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PODMIENKY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Spoločnosti skupiny Accolade, ktorých úplný zoznam je uvedený TU („spoločnosti 
Accolade“), týmto poskytujú informácie o spôsobe a rozsahu spracovania osobných 
údajov vrátane práv súvisiacich so spracovaním osobných údajov.

Spoločnosti Accolade ako správcovia, prípadne spracovatelia osobných údajov 
zhromažďujú, uchovávajú a využívajú (i inak spracovávajú) osobné údaje v spojení 
s podnikateľskou činnosťou (jednotlivé účely, na ktoré sa osobné údaje spracovávajú, 
sú bližšie vymedzené nižšie).

Ochrana súkromia a spracovanie osobných údajov je pre spoločnosti Accolade prioritou. 
Spracovanie osobných údajov je považované za prísne dôverné a s osobnými údajmi je 
nakladané v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov, 
predovšetkým so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov EÚ 2016/679 
(„GDPR“).

1. PRÁVNY ZÁKLAD A ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Právnym základom na spracovanie osobných údajov spoločnosťami Accolade je konanie 
o uzavretí a plnení zmluvy, plnenie povinností uložených spoločnostiam Accolade právnymi 
predpismi a oprávnený záujem spoločností Accolade.

Spoločnosti Accolade sú oprávnené spracovávať osobné údaje predovšetkým na 
nasledujúce účely:

 — plnenie zmluvného vzťahu – konanie o uzavretí, zmene alebo plnení zmluvy. Plnením 
zmluvného vzťahu sa rozumie predovšetkým poskytovanie služieb zákazníkovi, 
resp. nájomcovi, spojených s nájmom priestorov a ďalšími službami poskytovanými 
spoločnosťami Accolade, zmluvný vzťah s dodávateľom, ktorý spoločnostiam Accolade 
dodáva tovar alebo služby, či iný zmluvný vzťah s treťou osobou („partner“);

 — plnenie právnych povinností – povinnosti v zmysle účtovnej a daňovej legislatívy. 
Plnením právnych povinností sa rozumie i poskytovanie údajov a informácií orgánom 
činným v trestnom konaní, prípadne ďalším orgánom verejnej moci v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi. V prípade rodného čísla ide o povinnosť vyplývajúcu 
zo zákona o katastre nehnuteľností, príp. tiež zákona o investičných spoločnostiach 
a investičných fondoch;

 — oprávnený záujem správcu – ochrana práv a právom chránených záujmov správcu 
a záujem o rozvoj obchodných vzťahov s partnerom;

 — posielanie obchodných správ – ponúkanie služieb spoločnosťami Accolade alebo 
tretími osobami.
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2. SPRACOVÁVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE

Spoločnosti Accolade sú oprávnené spracovávať nasledujúce osobné údaje podľa účelov 
spracovania:

ÚDAJE SUBJEKTOV ÚDAJOV ÚČELY SPRACOVANIA

MENO, PRIEZVISKO plnenie zmluvného vzťahu, plnenie právnych povinností, oprávnený 
záujem správcu, posielanie obchodných správ

DÁTUM NARODENIA plnenie zmluvného vzťahu, plnenie právnych povinností, oprávnený 
záujem správcu

RODNÉ ČÍSLO plnenie právnych povinností

ADRESA plnenie zmluvného vzťahu, plnenie právnych povinností, oprávnený 
záujem správcu, posielanie obchodných správ

E-MAIL plnenie zmluvného vzťahu, plnenie právnych povinností, oprávnený 
záujem správcu, posielanie obchodných správ

TELEFÓNNE ČÍSLO plnenie zmluvného vzťahu, plnenie právnych povinností, oprávnený 
záujem správcu, posielanie obchodných správ

ČÍSLO ÚČTU plnenie zmluvného vzťahu, plnenie právnych povinností

IČO, DIČ plnenie zmluvného vzťahu, plnenie právnych povinností, oprávnený 
záujem správcu

ÚDAJE O ZMLUVE (ČÍSLO ZMLUVY, 
DÁTUM, SPISOVÁ ZNAČKA A POD.)

plnenie zmluvného vzťahu, plnenie právnych povinností, oprávnený 
záujem správcu

ÚDAJE O BONITE, PLATOBNEJ 
MORÁLKE A DÔVERYHODNOSTI 
PARTNERA

plnenie zmluvného vzťahu, plnenie právnych povinností, oprávnený 
záujem správcu

3. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú sprístupnené iba oprávneným zamestnancom spoločností Accolade či 
jednotlivým spracovateľom a správcom osobných údajov spoločností Accolade, a to iba 
v miere nevyhnutne nutnej na naplnenie jednotlivých účelov spracovania, prípadne na 
základe súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Osobné údaje môžu byť odovzdané:

a) externej účtovnej spoločnosti,

b) externej advokátskej kancelárii,

c) spracovateľom, ktorí spoločnostiam Accolade poskytujú serverové, webové, cloudové 
alebo IT služby alebo ktorí sú našimi obchodnými partnermi.

Spoločnosti Accolade sú v zákonom stanovených prípadoch oprávnené, resp. povinné, 
odovzdať niektoré osobné údaje na základe platných právnych predpisov napríklad 
orgánom činným v trestnom konaní či ďalším orgánom verejnej moci.
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4. LEHOTA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosti Accolade spracovávajú osobné údaje počas nevyhnutný čas na zaistenie 
všetkých práv a povinností plynúcich z príslušného zmluvného vzťahu a ďalej v lehote, 
v ktorej sú spoločnosti Accolade povinné ako správcovia osobných údajov uchovávať 
osobné údaje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Osobné údaje spoločnosti Accolade spracovávajú podľa účelu v lehote:

ÚČEL SPRACOVANIA LEHOTA UCHOVANIA

PLNENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU Počas trvania zmluvného vzťahu a počas 10 rokov od ukončenia 
zmluvného vzťahu.

PLNENIE PRÁVNYCH POVINNOSTÍ V lehote stanovenej príslušným právnym predpisom.

OPRÁVNENÝ ZÁUJEM SPRÁVCU

Maximálne počas 3 rokov od lehoty uchovania údajov, ak nestanovia 
zvláštne právne predpisy v niektorých prípadoch dlhšiu lehotu alebo 
ak v odôvodnenom prípade nevznikne potreba uchovávať údaje 
v dlhšej lehote v súvislosti s konkrétnym prípadom.

POSIELANIE OBCHODNÝCH SPRÁV Počas udeleného súhlasu so zasielaním obchodných správ, prípadne 
do odvolania súhlasu so spracovaním.

5. OSOBNÉ ÚDAJE TRETÍCH OSÔB

Osobné údaje tretích osôb, čím sa rozumejú osobné údaje zamestnancov a ďalších 
fyzických osôb podieľajúcich sa na spolupráci s partnerom, prípadne iné údaje, ktoré 
spoločnosti Accolade dostanú od partnera v súvislosti s uzavretím či plnením zmluvy, budú 
spracované v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. 
Tieto osobné údaje použijú spoločnosti Accolade s cieľom plnenie zmlúv s partnerom. 
Partner týmto berie na vedomie, že spoločnosti Accolade budú spracovávať osobné 
údaje tretích osôb počas trvania zmluvného vzťahu a ďalej v lehote stanovenej zvláštnymi 
právnymi predpismi alebo v dlhšej lehote, ak vznikne v odôvodnenom prípade potreba 
uchovávať údaje v súvislosti s konkrétnym prípadom. Partner sa zaväzuje riadne poučiť 
o spracovaní osobných údajov spoločnosťami Accolade svojich zamestnancov a ďalšie 
fyzické osoby podieľajúce sa na strane partnera na spolupráci so spoločnosťami Accolade.

6. PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV

Partner ako subjekt údajov má v súvislosti so spracovaním osobných údajov práva, ktoré 
vyplývajú z právnych predpisov a ktoré môže kedykoľvek uplatniť. Ide o právo i) na prístup 
k osobným údajom, ii) na opravu nepresných a doplnenie neúplných osobných údajov, 
iii) na výmaz osobných údajov, ak už nie sú osobné údaje potrebné na účely, na ktoré 
boli zhromaždené či inak spracované, alebo ak sa zistí, že boli spracúvané protiprávne, 
iv) na obmedzenie spracovania osobných údajov, v) na prenositeľnosť údajov, vi) vzniesť 
námietku, po ktorej bude spracovanie osobných údajov ukončené, ak sa nepreukáže, že 
existujú závažné oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo 
právami a slobodami subjektu údajov, predovšetkým, ak je dôvodom prípadné vymáhanie 
právnych nárokov a vii) právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov  
(www.uoou.cz).

 — Právo na prístup k osobným údajom: Ak chcete vedieť, či niektorá zo spoločností 
Accolade spracováva osobné údaje, máte právo získať informácie o tom, či sú vaše 
osobné údaje spracovávané, a ak je to tak, máte tiež právo získať k vašim osobným 
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údajom prístup.

 — Právo na opravu nepresných a doplnenie neúplných osobných údajov: V prípade, že 
máte pocit, že o vás spoločnosť Accolade spracúva nepresné či neúplné osobné údaje, 
máte právo požadovať ich opravu a doplnenie. Spoločnosť Accolade vykoná opravu 
či doplnenie údajov bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na technické 
možnosti.

 — Právo na výmaz: V prípade, že požiadate o výmaz, spoločnosť Accolade vymaže vaše 
osobné údaje, ak i) už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak 
spracované, ii) spracovanie je protiprávne, iii) vznesiete námietky proti spracovaniu 
a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracovanie vašich osobných 
údajov alebo iv) spracovanie spoločnosti Accolade ukladá zákonná povinnosť.

 — Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov: V prípade, že požiadate 
o obmedzenie spracovania, spoločnosť Accolade osobné údaje zneprístupní, dočasne 
odstráni či uchová alebo vykoná iné úkony spracovania, ktoré budú potrebné na riadny 
výkon uplatneného práva.

 — Právo na prenositeľnosť údajov: V prípade, že chcete, aby spoločnosť Accolade 
osobné údaje odovzdala tretiemu subjektu, môžete využiť svoje právo na 
prenositeľnosť údajov. V prípade, že by výkonom tohto práva boli nepriaznivo dotknuté 
práva a slobody iných osôb, spoločnosť Accolade nebude môcť vašej žiadosti vyhovieť.

 — Právo vzniesť námietku: Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, 
ktoré sú spracúvané na účely splnenia úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo 
pri výkone verejnej moci, alebo na účely ochrany oprávnených záujmov spoločnosti 
Accolade. V prípade, že spoločnosť Accolade nepreukáže, že existuje závažný 
oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad záujmom alebo právami 
a slobodami partnera, spracovanie na základe námietky ukončí bez zbytočného 
odkladu.

V prípade nedôvodných, neprimeraných alebo opakovaných žiadostí o uplatnenie vyššie 
uvedených práv budú spoločnosti Accolade oprávnené za realizáciu daného práva účtovať 
primeraný poplatok, prípadne jeho realizáciu odmietnuť. O takom postupe vás budú 
spoločnosti Accolade informovať.

Ďalšie informácie v súvislosti so spracovaním osobných údajov vám budú poskytnuté 
za všetky spoločnosti Accolade ako správca osobných údajov spoločností Accolade, s.r.o. 
(Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 27851371) na e-mailovej adrese  
info@accolade.cz. V prípade realizácie práv sa partner môže obrátiť so svojou požiadavkou 
písomne na adresu sídla spoločnosti Accolade, s.r.o., alebo e-mailom na info@accolade.cz. 
Spoločnosti Accolade si vyhradzujú právo primeraným spôsobom overiť identitu subjektu 
údajov uplatňujúceho vyššie uvedené práva.


