
INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE DOTKNUTÉ OSOBY 

 

Prevádzkovateľ:   Ing. Magdaléna Špaldová, CSc., štatutárna audítora, daňová poradkyňa 

Tupolevova 22, 851 01  Bratislava 

IČO: 14020173 

telefón: 0903 818218 

mailová adresa: info@msaudit.sk 

 

 Touto písomnosťou poskytujem všetkým kategóriám dotknutých osôb informácie pri získavaní 

osobných údajov od dotknutej osoby o spracúvaní osobných údajov, a to podľa článku 13 a článku 14 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 (ďalej len „nariadenie“). 

 Výkon činnosti štatutárnej audítorky, daňovej poradkyni a účtovníčky je spojený aj so získavaním 

a spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb v nevyhnutnom rozsahu, ktorý dostatočne zabezpečí splnenie 

stanoveného účelu spracúvania osobných údajov.  

Účely spracúvania osobných údajov dotknutých osôb v prípadoch, ak som v postavení prevádzkovateľa: 

- výkon štatutárneho auditu alebo iných zákonom stanovených činností štatutárneho audítora, 

- poskytovanie daňového poradenstva, 

- poskytovanie účtovného poradenstva, 

- plnenie zmluvných povinností, 

- plnenie povinností a využívanie práv vyplývajúcich z povinného členstva v profesijných komorách, 

- prevádzkovanie internetovej stránky, 

- ochrana oprávnených záujmov štatutárneho audítora, daňového poradcu, 

- bezpečnosť v oblasti informačných technológií, 

- identifikácia klienta v agende ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, 

- vedenie účtovníctva vlastnej kancelárie, 

- správa registratúry, 

- realizácia výkonu uplatnených práv dotknutých osôb, 

- výkon preverenia kvality auditu podľa zákona o štatutárnom audite a podľa medzinárodného štandardu 

pre riadenie kvality ISQC1. 

Právny základ spracúvania osobných údajov: 

- splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, 

- plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia, 

- oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia. Oprávneným záujmom, ktorý sledujem 

ako prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov, je oprávnený záujem štatutárneho audítora, 

daňového poradcu na uzatvorení zmluvy a na plnení povinností vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv. 

Ďalej Vás informujem o tom, že: 

- kategóriou osobných údajov a predmetom spracúvania budú vždy len bežné osobné údaje; 

- Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnym ďalším príjemcom, ale zostanú v príslušnej zákonom 

požadovanej dokumentácii štatutárneho audítora, daňového poradcu, účtovníka alebo v dokumentácii 

o realizácii obchodného prípadu; 

- pri spracúvaní Vašich osobných údajov nepoužijem sprostredkovateľa a ani zástupcu prevádzkovateľa; 

- nezamýšľam preniesť Vaše osobné údaje do tretej krajiny a ani do medzinárodnej organizácie; 



- uchovávanie Vašich osobných údajov bude len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. 

Osobné údaje v dokumentácii štatutárneho audítora, daňového poradcu, účtovníka budú uchovávané 

v súlade s príslušnými zákonmi po dobu desiatich rokov; 

- máte právo odo mňa požadovať prístup k Vašim osobným údajom a tiež právo na ich opravu alebo 

vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na 

prenosnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej 

republiky; 

- poskytovanie osobných údajov pri výkone štatutárneho auditu je zákonnou požiadavkou podľa zákona 

č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite v znení neskorších predpisov. Poskytovanie osobných údajov pri 

výkone daňového poradenstva je zákonnou požiadavkou podľa zákona č. 78/1992 Zb. o daňových 

poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov. Poskytovanie 

osobných údajov pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní audítorských služieb, daňovo-poradenských 

služieb  a služieb účtovného poradenstva je zmluvnou požiadavkou a osobné údaje poskytne dotknutá 

osoba len v nevyhnutnom rozsahu na uzavretie a plnenie zmluvy; 

- Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania; 

- v prípade, že budem mať v úmysle spracúvať Vaše osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli 

získané, poskytnem Vám pred takýmto ďalším spracúvaním informácie o tomto inom účele spracúvania 

osobných údajov. 

Túto informáciu o spracúvaní osobných údajov podávam všetkým kategóriám dotknutých osôb, ktoré sa 

vyskytujú v daných účeloch spracúvania osobných údajov. Dotknutými osobami sú najmä: 

- klienti – fyzické osoby; 

- obchodní partneri – fyzické osoby; 

- štatutárne orgány, zástupcovia, zamestnanci, iné osoby obchodných partnerov – právnických osôb; 

- spoločníci spoločností s ručením obmedzeným – fyzické osoby; 

- štatutárne orgány, členovia štatutárnych orgánov, prokuristi, zástupcovia klientov a ich obchodných 

partnerov, zamestnanci a iné osoby klientov a ich obchodných partnerov; 

- fyzické osoby, ktorých osobné údaje sa nachádzajú v podkladoch nevyhnutných pre výkon auditu 

a daňového poradenstva; 

- volení zástupcovia profesijných komôr s povinným členstvom, v ktorých som členkou, ich zamestnanci, 

iné osoby nachádzajúce sa v dokumentoch komôr; 

- fyzické osoby, ktoré ma kontaktujú cez moju webovú stránku alebo telefonicky; 

- koneční užívatelia výhod klientov; 

- fyzické osoby podliehajúce povinnej identifikácii podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov 

z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. 

  

  

 

 

 


