
Informačná povinnosť   

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: tento dokument podlieha právnej ochrane, je duševným vlastníctvom spoločnosti 

skupiny Top privacy s.r.o. Každé použitie tohto dokumentu sa spravuje licenčnými podmienkami, ktoré sú 

dostupné na: https://topprivacy.sk/licencne-podmienky.pdf 

 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV  

AML 

 

1. Účel spracúvania osobných údajov: 

Osobné údaje sa spracúvajú za účelom predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov 

z trestnej činnosti a financovania terorizmu. 

 

2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov: 

Osobné údaje sa spracovávajú na základe zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 

písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 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). 

 

3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: 

Osobné údaje sa spracúvajú na základe zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred 

legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov.  

 

4. Zoznam osobných údajov: 

a) Pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého 

pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť, číslo dokladu totožnosti, pri 

podnikateľoch- zistenie adresy miesta podnikania, identifikačné číslo (ak bolo 

pridelené), označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je tento 

podnikateľ zapísaný, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie.   

b) Pri právnickej osobe: názov a adresa sídla, identifikačné číslo, označenie úradného 

registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je právnická osoba zapísaná a číslo 

zápisu do tohto registra alebo evidencie, a identifikácia fyzickej osoby, ktorá je 

oprávnená konať v mene právnickej osoby.  

Pri osobe, ktorá je zastúpená na základe splnomocnenia, zistenie jej údajov podľa 

písmena a) alebo b) a zistenie údajov fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene 

tejto právnickej osoby alebo fyzickej osoby v rozsahu údajov podľa písmena a). 
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c) Pri maloletom, ktorý nemá doklad totožnosti: zistenie mena, priezviska, rodného 

čísla alebo dátumu narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, trvalého pobytu alebo 

iného pobytu, štátnej príslušnosti maloletého a jeho zákonného zástupcu. 

 

5. Dotknuté osoby: 

Fyzické osoby ktoré majú povinnosť identifikovať sa podľa zákona č. 297/2008 Z. z.. 

 

6. Lehoty uloženia osobných údajov:  

Údaje o konečnom užívateľovi výhod uchováva právnická osoba, ktorá nie je subjektom 

verejnej správy a účelové združenie majetku bez právnej subjektivity po dobu, počas ktorej 

má fyzická osoba postavenie konečného užívateľa výhod a po dobu ďalších piatich rokov od 

zániku tohto postavenia. 

 

7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa: 

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa 

nevykonáva.  

 

8. Postup osobných údajov do tretích krajín: 

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú. 

 

9. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: 

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v 

interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach 

fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, 

personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne 

definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.  

 

10. Kategória osobných údajov: 

Bežné osobné údaje. 
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11. Zverejňovanie osobných údajov: 

Osobné údaje sa nezverejňujú.  

 

12. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: 

Nevykonáva sa.  

 

13. Iné oprávnené subjekty: 

Iné oprávnené subjekty Právny základ 

Banka alebo iná finančná inštitúcia Na základe zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane 

pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o 

ochrane pred financovaním terorizmu a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Orgány činné v trestnom konaní Na základe zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane 

pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o 

ochrane pred financovaním terorizmu a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  Na základe zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane 

pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o 

ochrane pred financovaním terorizmu a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Iný oprávnený subjekt Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia 

Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 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). 

 

14. Práva dotknutej osoby  

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, 

ktoré sú o nej spracúvané, má právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo 

obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných 

údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane 

profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie 

konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na 

základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so 

spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť 
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spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba 

môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu prevádzkovateľa, alebo písomne na 

adresu prevádzkovateľa. Vybavovanie práv dotknutých osôb sa zabezpečuje individuálne 

prostredníctvom zodpovednej osoby. 
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