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Účel spracúvania Právny základ Súvisiace právne predpisy 

Poskytovanie právnych 

služieb klientom a výkon 

advokátskeho povolania  

plnenie zmluvy s dotknutou 

osobou 

zákonná povinnosť  

oprávnený záujem  

 

Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR 

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR 

zákon č. 586/2003 Z. z. o 

advokácii  

 

zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný 

sporový poriadok  

 

zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný 

mimosporový poriadok. 

  

zákon 162/2015 Z. z. Správny 

súdny poriadok  

 
zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný 

zákon 

 

zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný 

poriadok  

 

zákon č. 297/2008 Z. z. o 

ochrane pred legalizáciou 

príjmov z trestnej činnosti a o 

ochrane pred financovaním 

terorizmu 

 
zákon č. 305/2013 Z. z. o 

elektronickej podobe výkonu 

pôsobnosti orgánov verejnej 

moci 

Poskytovanie iných ako 

právnych služieb (napr. 

poskytovanie služieb 

oprávnenej osoby 

v súvislosti so zápisom 

v registri partnerov 

verejného sektora) 

zákonná povinnosť 

 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR 

 

zákon č. 315/2016 Z. z. 

o registri partnerov verejného 

sektora v znení neskorších 

predpisov 

Zamestnávanie (vrátane 

náboru zamestnancov) 

plnenie zmluvy s dotknutou 

osobou 

zákonná povinnosť  

oprávnený záujem  

 

Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR 

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR 

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník 

práce  

 

zákon č. 282/2002 Z. z. 

o cestovných náhradách 

 

zákon č. 595/2003 z. z. o dani 

z príjmov 

 

zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení 

 

zákon č. 586/2003 Z. z. o 

advokácii  
 

zákon č. 580/2004 Z. z. 

o zdravotnom poistení  

 

zákon č. 124/2006 Z. z. o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci 
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zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia 

Vzťahy s dodávateľmi 

služieb a obchodnými 

partnermi 

plnenie zmluvy s dotknutou 

osobou 

zákonná povinnosť  

oprávnený záujem  

 

Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR 

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR 

zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník 

 

zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník 

 

zákon č. 282/2002 Z. z. 

o cestovných náhradách 

 

zákon č. 431/2002 Z. z. o 

účtovníctve 

 

zákon č. 124/2006 Z. z. o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci 

Účtovné a daňové účely zákonná povinnosť  

 

Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR 

zákon č. 431/2002 Z. z. o 

účtovníctve 

Distribúcia newslettra Súhlas 

 

Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR 

Zákon č. 351/2011 Z. z. 

o elektronických komunikáciách  

 

 

Oprávnené záujmy  

 

Ak sa spracúvanie zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (spracovanie osobných údajov na 

základe tzv. oprávnených záujmov), našim oprávneným záujmom je predovšetkým : 

 

ochrana našich práv a uplatňovanie právnych nárokov 

ochrana majetku  

zaisťovanie bezpečnosti sietí a informácií vo našich systémoch IT 

 


