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Vyhlásenie o ochrane osobných údajov 

Deloitte CE pre klientov  

Poznámka: Vyššie uvedené informácie sa vzťahujú taktiež na spracovanie osobných údajov 

vo vzťahoch so zmluvnými poskytovateľmi služieb, dodávateľmi a subdodávateľmi. 

 

Informácie o spracovaní osobných údajov vo vzťahoch s klientmi:  

Definície 

 

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

(DTTL), britskej súkromnej spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou (UK private 

company limited by guarantee), jej členských firiem a ich spriaznených subjektov. DTTL a 

každá z jej členských firiem predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt. DTTL 

(ďalej aj „Deloitte Global“) neposkytuje služby klientom. 

 

„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 spoločnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, ktoré sú samostatnými a 

nezávislými právnymi subjektmi. 

 

„Prevádzkovateľ“ znamená prevádzkovateľ  alebo prevádzkovateľ údajov (v zmysle definícií 

v právnych predpisoch o ochrane osobných údajov).  

 

„Sprostredkovateľ“ znamená spracovateľ údajov alebo sprostredkovateľ (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 údajov 

(95/46/EHS) a 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 (v zmysle definícií v právnych 

predpisoch o ochrane údajov) spracované v súvislosti so službami alebo v rámci služieb. 

 

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

iný orgán, ktorým sú osobné údaje poskytnuté (ako je podrobnejšie definované v právnych 

predpisoch o ochrane údajov). 

 

Osobné údaje, ktoré poskytnú klienti Deloitte CE („klienti“) alebo ktoré sú získané priamo 

od ich zamestnancov a zástupcov, spracúva subjekt Deloitte CE, ktorý je s príslušným 

klientom v zmluvnom vzťahu, a to na tieto účely alebo v súvislosti s nimi:  

(i) poskytovanie služieb dohodnutých v príslušnej zmluve s klientom,  

(ii) plnenie príslušných zákonných, regulačných alebo odborných požiadaviek,  

(iii) riešenie požiadaviek príslušných orgánov a komunikácie s nimi,  

(iv) správa zmlúv, finančné účtovníctvo, interná analýza súladu a rizík a vzťahy 

s klientmi,  

(v) využívanie systémových aplikácií (hosťovaných alebo interných) pre služby 

informačných technológií a informačných systémov (e-mail/archivácia a 

podobne) – môžu sem patriť aj aplikácie hostované v cloude za predpokladu 
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splnenia povinností súvisiacich s bezpečnosťou a prenosom údajov, ktoré 

vyplývajú z príslušných právnych predpisov o ochrane údajov, 

(„účely“).  

Osobné údaje môžu zahŕňať údaje týkajúce sa zástupcov, zamestnancov, členov 

projektového tímu a dodávateľov klienta („dotknuté osoby“), ako aj osobné údaje zahrnuté 

v informáciách získaných v súvislosti so zmluvou.  

Prevádzkovateľ: 

 

Prevádzkovateľom je najmä subjekt Deloitte CE, ktorý je zmluvnou stranou zmluvy 

s klientom. 

 

Na účely uvedené vyššie možno osobné údaje poskytnúť/previesť nasledujúcim príjemcom 

osobných údajov a môžu ich spracovať nasledujúci príjemcovia osobných údajov:  

Skupina subjektov Deloitte:   

 

V súlade s uvedenými účelmi a v rozsahu potrebnom na poskytnutie služieb možno osobné 

údaje poskytnúť inému prevádzkovateľovi v rámci skupiny spoločností Deloitte 

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

 

Ak je potrebný aj cezhraničný prevod osobných údajov (aj mimo EÚ) (subjekt Deloitte 

bude vystupovať ako ďalší prevádzkovateľ), takýto prevod sa uskutoční len za predpokladu 

splnenia súvisiacich povinností vyplývajúcich z právnych predpisov o ochrane údajov.  

 

Sprostredkovatelia: 

 

V súlade s uvedenými účelmi spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa títo 

sprostredkovatelia: 

 

Subdodávatelia (schválení klientom v zmluve alebo inak)  

 

Štandardní dodávatelia služieb Deloitte CE:  

 

Dodávatelia služieb so sídlom v EÚ: 

4C Hungary Kft., Budafoki út 14. I/1, Budapešť, 1111, Maďarsko 

Billigence Europe Limited, 12 Gough Square, Londýn, EC4A 3DW, Spojené kráľovstvo 

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., Karolinská 654/2, 186 00, Praha 8, Česká 

republika 

Deloitte CZ Services s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8, 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, Rue des Colonies 11, 1000 Brusel, Belgicko 

SI-Consulting Sp. z o.o., Slezna Str. 118, 53-111 Vroclav, Poľsko 

 

Dodávatelia služieb so sídlom mimo EÚ: 

Keďže spracúvanie osobných údajov zahŕňa prevod mimo EÚ, všetky subjekty uvedené 

nižšie uzatvorili so subjektom Deloitte, s ktorým klient vstúpil do zmluvného vzťahu, 

http://www2.deloitte.com/global/en/get-connected/global-office-directory.html
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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 Tax LLP, 30 Rockefeller Plaza, New York, 10112 – 0015, USA (vzťahuje sa len na 

daňové služby a služby GES) 

Deloitte Touche Tohmatsu Services, Inc., 30 Rockefeller Plaza, New York, 10112 – 0015, 

USA 

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

 

Prevádzkovatelia a sprostredkovatelia osobných údajov príjmu technické, fyzické, 

administratívne a procesné ochranné opatrenia v súlade so štandardmi uznávanými 

v danom odvetví s cieľom chrániť spracúvané osobné údaje a zabezpečiť ich dôvernosť, 

integritu alebo dostupnosť. Tieto ochranné opatrenia zabránia neoprávnenému použitiu 

osobných údajov, neoprávnenému prístupu k nim alebo porušeniu ochrany osobných 

údajov (bezpečnostnému incidentu) v súlade s pokynmi a pravidlami Deloitte CE 

a príslušnými právnymi predpismi o ochrane údajov. Subjekty Deloitte CE, ktoré 

spracúvajú údaje klientov, sú tiež certifikované podľa ISO 27001 (ISO/IEC 27001 

Information security management). 

Spracovanie osobných údajov je potrebné na poskytovanie služieb na základe zmluvy. 

 

Fyzické osoby majú právo požiadať o prístup k svojim osobným údajom, o ich opravu alebo 

vymazanie (ak je to možné), alebo žiadať obmedzenie spracovania, alebo namietať proti 

spracovaniu, ako aj právo na prenos údajov. Všetky práva uvedené v tomto odseku si 

môžu uplatniť zaslaním žiadosti prevádzkovateľovi na emailovú adresu: 

CEprivacy@deloitte.com. Fyzické osoby majú zároveň právo obrátiť sa s otázkami 

týkajúcimi sa zhromažďovania osobných údajov a ich spracúvania v rámci Deloitte CE na 

e-mailovú adresu uvedenú v predchádzajúcej vete. Majú právo podať sťažnosť dozornému 

orgánu v krajine svojho bydliska, pokiaľ sa domnievajú, že spracovanie osobných údajov, 

ktoré sa ich týka, sa uskutočňuje v rozpore s právnymi predpismi o ochrane údajov.  

 

https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html
https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html
mailto:CEprivacy@deloitte.com

