
Informácie o spracúvaní osobných údajov 

 

Ing. Radoslav Feďo, znalec v odbore Elektrotechnika a BOZP, Evidenčné číslo: 914697 
(ako prevádzkovateľ spracúvania osobných údajov) 

 

s miestom výkonu činnosti L. Novomeského 50, 90201 Pezinok, Slovenská republika, IČO: 42360064, 

telefón: +421905255633, e-mail: fedo.radoslav@gmail.com  

(ďalej len ako ,, znalec“) 

 

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679  

(ďalej len ako ,,nariadenia GDPR“) a zák. č. 18/2018 Z. z. – Zákon o ochrane osobných údajov 

s účinnosťou od 25. 5. 2018 

 

Pri realizácii úloh a povinností znalca získavam Vaše osobné údaje priamo od Vás (napr. objednávka 

vykonania znaleckého úkonu, podklady k vykonaniu znaleckého úkonu a pod.),  alebo ich získavam od tretích 

strán (napr. orgán verejnej moci a pod.). 

Vaše osobné údaje spracúvam v rámci plnenia povinností znalca povereného vypracovaním znaleckého 

úkonu (kategórie príjemcov Vašich OÚ sú uvedené v zázname o spracovateľských činnostiach znalca podľa 

nariadenia GDPR dostupnom v mieste výkonu činnosti znalca). 

Pri spracúvaní osobných údajov znalcom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané 

osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. 

Zásady ochrany osobných údajov 

Vaše osobné údaje budú spracúvané a uchovávané bezpečne, len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu 

spracúvania (doba uchovania a spracúvania Vašich osobných údajov je určená v zázname o spracovateľských 

činnostiach znalca vypracovanom podľa nariadenia GDPR). 

Prístup k Vašim osobným údajom bude mať výlučne znalec a osoby poverené znalcom 

(prevádzkovateľom), ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa. 

Mám zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť 

oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov (napr. zák. č. 382/2004 Z. z. o 

znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zák. č. 171/1993 Z. z. o 

Policajnom zbore; zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov). 

Účely spracúvania Vašich osobných údajov: 

 Spracúvanie v rámci plnenia zmluvných a predzmluvných záväzkov pri výkone znaleckej činnosti, 

 Spracúvanie účtovnej agendy, 

 Zabezpečenie BOZP, 

 Zabezpečenie vzdelávania, 

 Ochrana majetku a bezpečnosti. 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je: 

 súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov a to v závislosti od účelu spracúvania osobných 

údajov, 

 plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, 

 zákon o ochrane osobných údajov, 

 účtovné predpisy, 

 obchodný zákonník , 

 občiansky zákonník, 

 zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

 zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. 
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(bližšie : zák. č. 40/1964 Z. z.- Občiansky zákonník,  zák. č. 513/1991 Z. z. - Obchodný zákonník, zák. č. 124/2006 Z. z. - 

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zák. č. 595/2003 Z. z. – Zákon o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, 
zák. č. 382/2004 Z. z. - Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch) 

Aké máte práva? 

 Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvam na základe Vášho súhlasu, máte právo 

tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, písomne, oznámením o odvolaní 

súhlasu alebo osobne. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré som 

na jeho základe o Vás spracúval. 

 Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás mám k dispozícii, ako aj 

na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používam. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje 

poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie 

týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude 

technicky možné. 

 Právo na opravu - prijímam primerané opatrenia, aby som zabezpečil presnosť, úplnosť a aktuálnosť 

informácií, ktoré o Vás mám k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujem sú nepresné, neúplné 

alebo neaktuálne, prosím, neváhajte ma požiadať, aby som tieto informácie upravil, aktualizoval alebo doplnil. 

 Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo ma požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad 

v prípade, ak osobné údaje, ktoré som o Vás získal, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu 

zákonného spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. 

Napríklad môžem mať určité právne a regulačné povinnosti súvisiace s výkonom znaleckej (súdnoznaleckej) 

činnosti, čo znamená, že nebudem môcť Vašej žiadosti vyhovieť. 

 Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený ma požiadať, aby som prestal 

používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás mám,  

môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujem využívať. 

 Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať ma o prenos osobných údajov, 

ktoré ste mi poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných 

údajov, ktoré som od Vás získal na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných 

strán. 

 Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na mojich legitímnych 

oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemám presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy 

podáte námietku, nebudem Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.  

 Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné 

údaje spracúvam nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad 

na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika; 

tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk , web: https://dataprotection.gov.sk . 

V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zák. č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). 

 

Prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.  

Znalec Vás, ako dotknutú osobu týmto informoval o ochrane Vašich osobných údajov a poučil Vás o Vašich 

právach vo vzťahu o ochrane osobných údajov v rozsahu tejto písomnej informačnej povinnosti podľa nariadenia 

GDPR. 

 

V Pezinku dňa: 21. 5. 2018     

          

 

       Ing. Radoslav Feďo v. r. 

znalec ev. č. (Ministerstva spravodlivosti SR) 914697 
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