP, limited liability partnership registered in the State of New 
York, USA, and/or external providers of services for White & Case LLP; and a “White & Case 
entity” means any one of them.



 

 
 

Zásady ochrany osobných údajov 

(A) Tieto zásady 

V týchto zásadách ochrany osobných údajov je vysvetlené, ako spracúvame vaše osobné údaje.  

Tieto zásady vydáva Aldertree legal s.r.o., advokátska kancelária oprávnená poskytovať právne 
služby, so sídlom Hlavné námestie 5, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 908 891, 
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 
33952/B (ďalej spolu len „Aldertree“, „my“ alebo „nás/nám/nami“). 

Tieto zásady sú určené tretím osobám, s ktorými komunikujeme, vrátane klientov, zástupcov 
spoločností klientov, iných užívateľov našich služieb a ďalších tretích osôb, ktorých osobné 
údaje môžeme spracúvať v rámci našej činnosti (spolu ďalej len „vy“). Definované pojmy 
použité v týchto zásadách sú vysvetlené v časti (Q) nižšie. 

Na účely týchto zásad je spoločnosť Aldertree prevádzkovateľom. Kontaktné údaje v prípade 
akýchkoľvek otázok alebo inej korešpondencie týkajúcej sa týchto zásad sú uvedené v časti (P) 
nižšie. 

Tieto zásady môžu byť zmenené alebo aktualizované, aby zohľadnili zmeny v našich postupoch 
týkajúcich sa spracúvania osobných údajov alebo zmeny v platných právnych predpisoch. 
Odporúčame vám, aby ste si tieto zásady pozorne prečítali a pravidelne kontrolovali túto 
stránku, aby ste sa oboznámili so zmenami, ktoré môžeme v podmienkach týchto zásad 
vykonať. 

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime nariadením Európskeho parlamentu a Rady 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), a príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých ďalších zákonov, v znení neskorších predpisov (najmä jeho § 78 a 79) a zákona č. 
586/2003 Z. z., o advokácii, v znení neskorších predpisov („zákon o advokácii“) (najmä jeho 
§ 18). Dodržiavame aj Kódex správania pre spracúvanie osobných údajov advokátmi prijatý 
Slovenskou advokátskou komorou, ktorý je k dispozícii na http://www.sak.sk/.  

(B) Získavanie osobných údajov 

Vaše osobné údaje môžeme získavať alebo zhromažďovať najmä: (i) priamo od vás (napr. ak 
nás kontaktujete); (ii) v rámci nášho zmluvného vzťahu s vami (napr. ak vám poskytneme 
právne poradenstvo); (iii) keď zverejníte svoje osobné údaje (napr. ak zverejníte príspevok na 
sociálnych sieťach); alebo (iv) keď sa zaregistrujete na využívanie niektorej z našich služieb. 
Vaše osobné údaje môžeme získať aj od tretích strán (napr. od orgánov činných v trestnom 
konaní). 

Vaše osobné údaje môžeme získavať z nasledujúcich zdrojov: 

 Údaje, ktoré poskytnete: Vaše osobné údaje môžeme získať, keď nám ich poskytnete 

(napr. ak nás kontaktujete e-mailom, telefonicky alebo iným spôsobom, alebo ak nám 

poskytnete svoju vizitku). 

 Údaje o vzťahu: Vaše osobné údaje môžeme získavať alebo zhromažďovať v rámci 

existujúceho zmluvného vzťahu s vami (napr. v rámci korešpondencie s vami). 

http://www.sak.sk/


 

 
 

 Verejné údaje: Môžeme získavať alebo zhromažďovať vaše osobné údaje , ktoré sú 

verejne dostupné (napr. verejné registre), alebo ktoré sa rozhodnete zverejniť, a to aj 

prostredníctvom sociálnych sietí (napr. môžeme získavať informácie z vášho profilu 

(profilov) na sociálnych sieťach, ak zverejníte nejaký príspevok). 

 Registračné údaje: Vaše osobné údaje môžeme získavať alebo zhromažďovať, keď 

používate alebo sa zaregistrujete na používanie ktorejkoľvek z našich služieb. 

 Informácie od tretích strán: Vaše osobné údaje môžeme získavať alebo zhromažďovať 

od tretích strán, ktoré nám ich poskytnú (napr. orgány verejnej moci, zamestnávatelia, 

úverové referenčné agentúry, orgány činné v trestnom konaní atď.) 

Vaše osobné údaje (vrátane osobitných kategórií vašich osobných údajov alebo údajov 

o uznaní viny za trestné činy a priestupky) môžeme získať bez vášho vedomia a/alebo 

proti vašej vôli na účely zhromažďovania dôkazov v súlade so zákonom o advokácii. 

(C) Vytváranie osobných údajov 

Osobné údaje o vás môžeme vytvárať aj my (napr. záznamy o vašej komunikácii s nami alebo 
v dôsledku poskytovania našich služieb). 

Osobné údaje, ktoré o Vás môžeme vytvárať môžu zahrnovať napríklad aj záznamy o vašej 
komunikácii a interakcii s nami, vrátane účasti na podujatiach, ktoré organizujeme, alebo na 
pohovoroch v rámci uchádzania sa o zamestnanie u nás. Vaše osobné údaje môžeme vytvárať 
aj inak v dôsledku poskytovania našich služieb. V súlade s platnými právnymi predpismi 
môžeme zaznamenávať telefonické hovory, stretnutia, výpovede a inú komunikáciu, ktorej ste 
súčasťou. 

(D) Kategórie osobných údajov, ktoré môžeme spracúvať 

Môžeme spracúvať: i) vaše identifikačné údaje (napr. vaše meno); ii) demografické údaje (napr. 
váš vek); iii) vaše kontaktné údaje (napr. vaša adresa); iv) údaje týkajúce sa poskytovaného 
právneho poradenstva (napr. vaše pokyny pre nás); v) záznamy o vašich súhlasoch so 
spracúvaním vašich osobných údajov; vi) platobné údaje (napr. vaša fakturačná adresa); vii) 
podrobnosti o vašom súčasnom zamestnávateľovi; viii) akékoľvek názory alebo stanoviská, 
ktoré nám poskytnete; ix) akékoľvek iné osobné údaje súvisiace a/alebo vytvorené v rámci 
poskytovania našich služieb. 

Môžeme spracúvať nasledujúce kategórie vašich osobných údajov: 

 Osobné údaje: meno(-á) a fotografia. 

 Demografické údaje: pohlavie; dátum narodenia/vek, štátna príslušnosť, oslovenie, 

titul a jazykové preferencie. 

 Identifikačné údaje: číslo pasu alebo občianskeho preukazu. 

 Kontaktné údaje: korešpondenčná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a údaje o 

vašich verejných profiloch na sociálnych sieťach. 

 Údaje týkajúce sa právneho poradenstva: údaje o osobách, ktoré za klientov dávajú 

pokyny spoločnosti Aldertree, osobné údaje uvedené v korešpondencii, transakčných 



 

 
 

dokumentoch, dôkazoch alebo iných materiáloch, ktoré spracúvame v rámci 

poskytovania služieb a právneho poradenstva. 

 Záznamy o účasti: podrobnosti o stretnutiach a iných podujatiach organizovaných 

spoločnosťou Aldertree alebo v jej mene, na ktorých ste sa zúčastnili. 

 Záznamy o súhlasoch: záznamy o akýchkoľvek súhlasoch, ktoré ste udelili, spolu s 

dátumom a časom, spôsobom udelenia súhlasu a súvisiacimi informáciami (napr. 

predmet súhlasu). 

 Platobné údaje: fakturačná adresa, spôsob platby, číslo bankového účtu alebo číslo 

kreditnej karty, meno držiteľa karty alebo držiteľa účtu, bezpečnostné údaje karty alebo 

účtu, platnosť karty od dátumu a dátum skončenia platnosti karty, záznamy o faktúrach, 

záznamy o platbách, údaje SWIFT, údaje IBAN, suma platby, dátum platby. 

 Údaje o zamestnávateľovi: ak s nami komunikujete ako uchádzač o zamestnanie, 

názov, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa vášho zamestnávateľa v relevantnom 

rozsahu. 

 Názory a stanoviská: akékoľvek názory a stanoviská, ktoré sa nám rozhodnete poslať 

alebo ktoré o nás zverejníte, vrátane na platformách sociálnych sietí. 

 Ďalšie osobné údaje: akékoľvek ďalšie osobné údaje týkajúce sa a/alebo vytvorené v 

rámci poskytovania našich služieb (napr. informácie potrebné na identifikáciu klientov 

(Know your client (KYC) postupy).  

(E) Citlivé osobné údaje 

Ak musíme spracúvať vaše citlivé osobné údaje na oprávnený záujem, robíme to v súlade s 
platnými právnymi predpismi. 

Je možné, že v rámci poskytovania našich služieb budeme spracúvať vaše citlivé osobné údaje. 
Ak je z akéhokoľvek dôvodu potrebné spracúvať vaše citlivé osobné údaje, spoliehame sa na 
jeden z nasledujúcich právnych základov: 

 Dodržiavanie platných právnych predpisov: vaše citlivé osobné údaje môžeme 

spracúvať, ak je spracúvanie vyžadované alebo povolené platnými právnymi predpismi 

(napr. údaje o uznaní viny za trestné činy a priestupky na splnenie našich povinností 

podľa zákona o advokácii); 

 Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie zákonných práv: vaše citlivé 

osobné údaje môžeme spracúvať, ak je spracúvanie nevyhnutné na preukazovanie, 

uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; alebo  

 Súhlas: vaše citlivé osobné údaje môžeme spracúvať, ak sme v súlade s platnými 

právnymi predpismi získali váš výslovný súhlas (tento právny základ sa nepoužíva v 

súvislosti so spracúvaním, ktoré sme povinní vykonávať zo zákona). 



 

 
 

(F) Účely spracúvania a právne základy pre spracúvanie 

Osobné údaje spracúvame na nižšie uvedené účely: poskytovanie našich služieb, kontrola 
dodržiavania právnych predpisov, prevádzkovanie našej obchodnej činnosti, komunikácia s 
vami, správa našich IT systémov, finančné riadenie, vykonávanie prieskumov, zaistenie 
bezpečnosti našich priestorov a systémov, vykonávanie vyšetrovaní, ak je to potrebné, 
dodržiavanie platných právnych predpisov, zlepšovanie našich služieb; predchádzanie 
podvodom a prijímanie zamestnancov a vybavovanie žiadostí o prijatie do zamestnania. 

Účely, na ktoré spracúvame osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi, a právne 
základy, na ktorých takéto spracúvanie vykonávame, sú: 

Spracovateľská činnosť Právny základ pre spracúvanie 

 Poskytovanie služieb: poskytovanie 

našich služieb, vrátane právneho 

poradenstva, a komunikácia s vami v 

súvislosti s týmito službami. 

 spracúvanie je potrebné v súvislosti 

so zmluvou, ktorú ste s nami uzavreli, 

alebo na vykonanie úkonov pred jej 

uzavretím, alebo 

 spracúvanie je potrebné na plnenie 

našich zákonných povinností 

vrátane povinností vyplývajúcich zo 

zákona o advokácii a interných 

predpisov prijatých Slovenskou 

advokátskou komorou. 

 Kontrola dodržiavania právnych 

predpisov: plnenie našich povinností 

týkajúcich sa dodržiavania právnych 

predpisov, plnenie povinností v rámci 

„Know your Client“ postupov a 

potvrdenie a overenie vašej 

totožnosti, preverovanie na základe 

sankčných zoznamov a iných 

zákonných obmedzení. 

 spracúvanie je potrebné na splnenie 

zákonnej povinnosti, alebo 

 spracúvanie je potrebné v súvislosti 

so zmluvou, ktorú ste s nami uzavreli, 

alebo na vykonanie úkonov pred jej 

uzavretím, alebo 

 máme oprávnený záujem na 

vykonávanie spracúvania na účely 

plnenia našich právnych povinností (v 

rozsahu, v akom nad naším 

oprávneným záujmom neprevažujú 

vaše záujmy, základné práva alebo 

slobody), alebo 

 získali sme váš predchádzajúci 

súhlas so spracúvaním (tento právny 

základ sa použije len v súvislosti so 

spracúvaním, ktoré je dobrovoľné – 

nepoužije sa na spracúvanie, ktoré je 

nevyhnutné alebo povinné). 

 Zabezpečenie prevádzkovania 

našej činnosti: zabezpečenie 

 spracúvanie je potrebné v súvislosti 

so zmluvou, ktorú ste s nami uzavreli, 



 

 
 

prevádzky a správy poskytovania 

našich služieb; komunikácia s vami 

a poskytovanie vyžiadaného obsahu a 

reklamných alebo iných informácií, 

vrátane informácií o zmenách 

v poskytovaní našich služieb.  

alebo na vykonanie úkonov pred jej 

uzavretím, alebo 

 máme oprávnený záujem na 

vykonávaní spracúvania na účely 

poskytovania našich služieb vám 

a/alebo iným  klientom (v rozsahu, v 

akom nad naším oprávneným 

záujmom neprevažujú vaše záujmy, 

základné práva alebo slobody), alebo 

 získali sme váš predchádzajúci 

súhlas so spracúvaním (tento právny 

základ sa použije len v súvislosti so 

spracúvaním, ktoré je dobrovoľné – 

nepoužije sa na spracúvanie, ktoré je 

nevyhnutné alebo povinné). 

 Správa IT systémov: správa a 

prevádzka našich komunikačných, IT 

a bezpečnostných systémov, audity 

(vrátane bezpečnostných auditov), a 

monitorovanie týchto systémov. 

 spracúvanie je potrebné na splnenie 

zákonnej povinnosti, alebo 

 máme oprávnený záujem na 

vykonávaní spracúvania na účely 

správy a údržby našich 

komunikačných a IT systémov (v 

rozsahu, v akom nad naším 

oprávneným záujmom neprevažujú 

vaše záujmy, základné práva alebo 

slobody). 

 Finančné riadenie: nákupy, správa 

financií, audit spoločnosti a správa 

dodávateľských vzťahov. 

 máme oprávnený záujem na 

vykonávaní spracúvania na účely 

riadenia a správy finančných záležitostí 

našej spoločnosti (v rozsahu, v akom 

nad takýmto oprávneným záujmom 

neprevažujú vaše záujmy, základné 

práva alebo slobody), alebo 

 získali sme váš predchádzajúci 

súhlas so spracúvaním (tento právny 

základ sa použije len v súvislosti so 

spracúvaním, ktoré je dobrovoľné – 

nepoužije sa na spracúvanie, ktoré je 

nevyhnutné alebo povinné). 

 Prieskumy: komunikácia s vami s 

cieľom získať váš názor na 

poskytovanie našich služieb. 

 máme oprávnený záujem na 

vykonávaní spracúvania na účely 

vykonávania prieskumov, správ o 



 

 
 

spokojnosti a prieskumu trhu (v 

rozsahu, v akom nad naším 

oprávneným záujmom neprevažujú 

vaše záujmy, základné práva alebo 

slobody), alebo 

 získali sme váš predchádzajúci 

súhlas so spracúvaním (tento právny 

základ sa použije len v súvislosti so 

spracúvaním, ktoré je dobrovoľné – 

nepoužije sa na spracúvanie, ktoré je 

nevyhnutné alebo povinné). 

 Bezpečnosť: fyzická bezpečnosť 

našich priestorov (vrátane záznamov o 

návštevách našich priestorov) a 

elektronická bezpečnosť (vrátane 

záznamov o prihlásení a prístupových 

údajov). 

 spracúvanie je potrebné na splnenie 

zákonnej povinnosti; alebo 

 máme oprávnený záujem na 

vykonávaní spracúvania na účely 

zabezpečenia fyzickej a elektronickej 

bezpečnosti našej spoločnosti a našich 

priestorov (v rozsahu, v akom nad 

naším oprávneným záujmom 

neprevažujú vaše záujmy, základné 

práva alebo slobody). 

 Vyšetrovanie: zhromažďovanie a 

analýza dôkazov a materiálov, 

vytváranie a uchovávanie záznamov 

telefonických hovorov, stretnutí, 

výpovedí a inej komunikácie v súlade s 

platnými právnymi predpismi, 

odhaľovanie a vyšetrovanie porušení 

zákona a trestných činov v súlade s 

platnými právnymi predpismi. 

 spracúvanie je potrebné na splnenie 

zákonnej povinnosti, alebo 

 máme oprávnený záujem na 

vykonávaní spracúvania na účely 

preukazovania, uplatňovania alebo 

obhajovania našich právnych nárokov 

(v rozsahu, v akom nad naším 

oprávneným záujmom neprevažujú 

vaše záujmy, základné práva alebo 

slobody). 

 Súdne konania: preukazovanie, 

uplatňovanie a obhajovanie právnych 

nárokov. 

 spracúvanie je potrebné na splnenie 

zákonnej povinnosti, alebo 

 máme oprávnený záujem na 

vykonávaní spracúvania na účely 

odhalenia a ochrany pred porušovaním 

našich zásad a platných zákonov (v 

rozsahu, v akom nad naším 

oprávneným záujmom neprevažujú 

vaše záujmy, základné práva alebo 

slobody). 



 

 
 

 Dodržiavanie právnych 

predpisov: dodržiavanie všetkých 

našich povinností podľa platných 

právnych predpisov (vrátane predpisov 

o ochrane zdravia a bezpečnosti). 

 spracúvanie je potrebné na splnenie 

zákonnej povinnosti. 

 Zlepšovanie našich 

služieb: identifikácia problémov s 

našimi službami, zlepšenie plánovania 

našich služieb a vytváranie nových 

služieb. 

 máme oprávnený záujem na 

vykonávaní spracúvania na účely 

zlepšenia našich služieb (v rozsahu, v 

akom nad naším oprávneným záujmom 

neprevažujú vaše záujmy, základné 

práva alebo slobody), alebo 

 získali sme váš predchádzajúci 

súhlas so spracúvaním (tento právny 

základ sa použije len v súvislosti so 

spracúvaním, ktoré je dobrovoľné – 

nepoužije sa na spracúvanie, ktoré je 

nevyhnutné alebo povinné). 

 Predchádzanie podvodom: 

odhaľovanie, predchádzanie a 

vyšetrovanie podvodov. 

 spracúvanie je potrebné na splnenie 

zákonnej povinnosti, alebo 

 máme oprávnený záujem na 

vykonávaní spracúvania na účely 

odhaľovania podvodov a ochrany pred 

nimi (v rozsahu, v akom nad naším 

oprávneným záujmom neprevažujú 

vaše záujmy, základné práva alebo 

slobody). 

 Prijímanie zamestnancov a žiadostí o 

zamestnanie: činnosti súvisiace 

s prijímaním zamestnancov, inzercia 

pracovných miest, pohovory, analýza 

vhodnosti na príslušnú pozíciu, 

záznamy o rozhodnutiach o prijatí do 

zamestnania, údaje o pracovnej ponuke 

a jej prijatí. 

 spracúvanie je potrebné na splnenie 

zákonnej povinnosti (najmä v 

súvislosti s platnými 

pracovnoprávnymi predpisy), alebo 

 máme oprávnený záujem na 

vykonávaní spracúvania na účely 

činností súvisiacich s prijímaním 

zamestnancov a vybavovania žiadostí o 

prijatie do zamestnania (v rozsahu, v 

akom nad naším oprávneným záujmom 

neprevažujú vaše záujmy, základné 

práva alebo slobody), alebo 

 získali sme váš predchádzajúci 

súhlas so spracúvaním (tento právny 

základ sa použije len v súvislosti so 



 

 
 

spracúvaním, ktoré je dobrovoľné – 

nepoužije sa na spracúvanie, ktoré je 

nevyhnutné alebo povinné). 

 

(G) Poskytnutie osobných údajov tretím stranám 

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť: i) verejným orgánom, ii) našim externým 
poradcom alebo partnerom (vrátane subjektov White & Case, s ktorými Aldertree spolupracuje 
v rámci exkluzívnej aliancie), iii) našim sprostredkovateľom, iv) tretím osobám, ak je to 
potrebné v súvislosti so súdnym konaním, v) tretím osobám, ak je to potrebné na vyšetrovanie, 
alebo odhaľovanie trestných činov, vi) a kupujúcemu v prípade predaja našej spoločnosti. 

 Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť: 

 verejným orgánom na požiadanie alebo na účely oznámenia akéhokoľvek skutočného 

alebo domnelého porušenia platných právnych predpisov; 

 účtovníkom, audítorom, právnikom, iným externým odborným poradcom spoločnosti 

Aldertree a subjektom White & Case (ak je to potrebné v súvislosti s poskytovaním 

našich služieb), viazaným zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti; 

 tretím osobám – sprostredkovateľom (ako sú poskytovatelia služieb hostingu alebo 

služieb cloudového úložiska), vrátane tých, ktorí sa prípadne nachádzajú mimo EÚ, za 

podmienok uvedených nižšie v tejto časti (G); 

 tretím osobám, orgánom činným v trestnom konaní alebo súdu v rozsahu potrebnom na 

preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; 

 tretím osobám na účely predchádzania trestným činom alebo ich vyšetrovania, alebo 

stíhania alebo výkonu trestných sankcií vrátane ochrany pred ohrozením verejnej 

bezpečnosti alebo jeho predchádzania; a 

 kupujúcemu/kupujúcim, v prípade, že predáme alebo prevedieme celú našu spoločnosť 

alebo jej majetok alebo jej/jeho časť (vrátane v prípade reorganizácie, alebo likvidácie). 

Ak na spracúvanie vašich osobných údajov využívame tretie osoby - sprostredkovateľov, títo 
sú povinní: (i) spracúvať osobné údaje len v súlade s našimi predchádzajúcimi písomnými 
pokynmi a (ii) implementovať opatrenia na ochranu dôvernosti a bezpečnosti osobných údajov 
spolu s ďalšími požiadavkami podľa platných právnych predpisov. 

(H) Cezhraničný prenos osobných údajov 

Vaše osobné údaje môžu byť predmetom prenosu príjemcom v iných krajinách. Ak prenášame 
osobné údaje z EHP na príjemcu mimo EHP do krajiny, ktorá nezaručuje primeranú ochranu 
osobných údajov, robíme tak na základe štandardných zmluvných doložiek. 

Vzhľadom na povahu našej obchodnej činnosti môžu byť vaše osobné údaje  predmetom 
prenosu tretím osobám, ako je uvedené v časti (G) vyššie, v súvislosti s účelmi uvedenými v 
týchto zásadách. Z tohto dôvodu môžeme vaše osobné údaje preniesť do iných krajín, ktoré 
môžu mať iné zákony a požiadavky na dodržiavanie ochrany údajov ako tie, ktoré platia na 
Slovensku. 



 

 
 

Ak prenášame vaše osobné údaje z EHP príjemcom nachádzajúcim sa mimo EHP do krajiny, 
ktorá nezaručuje primeranú ochranu osobných údajov, robíme to na základe štandardných 
zmluvných doložiek. Kópiu príslušných štandardných zmluvných doložiek prostredníctvom 
kontaktných údajov uvedených v časti (P) nižšie. 

(I) Bezpečnosť údajov 

Na ochranu vašich osobných údajov prijímame primerané technické 
a organizačné bezpečnostné opatrenia. Prosím, uistite sa, že všetky osobné údaje, ktoré nám 
pošlete, sú odoslané bezpečne. 

V súlade s platnými právnymi predpismi sme zaviedli primerané technické a organizačné 
bezpečnostné opatrenia určené na ochranu vašich osobných údajov pred náhodným alebo 
nezákonným zničením, stratou, zmenou, neoprávneným poskytnutím, neoprávneným 
prístupom a inými nezákonnými alebo neoprávnenými formami spracúvania. 

Keďže internet je otvorený systém, prenos informácií cez internet nie je úplne bezpečný. Aj 
keď prijmeme všetky primerané opatrenia na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme 
zaručiť bezpečnosť vašich osobných údajov, ktoré nám pošlete prostredníctvom internetu - 
každý takýto prenos je na vaše vlastné riziko a ste zodpovední za to, že všetky osobné údaje, 
ktoré nám pošlete, sú odoslané bezpečne. 

(J) Presnosť údajov 

Podnikáme všetky primerané kroky, aby sme zabezpečili, že vaše osobné údaje sú presné a 
aktuálne a že ich vymažeme alebo opravíme, ak sa dozvieme o nepresnostiach. 

Podnikáme všetky primerané kroky, aby sme zabezpečili, že: 

 vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, sú presné a v prípade potreby aktualizované; a 

 všetky vaše osobné údaje, ktoré spracúvame a sú nepresné (vzhľadom na účely, na ktoré 

sa spracúvajú), sú bezodkladne vymazané alebo opravené. 

Ak je to potrebné, môžeme Vás požiadať o potvrdenie presnosti vašich osobných údajov. 

(K) Minimalizácia údajov 

Podnikáme všetky primerané kroky, aby sme obmedzili rozsah vašich osobných údajov, ktoré 
spracúvame, na nevyhnutnú mieru. 

Podnikáme všetky primerané kroky, aby sme zabezpečili, že vaše osobné údaje, ktoré 
spracúvame, sú obmedzené na osobné údaje, ktoré sú primerane potrebné v súvislosti s účelmi 
uvedenými v týchto zásadách. 

(L) Uchovávanie údajov 

Podnikáme všetky primerané kroky na zabezpečenie toho, aby sa vaše osobné údaje uchovávali 
len tak dlho, ako je to potrebné. 

Podnikáme všetky primerané kroky na zabezpečenie toho, aby sa vaše osobné údaje spracúvali 
len počas minimálneho obdobia potrebného na účely uvedené v týchto zásadách. Dodržiavame 
tiež odporúčanie o lehotách uchovávania údajov uvedené v uznesení predsedníctva Slovenskej 
advokátskej komory číslo 29/11/2011 o odporúčanom spôsobe vedenia spisovej agendy a 



 

 
 

príslušné ustanovenia Kódexu správania pre spracúvanie osobných údajov advokátmi prijatého 
Slovenskou advokátskou komorou, vrátane 10-ročnej doby uchovávania klientskych spisov. 

Kritériá na určenie doby, počas ktorej budeme uchovávať vaše osobné údaje, sú nasledovné: 
kópie vašich osobných údajov budeme uchovávať vo forme, ktorá umožňuje ich identifikáciu 
len na dobu nevyhnutnú v súvislosti s účelmi uvedenými v týchto zásadách, pokiaľ platné 
právne predpisy nevyžadujú dlhšiu dobu uchovávania údajov. Vaše osobné údaje môžeme 
uchovávať najmä počas obdobia potrebného na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie 
právnych nárokov. 

(M) Vaše práva  

Vo vzťahu k spracúvaniu vašich osobných údajov máte viacero práv, vrátane: i) práva na 
prístup k vašim osobným údajom, ii) práva požadovať opravu nepresností, iii) práva požadovať 
vymazanie alebo obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, iv) práva namietať proti 
spracúvaniu vašich osobných údajov, v) práva na prenos vašich osobných údajov inému 
prevádzkovateľovi, vi) práva odvolať súhlas a viii) práva podať sťažnosť na Úrad na ochranu 
osobných údajov SR. Pred uplatnením týchto práv môžeme požadovať preukázanie vašej 
totožnosti. 

Vaše práva týkajúce sa nášho spracúvania vašich osobných údajov zahŕňajú najmä: 

 právo požadovať prístup k vašim osobným údajom alebo ich kópie spolu s informáciami 

o povahe, spracúvaní a poskytnutí týchto osobných údajov; 

 právo požadovať opravu akýchkoľvek nepresností vo vašich osobných údajoch; 

 právo požadovať z oprávnených dôvodov: 

– vymazanie vašich osobných údajov, alebo 

– obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, 

 právo na prenos určitých osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi v 

štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte v príslušnom rozsahu; 

 ak spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, právo tento súhlas odvolať 

(pričom takéto odvolanie nemá vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracúvania 

vykonaného pred dátumom, kedy sme dostali oznámenie o takomto odvolaní, a nebráni 

spracúvaniu vašich osobných údajov na základe iných dostupných právnych základov), 

a 

 právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR v súvislosti so 

spracúvaním vašich osobných údajov nami alebo v našom mene; 

 právo namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti 

spracúvaniu vašich osobných údajov nami alebo v našom mene;  

 právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov nami alebo v našom 

mene na účely priameho marketingu. 

Nič v týchto zásadách nemá vplyv na žiadne z vašich práv vyplývajúcich z aplikovateľných 
právnych predpisov. 



 

 
 

Ak chcete uplatniť jedno alebo viacero práv uvedených v týchto zásadách alebo máte otázku 
týkajúcu sa týchto práv, akéhokoľvek iného ustanovenia týchto zásad alebo nášho spracúvania 
vašich osobných údajov, použite kontaktné údaje uvedené v časti (P) nižšie. Upozorňujeme, že: 

 pred uplatnením týchto práv môžeme požadovať preukázanie vašej totožnosti,  a 

 ak si vaša žiadosť vyžaduje zistenie ďalších skutočností (napr. určenie, či je nejaké 

spracúvanie v rozpore s platnými právnymi predpismi), vašu žiadosť primerane rýchlo 

prešetríme a následne sa rozhodneme, aké kroky podnikneme. 

(N) Súbory cookie a podobné technológie 

Nepoužívame súbory cookie ani podobné technológie a na našich webových stránkach alebo 
profiloch na sociálnych sieťach nepoužívame cielenie reklamy ani profilovanie. 

(O) Priamy marketing 

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na účely poskytovania informácií o našich službách, 
ktoré by vás mohli zaujímať. Odber môžete kedykoľvek bezplatne zrušiť. 

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať, aby sme vás mohli kontaktovať prostredníctvom e-
mailu, telefónu, pošty alebo iných komunikačných formátov s cieľom poskytnúť vám 
informácie o službách, ktoré by vás mohli zaujímať. Ak vám poskytneme služby, môžeme vám 
následne poslať ďalšie informácie o našich službách, ktoré by vás mohli zaujímať, pričom 
použijeme kontaktné údaje, ktoré ste nám poskytli, a to vždy v súlade s platnými právnymi 
predpismi. 

Kedykoľvek môžete zrušiť odber z nášho marketingového e-mailového zoznamu jednoduchým 
kliknutím na odkaz na zrušiť odber, ktorý je súčasťou každého marketingového e-mailu, ktorý 
posielame. Po odhlásení vám nebudeme posielať ďalšie marketingové e-maily, ale môžeme vás 
naďalej kontaktovať v rozsahu potrebnom na účely akýchkoľvek služieb, ktoré ste si vyžiadali. 

(P) Kontaktné údaje 

Ak máte akékoľvek pripomienky, otázky alebo obavy týkajúce sa ochrany osobných údajov 
vrátane spracúvania osobných údajov, ktoré sme vykonali my alebo ktoré bolo vykonané v 
našom mene,  kontaktujte nás na spaurova@aldertreelegal.com. 

(Q) Definície 

„citlivé osobné údaje“ sú osobné údaje o rasovom alebo etnickom pôvode, politických 
názoroch, náboženských alebo filozofických názoroch, členstve v odborových organizáciách, 
fyzickom alebo duševnom zdraví, sexuálnom živote, akomkoľvek skutočnom alebo údajnom 
uznaní viny zo spáchania trestného činu či priestupku, národnom identifikačnom čísle, alebo 
akékoľvek iné informácie, ktoré možno podľa platných právnych predpisov považovať za 
citlivé.  

„EHP“ znamená Európsky hospodársky priestor (členské štáty Európskej únie spolu s 
Nórskom, Lichtenštajnskom a Islandom). 

„krajina zaručujúca primeranú ochranu“ je krajina, ktorú Európska komisia oficiálne 
označila za krajinu poskytujúcu primeranú úroveň ochrany osobných údajov. 

„osobné údaje“ znamenajú informácie týkajúce sa akejkoľvek fyzickej osoby alebo na základe 
ktorých je možné priamo alebo nepriamo identifikovať akúkoľvek fyzickú osobu, najmä 
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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“ znamená subjekt, ktorý rozhoduje o tom, ako a prečo sa osobné údaje 
spracúvajú. 

 „spracúvať“, „spracúvanie“ alebo „spracúvané“ znamená všetko, čo sa vykonáva s 
akýmikoľvek osobnými údajmi, 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. 

„sprostredkovateľ“ znamená akúkoľvek osobu alebo subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v 
mene prevádzkovateľa (okrem zamestnancov prevádzkovateľa). 

„subjekty White & Case“ znamenajú subjekty patriace do medzinárodnej siete advokátskych 
kancelárií združených s White & Case LLP, spoločnosťou s ručením obmedzeným zapísanou 
v štáte New York, USA, a/alebo externých poskytovateľov služieb pre spoločnosť White & 
Case LLP; a „subjekt White & Case“ znamená ktoréhokoľvek z nich. 

„súbor cookie“ znamená malý súbor, ktorý sa umiestni do vášho zariadenia pri návšteve 
webovej lokality. Odkaz na „cookie“ v týchto zásadách zahŕňa analogické technológie, ako sú 
napríklad webové majáky a jasné súbory GIF. 

„štandardné zmluvné doložky“ znamenajú vzorové doložky o prenose údajov schválené 
Európskou komisiou alebo orgánom na ochranu údajov na účely prenosu údajov mimo EHP. 

„Úrad na ochranu osobných údajov“ znamená úrad na ochranu osobných údajov so 
sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel č.: +421-2-3231-3220, e-mail: 
statny.dozor@pdp.gov.sk. 
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