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Definície 

„Deloitte“ označuje jednu, resp. viacero spoločností spomedzi Deloitte Touche Tohmatsu 

Limited („DTTL“), jej globálnej siete členských firiem a ich pridružených subjektov 

(spoločne ďalej len „organizácia Deloitte“). DTTL (ďalej tiež len „Deloitte Global“) a každá 

z jej členských firiem a pridružených subjektov predstavuje samostatný a nezávislý 

právny subjekt, ktorý nemôže zaťažovať povinnosťami alebo zaväzovať iné subjekty v 

rámci organizácie Deloitte vo vzťahu k tretím osobám. DTTL, každá z členských firiem 

DTTL a každý pridružený subjekt zodpovedá len za svoje úkony a opomenutia, a nie za 

úkony alebo opomenutia iných subjektov v rámci organizácie Deloitte. Samotná 

spoločnosť DTTL služby klientom neposkytuje. Viac informácií je dostupných na 

www.deloitte.com/sk/o-nas. „Deloitte Central Europe (Deloitte CE)“ je regionálnym 

združením subjektov zastrešených spoločnosťou Deloitte Central Europe Holdings 

Limited, členskou firmou organizácie Deloitte Touche Tohmatsu Limited v strednej 

Európe. Služby poskytujú dcérske a pridružené subjekty, ako aj spolupracujúce firmy  

spoločnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, ktoré sú samostatnými a 

nezávislými právnymi subjektmi. 

„Prevádzkovateľ“ („my“, „naše“ vo všetkých pádoch) znamená prevádzkovateľ alebo 

prevádzkovateľ osobných údajov, ktorý definuje účely spracúvania osobných údajov 

(v zmysle definícií v Právnych predpisoch o ochrane osobných údajov). 

„Sprostredkovateľ“ znamená sprostredkovateľ osobných údajov alebo sprostredkovateľ, 

ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa (v zmysle definícií v Právnych 

predpisoch o ochrane osobných údajov). 

„Právne predpisy o ochrane osobných údajov“ znamenajú tieto právne predpisy 

v platnom rozsahu: (a) vnútroštátne zákony implementujúce smernicu o ochrane 

súkromia a elektronických komunikáciách (2002/58/ES), (b) GDPR a (c) akýkoľvek iný 

podobný vnútroštátny zákon o ochrane súkromia. 

„GDPR“ znamená všeobecné nariadenie o ochrane údajov (EÚ) (2016/679). 

„Osobné údaje“ znamenajú akékoľvek osobné údaje (informácie týkajúce sa 

identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby/dotknutej osoby) spracované v 

súvislosti so službami alebo v rámci služieb poskytovaných našim klientom alebo v 

súvislosti so zmluvnými vzťahmi s našimi dodávateľmi, poskytovateľmi služieb alebo 

subdodávateľmi, alebo podľa potreby pri činnostiach, ktoré sú súčasťou našich 

štandardných podnikateľských činností. 

„Spracúvanie“ znamená akúkoľvek manuálnu alebo automatizovanú operáciu alebo súbor 

operácií s osobnými údajmi, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, štruktúrovanie, 

ukladanie, používanie, zverejňovanie, obmedzovanie, vymazávanie alebo opisovanie 

(v zmysle definícií v Právnych predpisoch o ochrane osobných údajov). 



 

 

„Príjemca“ znamená fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, úrad alebo iný 

orgán, ktorým sú osobné údaje poskytnuté (v zmysle definícií v Právnych predpisoch 

o ochrane osobných údajov). 

Zhrnutie 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na naše spracúvanie vašich osobných 

údajov (ďalej len „údaje“) a vysvetľuje: 

 aké osobné údaje o vás spracúvame, 

 prečo (na aké účely) spracúvame vaše osobné údaje (vrátane právnych základov na 

spracúvanie vašich údajov), 

 ako a kde spracúvame vaše osobné údaje (kam prenášame vaše osobné údaje a s 

kým zdieľame vaše údaje), 

 aké sú vaše práva. 

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí od dátumu uvedeného v hornej časti 

tejto strany. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme priebežne meniť alebo 

dopĺňať, a preto odporúčame, aby ste ho pravidelne kontrolovali. 

Aké osobné údaje spracúvame 

Spracúvame osobné údaje, ktoré nám poskytnete, ktoré získame od vášho 

zamestnávateľa alebo zmluvného partnera, poradcu alebo tretej strany, ktoré ste 

výslovne zverejnili alebo ktoré sú inak verejne dostupné (napr. v online médiách). 

Tieto osobné údaje môžu zahŕňať: 

 vaše meno, priezvisko a pohlavie, 

 vaše povolanie (pracovné miesto) a všeobecné kontaktné údaje (pracovná adresa 

alebo adresa bydliska, osobná alebo pracovná e-mailová adresa a telefónne číslo), 

 históriu vašich obchodných kontaktov so spoločnosťou Deloitte a podrobnosti o nich, 

 číslo vášho bankového účtu (v prípade, že náš klient/poskytovateľ služieb/dodávateľ 

a subdodávateľ je fyzická osoba), 

 IP adresu, 

 vaše osobné údaje poskytnuté v súvislosti s výkonom vašich práv v súlade s týmto 

vyhlásením o ochrane osobných údajov, 

 Kamerové záznamy a ďalšie informácie, ktoré zhromažďujeme pri vašom vstupe do 

našich priestorov (konkrétne a prispôsobené informácie o spracúvaní týchto 

osobných údajov sú k dispozícii v príslušných priestoroch spoločnosti Deloitte CE – 

kamerové záznamy môže spracúvať aj vlastník budovy alebo oprávnená tretia 

osoba). 

Na účely uvedené nižšie nezhromažďujeme ani nespracúvame žiadne „citlivé“ údaje ani 

„osobitné kategórie“ osobných údajov v zmysle Právnych predpisov o ochrane osobných 

údajov. Ďalšie typy a kategórie vašich osobných údajov, ktoré sa spracúvajú priamo na 

účely poskytovania našich služieb, sú opísané vo vyhláseniach o ochrane osobných 

údajov Subjekty Deloitte CE poskytujúce služby ako prevádzkovatelia a Subjekty 

Deloitte CE poskytujúce služby ako sprostredkovatelia. 

https://www2.deloitte.com/ce/en/legal/deloitte-ce-privacy-statement-for-clients/deloitte-ce-entities-providing-services-as-data-controllers.html
https://www2.deloitte.com/ce/en/legal/deloitte-ce-privacy-statement-for-clients/deloitte-ce-entities-providing-services-as-data-processors.html
https://www2.deloitte.com/ce/en/legal/deloitte-ce-privacy-statement-for-clients/deloitte-ce-entities-providing-services-as-data-processors.html


 

 

Účely spracúvania vašich osobných údajov (ďalej len „účely“) 

 plnenie príslušných zákonných, regulačných alebo odborných požiadaviek (ochrana 

pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti), 

 riešenie požiadaviek príslušných orgánov a komunikácia s nimi, 

 všeobecná správa zmlúv, finančné účtovníctvo (fakturácia) a štatistika, 

 interná analýza dodržiavania predpisov a rizika (vrátane vyšetrovania alebo 

prevencie bezpečnostných incidentov), 

 ochrana našich práv a oprávnených záujmov, 

 všeobecné vzťahy s klientom, dodávateľom alebo subdodávateľom (vrátane spätnej 

väzby a reklamácií, ako aj hodnotenia a rozvoja obchodných príležitostí), 

 využívanie interných alebo hosťovaných (cloudových) IT systémov, služieb a aplikácií 

(na účely komunikácie, zdieľania údajov a archivácie). 

Upozorňujeme, že toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov neobsahuje informácie o 

spracúvaní osobných údajov na účely marketingu, priameho zasielania správ a náboru 

zamestnancov. Spracovanie osobných údajov na tieto účely je opísané v osobitných 

vyhláseniach o ochrane osobných údajov, ktoré môžu byť súčasťou vášho súhlasu s 

takýmto spracúvaním osobných údajov (ak je to relevantné). Bez vášho výslovného 

súhlasu nespracúvame vaše osobné údaje na účely priameho zasielania správ a 

marketingu, ale môžeme vás požiadať o takýto súhlas v priebehu spracúvania osobných 

údajov na definované účely. 

Právny základ spracúvania vašich osobných údajov: 

Vaše osobné údaje spracúvame len vtedy, keď je spracovanie potrebné: 

 na správu zmluvy uzavretej s vami osobne alebo na prijatie krokov potrebných na 

uzavretie zmluvy s vami, 

 na dodržanie zákonnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje, 

 na účely nášho oprávneného záujmu, ktorým môže byť: 

    - uzavretie a plnenie zmlúv s našimi dodávateľmi, poskytovateľmi služieb alebo 

subdodávateľmi, 

    - ochrana našich obchodných záujmov (vrátane vykonávania našich hodnotení 

rizík a kvality), 

    - zabezpečenie riadneho riešenia reklamácií alebo žiadostí, ktoré nám boli 

doručené. 

Uchovávanie vašich osobných údajov 

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu 10 rokov od poskytnutia služieb našim klientom 

alebo od zániku našich zmluvných vzťahov s našimi dodávateľmi, poskytovateľmi služieb 

alebo subdodávateľmi, resp. podľa požiadaviek platných právnych predpisov alebo 

príslušných nariadení, alebo v rámci oprávneného záujmu spoločnosti Deloitte. 

Prevádzkovateľ osobných údajov 

V kontexte tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľom subjekt 

Deloitte CE, ktorý je zmluvnou stranou zmluvy s klientom, dodávateľom, poskytovateľom 

služieb alebo subdodávateľom. 



 

 

Zdieľanie a prenos vašich osobných údajov 

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté/prevedené nasledujúcim príjemcom a môžu ich 

spracúvať nasledujúci príjemcovia na definované účely: 

Skupina subjektov Deloitte uvedených tu. V prípade potreby sa budú vaše osobné údaje 

spracúvať iba v rozsahu povolenom na definované účely a v súlade s Právnymi predpismi 

o ochrane osobných údajov. Každý príjemca je zodpovedný za zabezpečenie primeranej 

ochrany vašich údajov, poskytovanie informácií o spracúvaní vašich údajov a v prípade 

potreby za získanie dodatočných súhlasov. V prípade cezhraničného prenosu vašich 

osobných údajov (aj na územia mimo EÚ) sa takýto prenos uskutoční len za predpokladu 

splnenia súvisiacich povinností vyplývajúcich z Právnych predpisov o ochrane údajov.  

Sprostredkovatelia 

Naši schválení dodávatelia administratívnych a IT služieb: 

 

Adastra s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8, Česká republika  

con4PAS, s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 – Lhotka, Česká republika  

Deloitte Advisory & Management Consulting Private Limited Company, Dózsa Gy út 

84.C., 1068 Budapešť, Maďarsko 

Deloitte CE Business Service Sp. z o.o., Al. Jana Pawla II 22, 00-133 Varšava, 

Poľsko 

Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 – 

Vinohrady, Česká republika 

Deloitte CZ Services s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 – Vinohrady, Česká 

republika  

Deloitte Global Services Limited, Hill House, 1 Little New Street, EC4A 3TR Londýn, 

Spojené kráľovstvo 

Digital Resources a.s., Poděbradská 520/24, 190 00 Praha 9, Česká republika 

MobileXpense, Koning Albert II-laan 7, 1210 Brusel, Belgicko 

Mobitouch sp. z o.o., Litewska 10/1, 35-302 Rzeszow, Poľsko 

Sabris CZ s.r.o., Pekařská 621, 155 00 Praha 5, Česká republika  

SI- Consulting sp. z o.o.- ul. A. Słonimskiego 1A ZITA, wejście B, 50-304 Vroclav, 

Poľsko 

Uniwise s.r.o., Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika  

Wookie.apps s.r.o., Josefa Kočího 1556, 153 00 Radotín, Česká republika  

 

Subjekty so sídlom mimo EÚ (všetci sprostredkovatelia, ktorí nemajú sídlo v EÚ, 

uzatvorili s nami štandardné zmluvné doložky schválené EÚ, čím je zabezpečená 

primeraná úroveň ochrany osobných údajov podľa Právnych predpisov o ochrane 

údajov). 

Deloitte Support Services India Private Limited, RMZ Futura, Block B, 2nd Floor, 

Plot No. 14 & 15, Road No. 2, Hi-Tec City Layout, Madhapur, Hyderabad – 500 081, 

Telangana, India 

Deloitte Touche Tohmatsu Services, Inc., 30 Rockefeller Plaza, New York, 10112 – 

0015, USA  

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA 

Ich prístupové práva sú prísne obmedzené len na rozsah, v akom sú potrebné výlučne na 

technické, administratívne a asistenčné podporné služby. 

Bezpečnosť spracúvania 

My a naši sprostredkovatelia sme prijali technické, fyzické, administratívne a procesné 

ochranné opatrenia v súlade so štandardmi uznávanými v danom odvetví s cieľom chrániť 

všetky spracúvané osobné údaje a zabezpečiť ich dôvernosť, integritu alebo dostupnosť, 

http://www2.deloitte.com/global/en/get-connected/global-office-directory.html


 

 

zabrániť neoprávnenému použitiu osobných údajov alebo neoprávnenému prístupu k nim, 

alebo zabrániť porušeniu osobných údajov (bezpečnostný incident) v súlade s predpismi 

spoločnosti Deloitte CE a Právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Deloitte CE je 

držiteľom certifikácie ISO 27001 – všeobecne uznávaného globálneho informačného 

štandardu. 

Vaše práva 

Máte právo: 

 požiadať o prístup k vašim osobným údajom (a požiadať o kópiu osobných údajov, 

ktoré spracúvame), 

 požiadať nás o aktualizáciu a opravu vašich osobných údajov (právo na opravu), 

 požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov (ak je to možné), alebo  

 požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. 

Proti spracúvaniu môžete namietať (v určitých prípadoch, ako to špecifikuje GDPR) a 

môžete tiež uplatniť svoje právo na prenosnosť údajov (dostať kópiu osobných údajov, 

ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom strojovo spracovateľnom formáte, a požiadať 

nás, aby sme tieto osobné údaje odoslali inému príjemcovi osobných údajov). 

  

Všetky práva, ktoré sú tu opísané, môžete uplatniť odoslaním e-mailu na 

adresu: CEprivacy@deloittece.com alebo písomného oznámenia na adresu: Deloitte 

CE Data Protection Leader, Deloitte Central Europe Service Centre, Italská 

2581/67, 120 00, Prague 2 – Vinohrady. Uvedené kontaktné údaje môžete použiť aj 

na akékoľvek otázky súvisiace so spracúvaním vašich osobných údajov vrátane 

bezpečnostných opatrení pri prenose osobných údajov mimo EÚ. 

V prípade, že sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore s 

GDPR, máte tiež právo podať sťažnosť na orgán dohľadu nad ochranou osobných údajov 

v krajine vášho bydliska. 

  

mailto:CEprivacy@deloittece.com


 

 

Vyhlásenie o ochrane osobných 
údajov pri službách Deloitte 

Central Europe 
Subjekty Deloitte Central Europe, ktoré poskytujú služby ako prevádzkovatelia 

 

Platí to pre tieto služby: audit, daňové poradenstvo, služby pre globálnych 

zamestnávateľov  súvisiace so zamestnávaním, právne poradenstvo, 

poradenstvo v oblasti rizík, transakčné poradenstvo, konzultačné služby. 

Aké osobné údaje spracúvame 

Ako prevádzkovateľ spracúvame osobné údaje, ktoré nám poskytnete, vrátane osobných 

údajov o vašich rodinných príslušníkoch a závislých osobách, ak je to potrebné vzhľadom 

na povahu poskytovaných služieb, alebo údaje, ktoré získame od vášho zamestnávateľa 

alebo zmluvného partnera, poradcu alebo tretej strany, pokiaľ boli tieto osobné údaje 

získané zákonným spôsobom. 

V závislosti od typu služieb môžu tieto osobné údaje zahŕňať: 

 vaše meno, priezvisko a pohlavie, dátum narodenia, údaje z vášho občianskeho 

preukazu alebo cestovného pasu, daňové identifikačné číslo, číslo sociálneho 

zabezpečenia a národného poistenia, 

 vaše povolanie (pracovné miesto) a všeobecné kontaktné údaje (pracovná adresa 

alebo adresa bydliska, osobná alebo pracovná e-mailová adresa a telefónne číslo, 

doklady o vzdelaní), 

 iné údaje potrebné na poskytnutie určitého typu služieb vášmu dodávateľovi alebo 

zamestnávateľovi (rodinný stav, počet detí, informácie o vašich rodinných 

príslušníkoch, ich mená, priezviská, dátumy narodenia), 

 finančné údaje (vrátane údajov o bankovom účte, úverovej histórie, príjmov zo 

závislej činnosti a príjmov/ziskov z osobných investícií), 

 údaje týkajúce sa vášho vzťahu s naším klientom (zakúpený tovar alebo služby). 

Účely spracúvania vašich údajov (ďalej len „účely“) 

poskytovanie služieb vám osobne alebo našim klientom (vášmu zamestnávateľovi alebo 

vášmu zmluvnému partnerovi) v zmysle príslušnej zmluvy 

Nástroje na spracúvanie 

Pri niektorých typoch služieb sa na spracúvanie osobných údajov využívajú špeciálne 

nástroje. 

Právny základ spracúvania vašich údajov 

 plnenie zmluvy, ktorej ste stranou, alebo ak nie ste zmluvnou stranou zmluvy, tak 

 náš oprávnený záujem pri poskytovaní služieb na základe zmluvy s vaším 

zamestnávateľom alebo zmluvným partnerom, alebo 



 

 

 dodržanie zákonných povinností, ktoré sa vzťahujú na spoločnosť Deloitte pri 

poskytovaní služieb vám alebo vášmu zamestnávateľovi/zmluvnému partnerovi (t. j. 

platné právne predpisy (ak existujú), ktoré upravujú poskytované služby, výslovne 

určujú, že pri poskytovaní služieb spracúvame vaše osobné údaje ako 

prevádzkovateľ). 

Poskytovanie a spracúvanie vašich osobných údajov (vrátane použitia určitých 

nástrojov na spracúvanie údajov, ako je uvedené vyššie) je nevyhnutné na 

definované účely. 

Uchovávanie vašich osobných údajov 

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu 10 rokov od poskytnutia služieb vám alebo 

našim klientom, resp. podľa požiadaviek platných právnych predpisov alebo príslušných 

nariadení, alebo v rámci oprávneného záujmu spoločnosti Deloitte. 

Zdieľanie a prenos vašich osobných údajov 

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté/prenesené nasledujúcim príjemcom a môžu ich 

spracúvať nasledujúci príjemcovia na definované účely: 

Príjemcovia 

Skupina subjektov Deloitte uvedených tu. V prípade potreby sa budú vaše osobné údaje 

spracúvať iba v rozsahu povolenom na definované účely a v súlade s Právnymi predpismi 

o ochrane osobných údajov. Každý príjemca je zodpovedný za zabezpečenie primeranej 

ochrany vašich údajov, poskytovanie informácií o spracúvaní vašich údajov a získanie 

dodatočných súhlasov v prípade potreby. V prípade cezhraničného prenosu vašich 

osobných údajov (aj na územia mimo EÚ) sa takýto prenos uskutoční len za predpokladu 

splnenia súvisiacich povinností vyplývajúcich z Právnych predpisov o ochrane údajov.  

Sprostredkovatelia 

Naši subdodávatelia (schválení klientom v zmluve alebo inak) a naši schválení 

dodávatelia administratívnych a IT služieb. 

So sídlom v EÚ 

Deloitte Advisory & Management Consulting Private Limited Company, Dózsa Gy út 

84.C., 1068 Budapešť, Maďarsko 

Deloitte CE Business Service Sp. z o.o., Al. Jana Pawla II 22, 00-133 Varšava, 

Poľsko 

Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 – 

Vinohrady, Česká republika 

Deloitte CZ Services s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 – Vinohrady, Česká 

republika  

Deloitte Global Services Limited, Hill House, 1 Little New Street, EC4A 3TR Londýn, 

Spojené kráľovstvo 

Digital Resources a.s., Poděbradská 520/24, 190 00 Praha 9, Česká republika 

Sabris CZ s.r.o., Pekařská 621, 155 00 Praha 5, Česká republika  

SI- Consulting sp. z o.o.- ul. A. Słonimskiego 1A ZITA, wejście B, 50-304 Vroclav, 

Poľsko 

 

Audítorské služby: Deloitte Group Support Centre BV, súkromná spoločnosť s 

ručením obmedzeným so sídlom Gustav Mahlerlaan, 2970 Amsterdam, Holandsko 

Aby sme zabezpečili riadnu administratívnu, technickú a prevádzkovú podporu, môžeme 

tiež uzavrieť zmluvy s lokálnymi poskytovateľmi služieb (v krajinách, v ktorých 

pôsobíme), ktoré budú spracúvať vaše osobné údaje ako sprostredkovatelia. Títo lokálni 

poskytovatelia služieb sú našimi poverenými partnermi, ktorí poskytujú najmä lokálnu 

http://www2.deloitte.com/global/en/get-connected/global-office-directory.html


 

 

archiváciu, kuriérske služby, preklad, IT podporu alebo reprografické služby. Každý 

takýto lokálny poskytovateľ služieb uzavrie pred poskytnutím služieb zmluvu o 

spracúvaní údajov v súlade s požiadavkami Právnych predpisov o ochrane osobných 

údajov. Úplný zoznam takýchto lokálnych sprostredkovateľov osobných údajov môžete 

získať priamo na základe vašej žiadosti. 

So sídlom mimo EÚ 

Keďže spracúvanie osobných údajov môže zahŕňať prenos osobných údajov mimo 

Európsku úniu (EÚ), všetky subjekty uvedené nižšie uzatvorili štandardné zmluvné 

doložky schválené EÚ so subjektom Deloitte, ktorý poskytuje služby v rámci zákazky, čím 

je zabezpečená primeraná úroveň ochrany osobných údajov podľa Právnych predpisov 

o ochrane údajov. 

Daňové služby/služby pre globálnych zamestnávateľov  súvisiace so  

zamestnávaním:  

Deloitte Support Services India Private Limited, RMZ Futura, Block B, 2nd Floor, 

Plot No. 14 & 15, Road No. 2, Hi-Tec City Layout, Madhapur, Hyderabad – 500 081, 

Telangana, India 

Deloitte Tax LLP, 30 Rockefeller Plaza, New York, 10112 – 0015, USA (vlastník a 

správca nástroja GA Organizer) 

Deloitte Touche Tohmatsu Services, Inc., 30 Rockefeller Plaza, New York, 10112 – 

0015, USA  

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA 

Ich prístupové práva sú prísne obmedzené len na rozsah, v akom sú nevyhnutné výlučne 

na technické, administratívne a asistenčné podporné služby. 

Nástroje na spracúvanie 

Pri niektorých typoch služieb sa na spracúvanie vašich osobných údajov využívajú 

špeciálne nástroje. Podrobnosti o spracúvaní vašich osobných údajov nájdete na 

odkazoch nižšie. 

Služby pre globálnych zamestnávateľov  súvisiace so zamestnávaním: 

Nástroj GA Organizer 

Audítorské služby: 

Deloitte Connect 

Deloitte iCount  

Deloitte iConfirm 
 

Bezpečnosť spracúvania 

Deloitte a jeho sprostredkovatelia prijali technické, fyzické, administratívne a procesné 

ochranné opatrenia v súlade so štandardmi uznávanými v danom odvetví s cieľom chrániť 

všetky spracúvané osobné údaje a zabezpečiť ich dôvernosť, integritu alebo dostupnosť, 

zabrániť neoprávnenému použitiu osobných údajov alebo neoprávnenému prístupu k nim, 

alebo zabrániť porušeniu osobných údajov. 

Vaše práva  

Pozri Vyhlásenie o ochrane osobných údajov Deloitte Central Europe. 

  

https://app3.gadeloitte.com/IASTCPortal/dko/main.aspx#LOGIN
https://deloitteconnect.deloitte.com/
https://inventory.deloitte.com/
https://iconfirmema.deloitte.com/Login
https://iconfirmema.deloitte.com/Login
https://www2.deloitte.com/ce/en/legal/deloitte-ce-privacy-statement-for-clients.html


 

 

Vyhlásenie o ochrane osobných 
údajov pri službách Deloitte 

Central Europe 
Subjekty Deloitte Central Europe, ktoré poskytujú služby ako sprostredkovatelia 

 

Platí to pre tieto služby: mzdová agenda, imigračné služby, forenzné služby (iné 

ako poradenstvo), určité služby v oblasti IT konzultačných služieb. 

Aké osobné údaje spracúvame 

Ako sprostredkovateľ spracúvame osobné údaje, ktoré nám poskytnete, vrátane 

osobných údajov o vašich rodinných príslušníkoch a závislých osobách, ak je to potrebné 

vzhľadom na povahu poskytovaných služieb alebo údaje, ktoré získame od vášho 

zamestnávateľa alebo zmluvného partnera, poradcu alebo tretej strany, ktoré ste 

výslovne zverejnili alebo ktoré sú inak verejne dostupné (napr. v online médiách). 

Tieto osobné údaje môžu zahŕňať: 

 vaše meno, priezvisko a pohlavie, dátum narodenia, údaje z vášho občianskeho 

preukazu alebo cestovného pasu, daňové identifikačné číslo, číslo sociálneho 

zabezpečenia a národného poistenia, 

 vaše povolanie (pracovné miesto) a všeobecné kontaktné údaje (pracovná adresa 

alebo adresa bydliska, osobná alebo pracovná e-mailová adresa a telefónne číslo, 

doklady o vzdelaní), 

 iné údaje potrebné na poskytnutie určitého typu služieb vášmu dodávateľovi alebo 

zamestnávateľovi (rodinný stav, počet detí, informácie o vašich rodinných 

príslušníkoch, ich mená, priezviská, dátumy narodenia), 

 finančné údaje (vrátane údajov o bankovom účte, príjmov zo závislej činnosti a 

príjmov/ziskov z osobných investícií), 

 údaje týkajúce sa vašich pracovných činností, pracovného výkonu a hodnotenia. 

Účely spracúvania vašich osobných údajov  

Poskytovanie služieb vám osobne alebo našim klientom (vášmu zamestnávateľovi alebo 

zmluvnému partnerovi) v zmysle príslušnej zmluvy na základe pokynu prevádzkovateľa 

(vy, váš zamestnávateľ alebo zmluvný partner) 

Spracúvanie vašich osobných údajov sa vykonáva na základe pokynov našich klientov – 

prevádzkovateľov, ktorí sú zodpovední aj za doručovanie informácií o spracúvaní vašich 

osobných údajov vám vrátane informácií o spôsobe uplatňovania vašich práv – 

kontaktujte priamo svojho zamestnávateľa/zmluvného partnera, ak chcete: 

 požiadať o prístup k vašim osobným údajom (a požiadať o kópiu osobných údajov, 

ktoré sa spracúvajú), 

 požiadať o aktualizáciu a opravu vašich osobných údajov (právo na opravu),  

 požiadať o vymazanie vašich osobných údajov (ak je to možné), alebo  



 

 

 požiadať o obmedzenie spracúvania. 

 


