
 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

Komora reštaurátorov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 
2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov - 
GDPR) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) poskytuje 
o spracúvaní osobných údajov nasledovné informácie: 

 

1. Komora reštaurátorov je prevádzkovateľom. 

Komora reštaurátorov spracúva osobné údaje dotknutých osôb a samostatne určuje účely 
a prostriedky ich spracúvania. Z tohto dôvodu sa považuje podľa nariadenia GDPR a zákona 
o ochrane osobných údajov za tzv. prevádzkovateľa. Komora reštaurátorov je profesijnou komorou 
združujúcou reštaurátorov, ktorá bola zriadená zákonom NR SR č. 200/1994 Z.z. o Komore 
reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov. Pri výkone právomocí podľa §2 ods. 1 
písm. a), b) a e), §2 ods. 2 písm. a) až g), § 2 ods. 3 písm. a) až c), §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11, § 13 ods. 4, 
§20 a § 21 zákona NR SR č. 200/1994 Z.z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti 
jej členov, má postavenie orgánu verejnej moci. Z tohto dôvodu musí mať podľa čl. 37 ods. 1 písm. a) 
nariadenia GDPR a § 44 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov určenú tzv. zodpovednú 
osobu.  

! Identifikačné údaje prevádzkovateľa:    
Komora reštaurátorov, Lermontovova 8, 811 05 Bratislava, IČO: 31 751 156 

! Kontaktné údaje prevádzkovateľa: 
komora@restauro.sk, mobil: + 421 911 881 105, tel./fax: +421 254 419 811  

! Kontaktné údaje zodpovednej osoby: 
zodpovednaosoba@restauro.sk  

 
2. Dotknutá osoba. 

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva Komora reštaurátorov. 
Komora reštaurátorov predovšetkým spracúva osobné údaje svojich súčasných alebo bývalých 
členov a tzv. spolupracujúcich osôb.   

Osobné údaje iných fyzických osôb spracúva len vtedy, ak je to nevyhnutné na plnenie jej úloh 
realizovaných vo verejnom záujme a pre výkon verejnej moci, ktorý jej bol zverený zákonom NR SR 
č. 200/1994 Z.z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov alebo je to 
nevyhnutné na plnenie zmluvy a uplatňovanie právnych nárokov z tejto zmluvy, ktorú uzavrela 
Komora reštaurátorov.  

 



3. Osobné údaje. 

Vo všeobecnosti sa za osobné údaje považujú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo 
identifikovateľnej fyzickej osoby („dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú 
možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, 
identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, 
ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo 
sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.  

Komora reštaurátorov spracúva iba bežné osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie svojich 
zákonných alebo zmluvných povinností a oprávnených záujmov, ktoré sleduje alebo v rozsahu 
potrebnom na výkon verejnej moci, ktorý jej bol zverený zákonom NR SR č. 200/1994 Z.z. o Komore 
reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov.  

Komora reštaurátorov nespracúva osobné údaje, ktoré sa podľa  čl. 9 ods. 1 nariadenia GDPR a § 16 
ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov považujú za osobitné kategórie osobných údajov. 

 

4. Účel spracúvania a právny základ spracúvania. 

Komora spracúva osobné údaje na účely, ktoré jej vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych 
predpisov, alebo z uzavretých zmlúv.  

Komora reštaurátorov spracúva osobné údaje na nasledovnom právnom základe: 

a) z dôvodu plnenia svojich zákonných povinností ustanovených všeobecne záväznými 
právnymi predpismi,  

b) z dôvodu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme a pri výkone verejnej moci, ktorá 
bola Komore reštaurátorov zverená zákonom NR SR č. 200/1994 Z.z. o Komore reštaurátorov 
a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov, 

c) z dôvodu plnenia zmlúv, ktoré uzatvorila alebo v rámci predzmluvných vzťahov,  
d) z dôvodu jej oprávnených záujmov (napr. uplatňovanie a vymáhanie právnych nárokov). 

 
5. Príjemcovia osobných údajov. 

Osobné údaje Komora reštaurátorov poskytuje príjemcom iba v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie 
účelu spracúvania alebo príjemcom, o ktorých tak ustanoví zákon. Komora reštaurátorov poskytuje 
osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu iba nasledovným príjemcom: 

a) príjemcom, o ktorých to ustanoví zákon za účelom plnenia svojich zákonných povinností 
napr. súdom, orgánom činným v trestnom konaní, orgánom verejnej správy (napr. 
Štatistickému úradu SR), iným orgánom verejnej moci, zákonom zriadeným verejnoprávnym 
inštitúciám (napr. Sociálnej poisťovni), 

b) advokátskej kancelárii, ktorá Komore reštaurátorov poskytuje právne služby.  
 
 
 

6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. 



Komora reštaurátorov neuskutočňuje prenos osobných údajov príjemcom do tretích krajín a ani 
medzinárodným organizáciám, pričom takýto prenos ani nezamýšľa vykonávať.  

7. Doba uchovávania osobných údajov. 

Doba spracúvania osobných údajov závisí od právneho základu ich spracúvania. Môže vyplývať 
priamo zo všeobecne záväzného právneho predpisu, alebo bude uvedená v zmluve, ktorú uzavriete 
s Komorou reštaurátorov alebo v súhlase, ktorý ste Komore reštaurátorov poskytli. Ak doba 
spracúvania nie je takto určená, tak Komora reštaurátorov bude spracúvať osobné údaje po dobu 24 
mesiacov od začiatku ich spracúvania alebo po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv zo 
zmlúv, ak ste s Komorou reštaurátorov uzavreli zmluvu. Po uplynutí doby osobné údaje Komora 
reštaurátorov vymaže.  

8. Spôsob spracúvania osobných údajov 

Komora reštaurátorov spracúva osobné údaje v ich listinnej podobe v systematicky usporiadaných 
evidenciách, ako aj elektronicky prostredníctvom automatizovaných informačných systémov, ktoré 
sama prevádzkuje.  

9. Práva dotknutej osoby a spôsob ich uplatnenia. 

Ak ste nikdy neboli členom Komory reštaurátorov, ani tzv. spolupracujúcou osobou zapísanou 
v zozname spolupracujúcich osôb vedenom Komorou reštaurátorov, zmluvným partnerom Komory 
reštaurátorov a ani ste nikdy neboli v úradnom styku s Komorou reštaurátorov, tak je vysoko 
pravdepodobné, že Komora reštaurátorov vaše osobné údaje vôbec nespracúva.  

Ak však Komora reštaurátorov spracúva vaše osobné údaje, tak máte ako dotknutá osoba tieto práva: 

Právo na prístup k osobným údajom a na ďalšie informácie 

Máte právo požiadať Komoru reštaurátorov o potvrdenie, či spracúva o vás osobné údaje. Ak 
spracúva vaše osobné údaje, tak máte právo aj na informáciu aké osobné údaje spracúva, na aké 
účely, kto je ich príjemcom, dobu ich uchovávania a na kópiu týchto osobných údajov. Takéto 
potvrdenie vám poskytne Komora reštaurátorov elektronickou poštou, ak nepožiadate o iný spôsob 
doručenia.  

Právo na opravu osobných údajov 

Ak vaše osobné údaje, ktoré Komora reštaurátorov spracúva, sú nesprávne alebo neúplné, máte 
právo požadovať ich opravu alebo doplnenie.  

Právo na vymazanie osobných údajov 

Máte právo žiadať Komoru reštaurátorov o vymazanie osobných údajov, ktoré spracúva  a Komora 
reštaurátorov ich vymaže bez zbytočného odkladu, ak 

a) vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Komora reštaurátorov získala 
alebo inak spracúvala, 

b) odvoláte súhlas, na základe ktorého Komora reštaurátorov spracúvala vaše osobné údaje, 
avšak len vtedy, ak neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie, 

c) podáte Komore reštaurátorov námietku voči spracúvaniu vašich osobných údajov, pričom 
neprevažujú u Komory reštaurátorov žiadne oprávnené dôvody na ich spracúvanie, 



d) Komora reštaurátorov spracúvala vaše osobné údaje nezákonne, 
e) musia byť vymazané podľa práva Európskej únie alebo podľa slovenského právneho 

poriadku, 
 
Ak však Komora reštaurátorov spracúva vaše osobné údaje za účelom plnenia zákonných 
povinností, za účelom plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme a pri výkone verejnej moci, 
ktorá jej bola zverená zákonom, alebo na účely archivácie vo verejnom záujme, tak nemáte právo na 
to, aby vaše osobné údaje Komora reštaurátorov bez zbytočného odkladu vymazala.  
Právo na vymazanie osobných údajov z dôvodu ich získania v súvislosti s ponukou služieb 
informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 nariadenia GDPR a § 15 ods. 1 zákona o ochrane 
osobných údajov nemôžete uplatniť, pretože Komora reštaurátorov neposkytuje služby informačnej 
spoločnosti.  
Právo na vymazanie osobných údajov z dôvodu spracúvania na účely priameho marketingu vrátane 
profilovania tiež nemôžete uplatniť, pretože Komora reštaurátorov nevykonáva priamy marketing 
a nevykonáva ani profilovanie.  

 
Právo na prenosnosť osobných údajov 

Ak je to technicky možné a nebude to mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných, tak máte 
právo získať vaše osobné údaje, ktoré Komora reštaurátorov spracúva automatizovanými 
prostriedkami na základe vášho súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy v štruktúrovanom, bežne 
používanom a strojovo čitateľnom formáte a požadovať, aby tieto vaše osobné údaje Komora 
reštaurátorov preniesla ďalšiemu prevádzkovateľovi. 
Ak však Komora reštaurátorov spracúva vaše osobné údaje za účelom plnenia úloh realizovaných vo 
verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorá jej bola zákonom zverená, tak nemáte právo 
na to, aby vaše osobné údaje Komora reštaurátorov poskytla inému prevádzkovateľovi.  
 

Právo na obmedzenie spracúvania 

Máte právo na to, aby Komora reštaurátorov obmedzila spracúvanie vašich osobných údajov, ak  

a) namietnete správnosť spracúvaných osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho 
Komore reštaurátorov overiť ich správnosť, 

b) ich spracúvanie je protizákonné a namietate proti ich vymazaniu, pričom žiadate namiesto 
toho obmedzenie ich použitia, 

c) už Komora reštaurátorov nepotrebuje vaše osobné údaje na účely spracúvania, avšak ich 
potrebujete vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov, 

d) namietnete spracúvanie osobných údajov Komorou reštaurátorov za účelom plnenia jej úloh 
vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorá jej bola zverená zákonom, a to až do 
overenia, či oprávnené dôvody na strane Komory reštaurátorov prevažujú nad vašimi 
oprávnenými záujmami. 

Ak sa Komora reštaurátorov rozhodne zrušiť obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, tak 
vás bude o tom informovať ešte pred tým, ako obmedzenie spracúvania zruší.  
 

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov 



Máte právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, ak Komora reštaurátorov spracúvanie 

a) vykonáva za účelom splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone 
verejnej moci zverenej Komore reštaurátorov zákonom, alebo sa 

b) vykonáva z účelom oprávnených záujmov, ktoré sleduje Komora reštaurátorov alebo tretia 
strana. 

Vaša námietka však nebude opodstatnená, ak oprávnené dôvody spracúvania, ktoré sleduje Komora 
reštaurátorov prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak existujú dôvody pre 
uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, ktoré má voči vám Komora reštaurátorov. 

Nemáte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak osobné údaje Komora reštaurátorov 
spracúva na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely z dôvodov 
verejného záujmu. 

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane 
profilovania podľa článku 21 ods. 2 a 3 nariadenia GDPR a § 27 ods. 2 zákona o ochrane osobných 
údajov reálne nemôžete uplatniť, pretože Komora reštaurátorov nevykonáva priamy marketing 
a nevykonáva profilovanie.  

 
Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak je spracúvanie založené na súhlase 

Komora reštaurátorov spracúva osobné údaje dotknutých osôb spravidla na základe čl. 6 ods. 1 písm. 
c) nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov (t.j. z dôvodu plnenia 
svojich zákonných povinností), na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. 
b) zákona o ochrane osobných údajov (t.j. na účel plnenia zmluvy) a podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) 
nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane osobných údajov (t.j. z dôvodu plnenia 
úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo z dôvodu výkonu verejnej moci, ktorá jej bola zverená 
zákonom). Ak v týchto prípadoch napriek tomu Komore reštaurátorov doručíte odvolanie súhlasu so 
spracúvaním osobných údajov, tak takéto odvolanie súhlasu bude voči Komore reštaurátorov právne 
neúčinné a nebude sa na neho prihliadať.   
Ak však Komora reštaurátorov spracúva vaše osobné údaje iba na základe vášho súhlasu, tak máte 
právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Takéto odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť 
spracúvania vašich osobných údajov založeného na vašom súhlase pred jeho odvolaním. 
 

Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania  

Právo dožadovať sa neúčinnosti automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane 
profilovania podľa čl. 22 nariadenia GDPR a § 28 zákona o ochrane osobných údajov nemôžete reálne 
uplatniť,  pretože Komora reštaurátorov osobné údaje dotknutých osôb nespracúva formou 
automatizovaného individuálneho rozhodovania a ani nevykonáva profilovanie.  

 
10. Návšteva webovej stránky.  

K spracúvaniu vašich osobných údajov nedochádza návštevou našej webovej stránky 
www.restauro.sk. Naša webová stránka nezhromažďuje osobné údaje žiadnymi monitorovacími 
technológiami a ani prostredníctvom súborov „cookies“.  



Používanie súborov „cookies“ 

Naša webová stránka používa analytické súbory „cookies“ nástroja služby Google Analytics _ga  a 
_gid, ktoré sa používajú výlučne na štatistickú analýzu návštevnosti našej webovej stránky. Tieto 
analytické súbory „cookies“ sú anonymizované, neobsahujú žiadne osobné údaje a nie je možné 
pomocou nich identifikovať žiadnu konkrétnu fyzickú osobu. Ak napriek tomu chcete zabrániť 
ukladaniu týchto súborov „cookies“ vo svojom počítači, mobilnom telefóne, tablete alebo inom 
zariadení, tak zmeňte nastavenia svojho prehliadača webových stránok (napr. Internet Explorer, 
Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari), ktorý na prehliadanie webových stránok vo svojom 
zariadení používate. Platnosť analytického súboru „cookie“ _ga je 2 roky a platnosť analytického 
súboru „cookie“ _gid  je 24 hodín.  

Okrem analytických súborov „cookies“ naša webová stránka používa už iba súbor „cookie“ s 
názvom _icl_current_language, ktorého funkciou je zapamätanie si jazyka. Pomocou neho sa 
návštevníkovi pri opätovnej návšteve zobrazí naša webová stránka v jazyku (v anglickom alebo v 
slovenskom), v ktorom si ju naposledy prehliadal.  Ani tento súbor „cookie“ neobsahuje žiadne 
osobné údaje a nie je možné pomocou neho identifikovať žiadnu konkrétnu fyzickú osobu. Platnosť 
tohto súboru „cookie“ je 24 hodín.  

Používanie Google Analytics 

Služba Google Analytics je webová analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google Inc. 
Analytické súbory „cookies“ služby Google Analytics nám iba pomáhajú zistiť správanie 
návštevníkov na našej webovej stránke, čo nám umožňuje ju neustále vylepšovať.   

 

11. Poplatky. 

Komora reštaurátorov vybaví vašu žiadosť, ktorou uplatňujete svoje vyššie uvedené práva 
bezodplatne. To neplatí, ak: 

a) podáte opakovanú žiadosť o poskytnutie osobných údajov, alebo 
b) vaša žiadosť je zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu. 

Ad a) Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré požiadate, je Komora reštaurátorov  
oprávnená vám účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. 

Ad b) Za zjavne neopodstatnenú alebo neprimeranú žiadosť je Komora reštaurátorov  oprávnená 
vám účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na poskytnutie 
informácie, na oznámenie, či na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo je oprávnená 
odmietnuť konať na základe takejto žiadosti.  

12. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu. 

Ak sa domnievate, že Komora reštaurátorov pri spracúvaní vašich osobných údajov porušila vaše 
práva, tak máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na 
začatie konania o ochrane osobných údajov. Webové sídlo Úradu na ochranu osobných údajov 
Slovenskej republiky je https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk . 

 


