PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA
ADVOKÁTA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú, akým spôsobom spracúvam pri výkone povolania
advokáta, pri poskytovaní právnych služieb, osobné údaje.

Prevádzkovateľ:

JUDr. František Kočka, advokát
IČO 30665981
so sídlom kancelárie Timonova 13, 040 01 Košice
zápis v zozname advokátov SAK pod č. 0782

A.

Úvodné ustanovenia

1.

Ak máte akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať telefonicky na tel. č. + 421 55/ 6221992, emailom na office@advokatkocka.sk alebo poštou na adresu kancelárie. V prípade, ak chcete
podať žiadosť o uplatnenie práv dotknutej osoby, môžete tak urobiť písomne na adresu
kancelárie alebo elektronicky na e-mail office@advokatkocka.sk

2.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadim primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane
osobných údajov (ďalej len “nariadenie”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby,
tými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov („zákon“), ktoré sa na
mňa vzťahujú, zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ako
aj ďalšími všeobecne záväznými predpismi.

3.

Po schválení Kódexu správania pre spracúvanie osobných údajov prijatého Slovenskou
advokátskou komorou Úradom na ochranu osobných údajov sa budem pri spracúvaní osobných
údajov riadiť aj týmto Kódexom, ak v týchto Podmienkach nie je upravená konkrétna otázka
inak.

B.

Prečo spracúvam Vaše osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné najmä na účely poskytovania právnych služieb pri
výkone povolania advokáta a pre zabezpečenie ochrany práv a právom chránených záujmov klientov.
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C.

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvam Vaše osobné údaje?
Účel
spracúvania
Právny základ
osobných údajov

Súvisiace právne predpisy

Zákon o advokácií, Občiansky
povolania Článok 6 ods. 1 písm. c)
zákonník, Obchodný zákonník
právnych GDPR, článok 9 ods. 2
a stavovské predpisy Slovenskej
písm. f)
advokátskej komory

1.
Výkon
(poskytovanie
služieb)

Zákon o advokácií, Advokátsky
poriadok, Disciplinárny poriadok,
Rokovací poriadok, Organizačný
2.
Plnenie
povinností
Článok 6 ods. 1 písm. c) poriadok, Volebný poriadok,
vyplývajúcich z osobitných
GDPR a § 78
Zákon o ochrane pred legalizáciou
predpisov
príjmov z trestnej činnosti, Zákon
o e-Governmente,
Zákon
o elektronickej konverzii
3. Účely
ochrany
záujmov

týkajúce sa Článok 6 ods. 1 písm. f)
oprávnených GDPR, článok 9 ods. 2
písm. f)

4. Marketingové účely

Článok 6 ods. 1 písm. a) Zákon
o elektronických
GDPR, Článok 6 ods. 1 komunikáciách, § 29a až 29c
písm. f) GDPR
Zákona o advokácii

5. Archívne účely, účely
Článok 89 ods. 1 GDPR Vo vzťahu k archivácií vo
vedeckého
alebo
a článok 9 ods. 2 písm. j) verejnom záujme Zákon o
historického výskumu alebo
GDPR
archívoch
štatistické účely

6. Personalistika a mzdy

Zákonník
práce,
Zákon
Článok 6 ods. 1 písm. b) o advokácií, § 78 ods. 5 Zákona
GDPR, článok 9 ods. 2 o ochrane osobných údajov, ďalšie
písm. b) GPDR
predpisy v oblasti pracovného
práva

7. Účtovné a daňové účely

Článok 6 ods. 1 písm. b) Osobitné
zákony
v oblasti
GDPR
účtovníctva a správy daní

8.
Oznamovanie
Článok 6 ods. 1 písm. b) Zákon
o oznamovaní
protispoločenskej činnosti
GDPR
protispoločenskej činnosti
(whistleblowing)
9. Vybavovanie
dotknutých osôb

žiadostí Článok 6 ods. 1 písm. b) Články 12 až 22 GDPR, článok 33
GDPR
a 34 GDPR
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D.

Bližšie vysvetlenie vybraných účelov spracúvania osobných údajov

Vyššie uvedené kategórie účelov spracúvania poskytujú rámcový prehľad o rôznych druhoch účelov
spracúvania pri výkone advokácie. Každá kategória účelov môže mať v praxi viacero rovín, podôb,
právnych základov a môže zahŕňať rozličné spracovateľské operácie.
1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.
•
•
•

Výkon povolania (poskytovanie právnych služieb) môže zahŕňať spracúvanie osobných
údajov, ktoré je nevyhnutné napr. pre nasledovné činnosti advokáta:
Príprava ponuky právnych služieb na žiadosť klienta vrátane účasti vo výberových konaniach
klientov;
Overovanie totožnosti klienta;
Posúdenie klienta z pohľadu potenciálneho konfliktu záujmov;
Uzatvorenie zmluvného vzťahu s klientom vrátate predzmluvných vzťahov;
Komunikácia s klientom alebo inými osobami (napr. protistrana, svedkovia);
Zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi
vrátane komunikácie s nimi;
Obhajoba v trestnom konaní;
Poskytovanie právnych rád;
Spisovanie listín o právnych úkonoch;
Spracúvanie právnych rozborov;
Správa majetku klientov;
Ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci;
Evidencia finančných prostriedkov prevzatých od klientov;
Vyhľadávanie dôkazov v prospech klienta;
Vykonávanie funkcie zodpovednej osoby podľa GDPR;
Poskytovanie ďalších služieb ako napr. autorizácia zmlúv alebo výkon funkcie oprávnenej
osoby pre register partnerov verejného sektora;
Vyhľadávanie informácií o osobách, ktorým by uzavretím zmluvy mohla vzniknúť škoda;
Zisťovanie totožnosti klientov prostredníctvom svedkov, vyjadrenia obce alebo listinných
dôkazov Evidencia času, úkonov a poskytnutého poradenstva klientovi;
Správa a kontrola záväzkového vzťahu medzi klientom a advokátom;
Vedenie spisovej agendy advokáta.
Plnenie povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov môže zahŕňať spracúvanie osobných
údajov, ktoré je nevyhnutné napr. pre nasledovné činnosti advokáta:
Plnenie povinností na úseku ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany
pred financovaním terorizmu;
Plnenie stavovských povinností vo vzťahu k Slovenskej advokátskej komore vrátane
poskytovania osobných údajov jej orgánom alebo zamestnancom;
Vedenie evidencie týkajúcej sa sťažností podľa Disciplinárneho poriadku

Právna agenda (obhajovanie právnych nárokov advokátskych kancelárií) môže zahŕňať spracúvanie
osobných údajov, ktoré je nevyhnutné napr.
pre nasledovné činnosti advokáta:
• Konkurzné konanie a konkurz;
• Reštrukturalizačné konanie a reštrukturalizácia;
• Vyrovnacie konanie;
• Konanie o oddlžení;
• Dozorná správa;
• Postúpenie pohľadávok;
3.

Ochrana oprávnených záujmov pri výkone advokácie typicky súvisí so
zabezpečením
fyzickej bezpečnosti priestorov alebo zariadení advokátskej kancelárie,
zabezpečením bezpečnosti
automatizovaných systémov spracúvania osobných údajov.
Oprávnený
záujem môže slúžiť aj ako doplňujúci právny základ pre spracúvanie osobných
údajov
na účely, ktoré síce predpokladá právny predpis, ale nedostatočne
3

špecifikuje
podmienky
spracúvania osobných údajov. Typickým príkladom kedy
spracúvanie
osobných údajov môže byť založené na právnom základe ochrany
oprávnených
záujmov ale súčasne aj na iných právnych základoch je napr. oblasť
informačnej
bezpečnosti
v súvislosti s povinnosťou advokátov
prijať primerané
bezpečnostné
opatrenia na ochranu osobných údajov podľa GDPR, pričom prijatie
bezpečnostných
opatrení môže predstavovať nie len
ochranu oprávnených záujmov
ale aj povinnosť vyplývajúcu zo všeobecne záväzného právneho predpisu. Zvolenie právneho
základu
spracúvania údajov v obdobných prípadoch by malo byť ponechané
na
advokátovi
ako
prevádzkovateľovi,
ktorý
rozhoduje
o účeloch
a prostriedkoch spracúvania. V rámci zabezpečenia bezpečnosti môže ochrana oprávnených
záujmov advokátov predstavovať napr. nasledovné činnosti:
• Fyzická ochrana priestorov advokátskych kancelárií kamerovými systémami alebo strážnou
bezpečnostnou službou;
• Zaznamenávanie prístupov do elektronických systémov, aplikácií a webstránok (logovanie);
4. Marketingové účely môžu zahŕňať spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné napr. pre
nasledovné činnosti advokáta:
• Informovanie o poskytovaní právnych služieb prostredníctvom reklamy;
• Zasielanie newslettrov, právnych noviniek, pozvánok na odborné prednášky a semináre,
sviatočných pozdravov;
• Marketingové prieskumy a prieskumy spokojnosti klientov;
• Zverejňovanie informácií o poskytnutom právnom poradenstve vrátane referencií klientov;
• Poskytovanie osobných údajov v rámci účasti v hodnoteniach, rebríčkoch alebo zoznamoch
odporúčaných kancelárií;
• Cielená online reklama a vyhodnocovanie je úspešnosti;
5. Štatistické účely môžu zahŕňať spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné napr. pre
nasledovné činnosti advokáta:
• Informácie týkajúce sa štatistík vyhratých/prehratých sporov;
• Teoreticky je možné rozšíriť túto skupinu na historické, štatistické a vedecké účely podľa
článku 89 GDPR;
8.

E.

Agenda oznamovania protispoločenskej činnosti môže typicky obsahovať:
• Prešetrenie podnetu a informovanie dotknutej osoby o výsledku prešetrenia podnetu;
• Vedenie evidencie prijatých neanonymných podnetov;
Osobitné prípady spracúvania osobných údajov

1. Pri smrti advokáta nastáva špecifická situácia, keďže pokračovať vo výkone advokácie môže iba
osoba, ktorá má postavenie advokáta podľa Zákona o advokácií. V prípade, ak sa taká osoba nájde
a je zachovaná kontinuita pri poskytovaní právnych služieb po smrti advokáta, osobné údaje a súhlasy
prechádzajú na nastupujúceho advokáta. V prípade, ak po smrti advokáta dochádzka k likvidácií
spoločnosti určeným advokátom, určený advokát je oprávnený spracúvať osobné údaje
v nevyhnutnom rozsahu na účely likvidácie.
2. V prípade zlúčenia alebo splynutia podľa § 69 Obchodného zákonníka prechádza imanie na
jestvujúcu spoločnosť v prípade zlúčenia alebo na novozaloženú spoločnosť v prípade splynutia. Z
obchodno-právneho pohľadu na jestvujúcu alebo novozaloženú spoločnosť môžu prechádzať (a
spravidla aj prechádzajú) niektoré alebo všetky zmluvy s klientami zrušenej (zrušených) spoločností.
Prechod všetkých práv a záväzkov vo vzťahu k prechádzajúcim zmluvám predpokladá aj prechod
práva zrušenej (zrušených) spoločností ďalej spracúvať osobné údaje v súvislosti s týmito zmluvami
na jestvujúcu alebo novozaloženú spoločnosť, a to bez súhlasu dotknutých osôb. Prechod práva ďalej
spracúvať dané osobné údaje znamená aj prechod samotných osobných údajov, a to bez súhlasu
dotknutej osoby.
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3. Ak sa prechod zmlúv vzťahuje aj na právo zrušenej (zrušených) spoločnosti spracúvať osobné údaje
získané na základe súhlasu dotknutej osoby, tieto súhlasy predstavujú práva, ktoré prechádzajú na
jestvujúcu alebo novozaloženú spoločnosť. Spolu so súhlasmi dotknutých osôb prechádzajú na
jestvujúcu alebo novozaloženú spoločnosť aj samotné osobné údaje, na ktoré sa súhlasy vzťahujú, a to
bez súhlasu dotknutých osôb.
4. Ak prechod osobných údajov a súhlasov dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov
predpokladá zmluva o splynutí alebo zlúčení, nejde o poskytnutie alebo sprístupnenie osobných
údajov tretej strane ani o ďalší prenos osobných údajov (tzv. onward transfer), ale o prechod na
základe Obchodného zákonníka, pričom na tento prechod sa nevzťahuje podmienka získania súhlasu
dotknutej osoby.
5. Pri zlúčení alebo splynutí spoločností však dochádza k zmene identity spoločnosti, ktorá vystupuje
vo vzťahu k dotknutým osobám spravidla ako prevádzkovateľ, ako aj k zmene niektorých ďalších
informácií, ktoré sa majú poskytovať podľa článkov 13 a 14 GDPR ako napr. kontaktné informácie
zodpovednej osoby. Oznámenie zmeny týchto informácií môže realizovať jestvujúca alebo
novozaložená spoločnosť, pričom medzi zrušujúcimi alebo medzi zrušenou a jestvujúcou
spoločnosťou by mala existovať výslovná dohoda o splnení obdobných povinností.
6. Pri zlúčení alebo splynutí spoločností je odporúčaným postupom spoločností (advokátov) podľa
tohto Kódexu zohľadniť najmä otázku cezhraničných prenosov osobných údajov do tretích krajín
a medzinárodných organizácií. Dotknuté osoby by mali byť informované o zamýšľaných prenosoch
osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie a o existencii alebo neexistencii
rozhodnutia Komisie o primeranosti alebo, v prípade prenosov uvedených v článku 46 alebo 47 GDPR
či v článku 49 ods. 1 druhom pod odseku GDPR aj o odkaze na primerané alebo vhodné záruky a
prostriedky na získanie ich kópie, alebo kde boli poskytnuté.
F. Z akých zdrojov a akým spôsobom získavam Vaše osobné údaje?
1. Vaše osobné údaje získavam
• priamo od Vás,
• od protistrán, iných účastníkov konaní a ich právnych zástupcov, svedkov, z iných dôkazov a
podkladov,
• od súdov, správnych orgánov, iných orgánov verejnej správy,
• z verejne prístupných registrov (najmä kataster nehnuteľností, obchodný register,
živnostenský register, register partnerov verejného sektora)
2. Ako advokát získavam osobné údaje spracúvané na vyššie uvedené účely najmä osobnou
komunikáciou, písomnou korešpondenciou, telefonicky alebo elektronicky.
3. V praxi môže dôjsť k situácií, kedy klient advokáta poskytne advokátovi aj osobné údaje o iných
fyzických osobách, ktoré advokát musí alebo je oprávnený spracúvať na vlastné účely. Predchádzajúci
písomný súhlas týchto iných osôb nie je podľa § 78 ods. 6 Zákona o ochrane osobných údajov
potrebný, ak klient advokáta poskytovaním údajov advokátovi:
a) Chráni svoje práva alebo právom chránené záujmy,
b) Oznamuje skutočnosti, ktoré odôvodňujú uplatnenie právnej zodpovednosti tejto inej osoby, alebo
c) Advokát je povinný alebo oprávnený osobné údaje o tejto inej osobe spracúvať na základe
osobitných zákonov (napr. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov, Zákon o advokácii ).
4. Ako advokát som oprávnený požadovať od klientov, potenciálnych klientov alebo osôb, ktoré sa
vydávajú za klientov alebo iných osôb poskytnutie dokladov ich totožnosti na účely overenia
totožnosti alebo splnenia zákonných alebo zmluvných povinností advokátov a sú oprávnení
tieto doklady skenovať, kopírovať alebo inak zaznamenávať.
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G.

Kategórie osobných údajov a dotknutých osôb

kategórie osobných údajov

bežné osobné údaje
osobitné kategórie osobných údajov
klienti
tretie osoby

kategória dotknutých osôb

1. Ako advokát pri poskytovaní právneho poradenstva a spracúvaní osobných údajov prichádzam do
styku aj s údajmi, ktoré právna úprava označuje za osobitné kategórie (alebo citlivé osobné údaje).
Medzi tieto dáta patria údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory,
náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, a spracúvanie
genetických údajov, biometrických údajov na individuálnu identifikáciu fyzickej osoby, údajov
týkajúcich sa zdravia alebo údajov týkajúcich sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej
osoby.
2 Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov je možné, ak je to nevyhnutné na preukazovanie,
uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov podľa článku 9 ods. 2 písm. f) GDPR. Pri výkone
advokácie si typicky možno predstaviť prípady, keď k spracúvaniu takýchto údajov môže dôjsť ako
napr. právne poradenstvo pri diskriminačných sporoch, sporoch súvisiacich s ochranou základných
ľudských práv a slobôd, trestných činoch extrémizmu alebo poradenstva pri nárokovaní si škody
spôsobenej pri výkone zdravotníckeho povolania. Zároveň je nevyhnutné spracúvať aj citlivé osobné
údaje v nevyhnutnom rozsahu za účelom výkonu advokácie.
3.
Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov je možné, ak je to nevyhnutné z dôvodov
významného verejného záujmu na základe práva Únie alebo práva členského štátu, ktoré sú primerané
vzhľadom na sledovaný cieľ, rešpektujú podstatu práva na ochranu údajov a stanovujú vhodné a
konkrétne opatrenia na zabezpečenie základných práv a záujmov dotknutej osoby podľa článku ods. 2
písm. g) GDPR. Takýto významný verejný záujem môže vyplývať napr. z osobitných predpisov na
prechádzanie trestnej činnosti alebo inej činnosti ako napr. Zákon o ochrane pred legalizáciou z
trestnej činnosti, Trestného zákona alebo Zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb.
4.
Spracúvanie osobitných kategórií je možné vykonávať aj na základe súhlasu dotknutej osoby
podľa článku 9 ods. 2 psím. a) GDPR.
H.

Komu sprístupňujem Vaše osobné údaje?

Osobné údaje sprístupňujem len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu
údajov napr. orgánom verejnej moci /súdom, správnym orgánom/, zamestnancom, poskytovateľom
účtovných služieb, poskytovateľom IT služieb (hosting, systém, podpora).
I.

Do ktorých krajín prenášam Vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín nevykonávam.
J.

Aké automatizované individuálne rozhodovania vykonávam?

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania nevykonávam.
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K. Ako dlho uchovávam Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje uchovávam po dobu trvania súdneho, správneho, exekučného, trestného,
priestupkového alebo iného konania až do jeho právoplatného skončenia a po jeho skončení alebo
počas poskytovania iných právnych služieb až do ich skončenia a po ich skončení v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi.
L.

•

•

•

•
•

•

•
•
•

Aké práva máte ako dotknutá osoba?
právo na prístup k osobným údajom
znamená Vaše právo získať informácie o tom, či spracovávame Vaše osobné údaje a pokiaľ
áno o aké údaje ide a akým spôsobom sa spracovávajú vrátane práva na poskytnutie kópie
spracúvaných osobných údajov.
právo na opravu/doplnenie a/alebo vymazanie („zabudnutie“) osobných údajov
právo na opravu/doplnenie znamená Vaše právo požadovať bez zbytočného odkladu opravu
nepresných údajov, ktoré sa Vás týkajú na Vašu žiadosť. Neúplné osobné údaje máte právo
kedykoľvek doplniť. Právo na výmaz osobných údajov predstavuje povinnosť
prevádzkovateľa zlikvidovať osobné údaje ktoré o Vás spracováva, pokiaľ sú splnené určité
podmienky a vy o to požiadate.
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
máte právo, aby prevádzkovateľ v určitých prípadoch obmedzil spracovanie osobných údajov.
Proti spracovaniu, ktoré je založené na oprávnených záujmoch prevádzkovateľa, tretej strany
alebo je nevyhnutné pre splnenie úlohy uskutočňovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone
verejnej moci, máte právo kedykoľvek vzniesť námietku.
právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
právo na prenosnosť osobných údajov
Vám dáva možnosť získať osobné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi poskytli v bežnom
a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môže následne predať inému prevádzkovateľovi
alebo pokiaľ je to technicky možné žiadať, aby si ich prevádzkovatelia odovzdali medzi
sebou.
právo kedykoľvek svoj súhlas na spracovanie osobných údajov odvolať bez toho, aby to
malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho
odvolaním
právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov sa neuplatní, pretože
Vaše osobné údaje sú spracovávané z dôvodu plnenia zákonnej povinnosti a nie na základe
súhlasu so spracovaním.
na poskytnutie informácie o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane
profilovania
právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na
automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa
Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú
právo podať sťažnosť dozorovému orgánu v prípade Vašej nespokojnosti so spracovaním
Vašich osobných údajov uskutočňovaného prevádzkovateľom:
Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
tel.: +421 /2/ 3231 32220
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

7

M. Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe
V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre
práva a slobody fyzických osôb, sme ako prevádzkovateľ povinný Vám bez zbytočného odkladu
oznámiť porušenie ochrany Vašich osobných údajov s poskytnutím informácie a to najmenej v
rozsahu i. mena/názvu a kontaktných údajov zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde
možno získať viac informácií a ii. opisu pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných
údajov. Oznámenie podľa predchádzajúcej vety sa nevyžaduje v prípade, ak je splnená ktorákoľvek
z nasledovných podmienok i. prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné ochranné
opatrenia a tieto opatrenia uplatnil na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov
týka, a to najmä tie opatrenia, na základe ktorých sú osobné údaje nečitateľné pre všetky osoby, ktoré
nie sú oprávnené mať k nim prístup, ako je napríklad šifrovanie, ii. prevádzkovateľ prijal následné
opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že vysoké riziko pre práva a slobody dotknutých osôb pravdepodobne
už nebude mať dôsledky, iii. by to vyžadovalo neprimerané úsilie. V takom prípade dôjde namiesto
toho k informovaniu verejnosti alebo sa prijme podobné opatrenie, čím sa zaručí, že dotknuté osoby
budú informované rovnako efektívnym spôsobom.
V Košiciach dňa 25.5.2018
_____________________________
JUDr. František Kočka
advokát
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Príloha č. 1
Zoznam definícií
Pre účely týchto informácií majú pojmy s veľkým začiatočným písmenom alebo skratky nasledovný
význam:
„Civilný mimosporový poriadok“ znamená Zákon č. 161/2015 Z. z., Civilný mimosporový poriadok,
v znení neskorších predpisov;
„Exekučný poriadok“ znamená zákon č. zákon č. 233/1995 Z. z., o súdnych exekútoroch a exekučnej
činnosti (Exekučný poriadok), v znení neskorších predpisov;
„Civilný sporový poriadok“ znamená zákon č. 160/2015 Z. z., Civilný sporový poriadok, v znení
neskorších predpisov;
„Dohovor“ znamená Európsky Dohovor o ľudských právach;
„GDPR“ znamená Nariadenie EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov);
„Kódex“ znamená tento kódex správania pre spracúvanie osobných údajov Slovenskej advokátskej
komory;
„Občiansky súdny poriadok“ znamená zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, v znení
neskorších predpisov;
„Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších
predpisov;
„Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších
predpisov;
„Úrad na ochranu osobných údajov“ znamená Úrad na ochranu osobných údajov SR;
„Trestný zákon“ znamená zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších
predpisov;
„Trestný poriadok“ znamená zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov;
„Zákon č. 122/2013 Z.z.“ znamená zákon č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v znení
neskorších predpisov;
„Zákon o advokácií“ znamená zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov;
„Zákon o archívoch“ znamená zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, v znení
neskorších predpisov;
„Zákon o dani z príjmov“ znamená zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v znení neskorších
predpisov;
„Zákon o DDS“ znamená zákon č. 650/2004 Z.z., o doplnkovom dôchodkovom sporení, v znení
neskorších predpisov;
„Zákon o konkurze a reštrukturalizáciách“ znamená zákon č. 7/2005 Z.z., o konkurze
a reštrukturalizácii, v znení neskorších predpisov;
„Zákon o kolektívnom investovaní“ znamená zákon č. 203/2011 Z.z., o kolektívnom investovaní,
v znení neskorších predpisov;
„Zákon o ochrane osobných údajov“ znamená zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov;
„Zákon o ochrane pred legalizáciou“ znamená zákon 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;
„Zákon o SDS“ znamená zákon č. 43/2004 Z.z., o starobnom doplnkovom sporení, v znení neskorších
predpisov;
„Zákon o účtovníctve“ znamená zákon č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve, v znení neskorších predpisov;
„Zákonník práce“ znamená zákon č. 311/2001 Z. z., Zákonník práce v znení neskorších predpisov;
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