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OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV  

INFORMÁCIA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV  

  

PREVÁDZKOVATEĽ: Aukcionár, s.r.o., Veľká Okružná 17, 010 01 Žilina, IČO: 51580268, DIČ: 

2120727642, web: www.aukcionar.sk   
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3. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI POSKYTOVANÍ SLUŽIEB   

4. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB  

  

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  
Spoločnosť Aukcionár, s.r.o. je dražobnou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá dobrovoľnými dražbami v 

zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej 

rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách“).   

Je v záujme spoločnosti Aukcionár, s.r.o. zvyšovať kvalitu a efektívnosť poskytovaných služieb. V 

tejto súvislosti je neoddeliteľnou súčasťou poskytovania služieb zachovanie atribútov bezpečnosti a 

ochrany osobných údajov.  

Spoločnosť Aukcionár, s.r.o. ako prevádzkovateľ informačného systému zhromažďuje, spracúva a 

používa osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.   

V tomto dokumente vydáva spoločnosť Aukcionár, s.r.o. základné zásady spracúvania osobných 

údajov pri poskytovaní služieb tejto spoločnosti. Aukcionár, s.r.o. si vyhradzuje výlučné právo na 

zmenu a doplnenie tohto dokumentu. O zmenách a doplneniach bude spoločnosť informovať na 

internetovej stránke www.aukcionar.sk. Všetky práva neupravené v tomto dokumente sa riadia 

platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.  

DEFINÍCIA POJMOV V OBLASTI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV:  

• Osobný údaj/osobné údaje – údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo 

identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na 

základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, 

priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, alebo na základe 

jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú 

identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu 

identitu alebo sociálnu identitu.  

• Dotknutá osoba – osoba, ktorej sa osobný údaj týka.  
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• Prevádzkovateľ – fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný 

subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.  

• Služby – služby, ktoré v tomto prípade poskytuje spoločnosť Aukcionár, s.r.o. Patrí sem: 

vykonávanie dobrovoľných dražieb v zmysle zákona o dobrovoľných dražbách.  

• Spracúvanie osobných údajov – spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií 

s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, 

usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, 

poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, 

obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo 

neautomatizovanými prostriedkami.  

• Poskytovaním osobných údajov – odovzdávanie osobných údajov tretej strane, ktorá ich ďalej 

spracúva.  

• Sprístupňovanie osobných údajov – oznámenie osobných údajov alebo umožnenie prístupu k 

nim príjemcovi, ktorý ich ďalej nespracúva.  

• Súhlas dotknutej osoby – slobodný prejav vôle v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej podobe, 

ktorým dotknutá osoba na základe poskytnutých informácií vyjadruje súhlas so spracúvaním 

svojich osobných údajov. Súhlas sa preukazuje najmä: zvukovým, obrazovým alebo 

zvukovoobrazovým záznamom, čestným vyhlásením toho, kto poskytol osobné údaje do 

informačného systému, iným hodnoverným spôsobom alebo písomný súhlasom. Písomný súhlas 

sa preukazuje dokladom, ktorý potvrdzuje poskytnutie súhlasu a obsahuje najmä údaj o tom, kto 

súhlas poskytol, komu sa súhlas dáva, na aký účel, zoznam alebo rozsah osobných údajov a čas 

platnosti súhlasu.  

2. ÚČEL A ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV  
Spoločnosť Aukcionár, s.r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“) bude spracúvať osobné údaje len na ten 

účel, na ktorý boli získané, v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje 

zákonu o ochrane osobných údajov, ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani nebude 

tieto predpisy obchádzať.   

Po splnení účelu spracúvania osobných údajov, prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu zabezpečí 

likvidáciu osobných údajov, pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak.   

Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb sa prevádzkovateľ zaväzuje dodržiavať 

zákonné zásady:  

• zásada zákonnosti – osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom,  

• zásada obmedzenia účelu –osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený a oprávnený 

účel,  

• zásada minimalizácie osobných údajov – osobné údaje musia byť spracúvané primerane, 

relevantne a obmedzene na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú,  

• zásada správnosti – spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované,  

• zásada minimalizácie uchovávania – osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá 

umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý 

sa osobné údaje spracúvajú,  

• zásada integrity a dôvernosti – osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý 

prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú 

bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, 
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nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom 

osobných údajov alebo poškodením osobných údajov,  

• zásada zodpovednosti – zodpovednosť prevádzkovateľa za dodržiavanie základných zásad 

spracúvania osobných údajov.  

3. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI POSKYTOVANÍ SLUŽIEB   
POSKYTOVANÉ SLUŽBY  

Medzi služby poskytované prevádzkovateľom patrí vykonávanie dobrovoľných dražieb v zmysle 

zákona o dobrovoľných dražbách. Fyzické alebo právnické osoby sa zúčastňujú na dobrovoľných 

dražbách ako:  

• ÚČASTNÍK DRAŽBY – fyzické alebo právnické osoby, ktoré poskytujú svoje osobné údaje pri 

skladaní dražobnej zábezpeky prevádzkovateľovi. Obsahom pri skladaní dražobnej zábezpeky sú 

i údaje, ktoré sa podľa platnej legislatívy považujú za osobné údaje. Tieto osobné údaje môžu byť 

spracované len so súhlasom dotknutej osoby. Dotknutá osoba pred zložením dražobnej zábezpeky 

vyhlasuje, že všetky ňou uvedené osobné údaje sú pravdivé, a následne dáva svoj súhlas 

prevádzkovateľovi na spracovanie svojich osobných údajov. Osobné údaje sú spracovávané po 

dobu nevyhnutnú na jeho účel.   

• VYDRAŽITEĽ – účastník dražby, ktorému bol v zmysle zákona o dobrovoľných dražbách 

udelený príklep. Obsahom pri vydražení sú údaje, ktoré sa podľa platnej legislatívy považujú za 

osobné údaje. Tieto osobné údaje môžu byť spracované len so súhlasom dotknutej osoby. 

Dotknutá osoba pri zložení dražobnej zábezpeky vyhlasuje, že všetky ňou uvedené osobné údaje 

sú pravdivé, a následne dáva svoj súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie svojich osobných 

údajov. Osobné údaje účastníka dražby, ktorý sa v priebehu dražby stal vydražiteľom sú 

prevádzkovateľom spracovávané po dobu nevyhnutnú na jeho účel.  

• VEREJNOSŤ – zúčastnené osoby na dražbe, ktoré poskytujú svoje osobné údaje po zaplatení 

vstupného v zmysle zákona o dobrovoľných dražbách a Dražobného poriadku prevádzkovateľa. 

Tieto osobné údaje môžu byť spracované len so súhlasom dotknutej osoby. Osobné údaje týchto 

osôb sú prevádzkovateľom spracovávané po dobu nevyhnutnú na jeho účel.  

Osobné údaje dotknutej osoby sa môžu poskytnúť tretej strane, ktorá ich ďalej spracováva v trvaní 

najviac 12 mesiacov odo dňa udelenia súhlasu na spracovanie osobných údajov. Po uplynutí tejto 

lehoty budú osobné údaje dotknutej osoby uchované v databáze prevádzkovateľa pre prípad ich 

opätovného sprístupnenia/poskytnutia.   

Po uplynutí 3 ročného obdobia odo dňa poskytnutia osobných údajov budú údaje v databáze 

prevádzkovateľa definitívne anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.   

Na základe písomnej alebo elektronickej žiadosti dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný osobné 

údaje definitívne vymazať.  

  

PONUKA PRÁCE V SPOLOČNOSTI   

Poskytnutie osobných údajov zaslaných prevádzkovateľovi na e-mailovú adresu uvedenú na webovej 

stránke www.aukcionar.sk v sekcii Práca. Životopisy uchádzačov o prácu u prevádzkovateľa uložené 

v databáze životopisov obsahujú údaje, ktoré sa podľa platnej legislatívy považujú za osobné údaje. 

Tieto Osobné údaje môžu byť spracované len so súhlasom dotknutej osoby. Dotknutá osoba pred 

odoslaním životopisu vyhlasuje, že všetky ňou uvedené osobné údaje sú pravdivé, a následne dáva 

svoj súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie svojich osobných údajov. Po uplynutí 3 ročného 
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obdobia odo dňa poskytnutia osobných údajov prevádzkovateľovi budú údaje v databáze 

prevádzkovateľa definitívne anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely. Na 

základe písomnej alebo elektronickej žiadosti dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný osobné 

údaje definitívne vymazať.  

4. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB  
Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v informačnom systéme 

prevádzkovateľa si môžu písomne alebo elektronicky uplatniť nasledovné práva:  

a) právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,  

b) právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov,  

c) právo na vymazanie osobných údajov,   

d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,   

e) právo na prenosnosť osobných údajov,  

f) právo namietať spracúvanie osobných údajov,  

g) právo podať sťažnosť dozornému orgánu,  

h) ďalšie práva v zmysle platnej legislatívy.   

Dotknutá osoba je oprávnená požiadať písomne alebo elektronicky prevádzkovateľa o výmaz svojich 

osobných údajov.  

Všetky súhlasy na spracúvanie osobných údajov poskytnuté prevádzkovateľovi sú odvolateľné.   

Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Dotknutá osoba je 

oprávnená podať sťažnosť na dozorný orgán.   

  

V Žiline, dňa 11.06.2021              Mgr. Zuzana Karkóová  

konateľ spoločnosti Aukcionár, s.r.o.  


