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1. Úvodné ustanovenia 
 

1.1 Definície 

OnlineAukcia znamená elektronickú aukciu realizovanú v systéme OnlineAukcie 
Prevádzkovateľa v zmysle podmienok určených Zadávateľom OnlineAukciea podľa 
podmienok uvedených v tomto Aukčnom poriadku. 

Elektronická Cenová Ponuka/Podanie znamená elektronickú dátovú správu 
Účastníka, ktorú Účastník uskutočnil prostredníctvom elektronického aukčného systému 
www.onlineaukcie.sk, za podmienok uvedených v tomto Aukčnom poriadku. 

Lehota OnlineAukcie je časový úsek od jej začatia po jej ukončenie resp. po ukončenie 
jej predĺženia. 
 
Minimálne prihodenie je pevne stanovená suma, o ktorú sa minimálne zvyšuje nová 
Elektronická Cenová Ponuka oproti poslednej Elektronickej Cenovej ponuke. 
 
Predmet OnlineAukcie znamená nehnuteľnosti vrátane príslušenstva, ktoré sú 

uverejnené na stránke www.onlineaukcie.sk.  

Prekážky priebehu OnlineAukciesú preukázateľné technické problémy na strane 

Prevádzkovateľa. 

Prevádzkovateľ akciovú spoločnosť VENDITIO, a.s. so sídlom Tallerova 4, 811 02 
Bratislava, IČO: 36 653 799, IČ DPH: SK 2022225645 , zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3924/B 
 

Účastník znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorú ako účastníka OnlineAukcie 

zaregistroval Zadávateľ a bolo mu zo strany Zadávateľa v súčinnosti s Prevádzkovateľom 

pridelené jedinečné prihlasovacie meno a heslo na účasť v OnlineAukcii. 

Vyvolávacia cena je minimálna cena, od ktorej sa odvíja výška ceny Predmetu 

OnlineAukcie. Túto cenu nie je možné znížiť, iba zvýšiť formou Minimálneho prihodenia.  

Zábezpeka je peňažná suma zložená Účastníkom pred Lehotou OnlineAukcie podľa 

podmienok určených Zadávateľom. 

Zadávateľ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá si objednala realizáciu 
OnlineAukcie u Prevádzkovateľa. 
 

1.2 Úvodné ustanovenia 
(a) Tento aukčný poriadok upravuje práva a povinnosti Účastníkov, Prevádzkovateľa 

a Zadávateľa pri realizácii predaja Predmetu OnlineAukcie v rámci OnlineAukcie. 

(b) OnlineAukcia nie je verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy ako ani obchodnou 

verejnou súťažou v zmysle ustanovení § 276 až § 289 zákona č. 513/1991 Zb. 

http://www.onlineaukcie.sk/
http://www.onlineaukcie.sk/


Obchodného zákonníka ani dobrovoľnou dražbou v zmysle príslušných ustanovení 

zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v zení neskorších predpisov. 

2. Minimálne požiadavky. Právne informácie. 
(a) Minimálne technické a iné požiadavky, ktoré je Účastník povinný splniť za účelom 

riadneho, nerušeného a plynulého priebehu OnlineAukcie sú zverejnené na 

https://www.onlineaukcie.sk/minimalne-poziadavky. 

(b) Právne informácie vo vzťahu k priebehu OnlineAukcie, Účastníkom, Prevádzkovateľovi 

a Zadávateľovi sú zverejnené na https://www.onlineaukcie.sk/pravne-informacie. 

3. OnlineAukcia 

3.1 Prihlásenie do systému   
 

(a) OnlineAukcia je prístupná z domény www.onlineaukcie.sk 

(b) Po zobrazení stránky je potrebné, aby registrovaný Účastník, ktorému bolo pridelené 

prihlasovanie meno a heslo, v pravom hornom rohu klikol na odkaz “Prihlásenie“.  

 

 
 

(c) Po kliknutí na odkaz Prihlásenie sa otvorí prihlasovacie okno, do ktorého Účastník zadá 

prihlasovacie meno a heslo, ktoré mu bolo pridelené Zadávateľom a klikne na odkaz 

„PRIHLÁSIŤ SA“. 

 

 
 

 

3.2 Výber OnlineAukcie 
 

(a) Po prihlásení do systému zvoľte kliknutím požadovanú OnlineAukciu, pre ktorú Vám 

bolo pridelené prihlasovacie meno a heslo.   

 

 

https://www.onlineaukcie.sk/minimalne-poziadavky
https://www.onlineaukcie.sk/pravne-informacie
http://www.onlineaukcie.sk/


 

(b) Práve prebiehajúce OnlineAukcie sú zvýraznené zelenou farbou.  

(c) OnlineAukcie, ktoré ešte nezačali sú označené modrou farbou. 

(d) OnlineAukcie, ktoré skončili sú označené sivou farbou. 

 
- obrázky sú ilustratívne 

3.3 Predkupné práva 
 

(a) Účastníkom OnlineAukcie, môže byť aj osoba, ktorá má k Predmetu OnlineAukcie 

predkupné právo.   

 

(b) V prípade, že je Účastníkom OnlineAukcie osoba podľa písm. (a) tohto bodu Aukčného 

poriadku, môže si svoje predkupné právo uplatniť  v rámci OnlineAukcie spôsobom 

podľa bodu 3.4 písm. (c) tohto Aukčného poriadku, pri rovnosti najvyšších 

Elektronických Cenových Ponúk  sa postupuje podľa bodu 3.6 písm. (e) tohto Aukčného 

poriadku. 

 

(c) V prípade, že Účastník OnlineAukcie, ktorým je osoba podľa písm. (a) tohto bodu 

Aukčného poriadku, dorovná ponuku iného Účastníka, iný Účastník, v prípade, že chce 

OnlineAukciu vyhrať, musí spraviť vyššiu Elektronickú Cenovú Ponuku minimálne o 

výšku Minimálneho prihodenia. 

   

3.4 Zadávanie ponúk do OnlineAukcie 
 

(a) Po začatí OnlineAukcie sa v kolónke „Prihodenie na“ zobrazuje Vyvolávacia cena 

(obrázok a) alebo ak už bolo urobené po začatí OnlineAukcie podanie, zobrazuje sa 

aktuálna najvyššia Elektronická Cenová Ponuka automaticky navýšená o Minimálne 

prihodenie (obrázok b) (sleduj kolónku "Prihodenie na", ktorá obsahuje automaticky 

predvyplnené podanie o výšku Minimálneho prihodenia). 

 

 

 

 
obrázok a             obrázok b 



 
 

 

(b) Účastník robí svoju Elektronickú Cenovú Ponuku: 

(ba)  vpísaním ponúkanej ceny do kolónky „Prihodenie na“ a kliknutím na odkaz 

“ODOSLAŤ PRIHODENIE“. Po kliknutí na odkaz “ODOSLAŤ PRIHODENIE“ sa 

zobrazí nové okno “Potvrdenie prihodenia“, v ktorom je pre odoslanie 

Elektronickej Cenovej Ponuky potrebné opätovne kliknúť na odkaz “ODOSLAŤ 

PRIHODENIE“. V prípade, že účastník nechce odoslať svoju Elektronickú Cenovú 

ponuku, napríklad z dôvodu chyby v písaní, je potrebné kliknúť na odkaz 

“ZRUŠIŤ“.  

(bb) kliknutím na odkaz “ODOSLAŤ PRIHODENIE“. Po kliknutí na odkaz  “ODOSLAŤ 

PRIHODENIE“ sa zobrazí nové okno “Potvrdenie prihodenia“, v ktorom je pre 

odoslanie Elektronickej Cenovej Ponuky potrebné opätovne kliknúť na odkaz 

“ODOSLAŤ PRIHODENIE“. V prípade, že účastník nechce odoslať svoju 

Elektronickú Cenovú ponuku, je potrebné kliknúť na odkaz “ZRUŠIŤ“ 

 

obrázok (Printscreen prvého podania. Prvé podanie môže byť spravené v identickej výške ako je suma Vyvolávacej ceny, 

ale samozrejme môže byť aj Účastníkom zvýšené. Pre riadne uskutočnenie podania musíte svoje podanie potvrdiť - viď 

znázornenie.) 

 

 



 

Upozornenie:  Po potvrdení Elektronickej Cenovej ponuky, kliknutím na odkaz 

“ODOSLAŤ PRIHODENIE“ v okne “Potvrdenie prihodenia“ sa takáto Elektronická cenová 

ponuka stáva záväznou.   Upozornenie:  Suma v kolónke „Prihodenie na“ musí byť 

urobená v celých číslach len v číselných znakoch bez bodiek a čiarok, pričom nie 

súprípustné žiadne čísla, ktoré by obsahovali desatinné miesta.  

 

(c) V prípade, že Elektronická Cenová Ponuka Účastníka bola systémom 

www.onlineaukcie.sk  akceptovaná, zobrazí sa Účastníkovi správa “Úspešne odoslané 

prihodenie!“. 

 
obrázok (Printscreen prvého úspešného systémom zaevidovaného podania, ktoré môže byť spravené vo výške 

Vyvolávacej ceny. Následne je možné podania len zvyšovať minimálne o sumu Minimálneho prihodenia) 

 

 

 
obrázok (Printscreen ďalšieho úspešného systémom zaevidovaného podania, ktoré bolo uskutočnené po prvom podaní 

(Vyvolávacia cena) 

 

 
 

(d) V prípade, že Elektronická Cenová Ponuka účastníka nebola systémom 

www.onlineaukcie.sk akceptovaná, je potrebné ju zopakovať spôsobom podľa písm. (b) 

tohto bodu. Na  skutočnosť, že Elektronická Cenová Ponuka Účastníka nebola 

akceptovaná, bude Účastník systémom www.onlineaukcie.sk upozornený. 

 

http://www.onlineaukcie.sk/
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obrázok a (Printscreen neúspešného podania, pretože bolo spravené v nižšej sume ako Vyvolávacia cena. Rovnako systém 

nebude akceptovať podania, ktoré budú spravené po prvom podaní, ak ich suma bude nižšia ako suma Minimálneho 

prihodenia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e) Elektronická Cenová Ponuka Účastníka musí byť vždy vyššia najmenej o sumu 

Minimálneho prihodenia ako posledná Elektronická Cenová Ponuka urobená iným 

Účastníkom, to neplatí ak : 

 

(ea) má účastník predkupné právo k Predmetu OnlineAukcie, v tomto prípade je 

takýto Účastník oprávnený urobiť rovnakú Elektronickú Cenovú Ponuku ako bola 

posledná najvyššia Elektronická Cenová Ponuka urobená iným Účastníkom, alebo  

 

(eb) nebola doposiaľ urobená Elektronická Cenová Ponuka žiadnym účastníkom 

OnlineAukcie, v tomto prípade stačí urobiť Elektronickú Cenovú Ponuku vo výške 

Vyvolávacej ceny. 

 

(f) Zadávateľ si vyhradzuje právo zúčastniť sa OnlineAukcie, pričom však  jeho Elektronické 

Cenové Ponuky nebudú považované za záväzné. 

 

3.5 Priebeh OnlineAukcie 
 

(a) Účastník môže svoje Elektronické Cenové Ponuky robiť spôsobom podľa bodu 3.4 tohto 

Aukčného poriadku len v Lehote OnlineAukcie. Upozornenie: Pre ukončenie aukcie je 

rozhodujúci čas  na serveri, ktorý sa zobrazuje v kolónke „Koniec aukcie“ a nie čas, ktorý 

sa zobrazuje v počítači  Účastníka. 

 



 
 

(b) Účastník je na urobenie Elektronickej Cenovej Ponuky iným Účastníkom upozornený e-

mailom.  Aktualizovať stránku je možné kliknutím na  refresh v prehliadači účastníka 

prípadne stlačením klávesy „F5“ na klávesnici. 

(c) Stránka OnlineAukcie je pravidelne automaticky aktualizovaná systémom 

www.onlineaukcie.sk v niekoľko sekundových intervaloch. Manuálne aktualizovať 

stránku OnlineAukcie je možné kliknutím na refresh v prehliadači alebo stlačením 

klávesy „F5“ na klávesnici.Upozornenie: V prípade zvýšenej aktivity účastníkov 

(súbežné podania viacerých účastníkov v priebehu krátkych sekundových intervalov) 

môže byť sťažená možnosť robenia Elektronických Cenových ponúk podľa bodu 3.4 

písm. (b), časť (ba) tohto Aukčného poriadku, možnosť robenia Elektronických Cenových 

ponúk, podľa bodu 3.4 písm. (b), časť (bb) tohto Aukčného poriadku tým nie je 

obmedzená.Bez ohľadu na uvedené však uvádzame, že systém po 

uskutočneníElektronickej Cenovej Ponuky v poslednej minúte OnlineAukcie predlžuje 

trvanie OnlineAukcie o 3 minúty, to znamená, že každý účastník bude mať možnosť 

spraviť svoju Elektronickú Cenovú ponuku. 

(d) Počas Lehoty OnlineAukcie sa najvyššia Elektronická Cenová ponuka zobrazuje 

v kolónke „Aktuálna cena“.  

 

http://www.onlineaukcie.sk/


 

(e) Históriu urobených Elektronických Cenových Ponúk pri konkrétnej OnlineAukcii je 

možné zobraziť kliknutím na symbol“+“ pri kolónke „História prihodení“. V kolónke 

„História prihodení“ sú Vaše Elektronické Cenové Ponuky označené Vašim prihlasovacím 

menom, Elektronické Cenové Ponuky ostatných Účastníkov sú označené slovom „user“ 

ku ktorému je pripojený náhodne vygenerovaný číselný kód. 

 

 
 

(f) V prípade, že niektorý z Účastníkov urobí svoju Elektronickú Cenovú Ponuku počas 

poslednej minúty Lehoty OnlineAukcie zmení sa čas v kolónke „Koniec aukcie“ na 

00:03:00 čím sa predĺži Lehota OnlineAukcie. 

3.6 Ukončenie a vyhodnotenie OnlineAukcie 
 

(a) OnlineAukcia je ukončená momentom uplynutia Lehoty OnlineAukcie.  

(b) Víťazom OnlineAukcie sa stane Účastník, ktorého Elektronická Cenová Ponuka bola 

vyhodnotená ako najvyššia s prihliadnutím na ustanovenie písm. (e) tohto bodu.  

 
 

(c) Po ukončení OnlineAukcie bude víťaznému Účastníkovi OnlineAukcie doručená 

prostredníctvom e-mailu správa s oznamom o jeho víťaznej Elektronickej Cenovej 

Ponuke. 

(d) Po ukončení OnlineAukcie bude neúspešnému Účastníkovi OnlineAukcie doručená 

prostredníctvom e-mailu správa s oznamom o jeho neúspešnej Elektronickej Cenovej 

Ponuke. 

(e) V prípade, ak je Účastníkom OnlineAukcie osoba podľa bodu 3.3 písm. (a) tohto 

Aukčného poriadku a táto urobila najvyššiu a zároveň rovnakú Elektronickú Cenovú 

Ponuku ako iný Účastník, bude ako víťazný Účastník označená len osoba podľa bodu3.3 

písm. (a) tohto Aukčného poriadku. 

 



4. Prekážky priebehu OnlineAukcie 
 

(a) V prípade Prekážok priebehu OnlineAukcie je Prevádzkovateľ na základe pokynu 

Zadávateľa oprávnený: 

- prerušiť OnlineAukciu na čas potrebný k odstráneniu Prekážok priebehu 

OnlineAukcie, pričom pri opätovnom spustení OnlineAukcie môže byť čas ukončenia 

OnlineAukcie posunutý o dobu, počas ktorej bola OnlineAukcia pozastavená. 

Elektronické Cenové Ponuky urobené do momentu prerušenia OnlineAukcie 

ostávajú v plnej miere v platnosti. 

- určiť nový termín OnlineAukcie. Elektronické Cenové Ponuky urobené počas 

pôvodnej OnlineAukcie sa považujú za neplatné. 

(b) O Prekážkach priebehu OnlineAukcie je Prevádzkovateľ/Zadávateľ povinný informovať 

Účastníkov bez zbytočného odkladu. 

(c) Technické problémy na strane Účastníka nie sú dôvodom na prerušenie alebo 

opakovanie OnlineAukcie. 

 

5. Dôležité informácie 
 

Ochrana osobných údajov 

 

Prevádzkovateľ OnlineAukcie na internetovej stránke www.onlineaukcie.sk prehlasuje, 
že všetky Účastníkom poskytnuté osobné údaje sú považované za dôverné a 
Prevádzkovateľ ich spracúva v súlade s Nariadením EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej 
„GDPR“), so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej „zákon o ochrane OÚ“) a v súlade s Aukčným poriadkom 
Prevádzkovateľa. Žiadne z poskytnutých osobných údajov nebudú inak zverejnené ani 
poskytnuté tretej osobe. Všetky osobné údaje, poskytnuté Účastníkom OnlineAukcie pri 
registrácii do OnlineAukcie, sú zhromažďované, spracovávané a archivované v súlade s 
platnou legislatívou Slovenskej republiky, najmä so Zákonom o ochrane osobných 
údajov a to predovšetkým za účelom identifikácie účastníka OnlineAukcie, k realizácii 
činností súvisiacich s účasťou na OnlineAukcii a k marketingovým činnostiam 
Prevádzkovateľa. Za osobný údaj sa pre účely realizácie OnlineAukcie považuje najmä: 
meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa pri 
fyzickej osobe a kontaktné údaje osoby oprávnenej konať za právnickú osobu v 
podobe meno, priezvisko, adresa jej trvalého pobytu, telefónne číslo. 

Účastník OnlineAukcie vyplnením registračného formuláru k OnlineAukcii na stránke 
www.onlineaukcie.sk udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas k zhromažďovaniu a 
spracovávaniu svojich osobných údajov pre účely realizácie OnlineAukcie, a to v plnom 
rozsahu účastníkom poskytnutých údajov. Tento súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú. 
Účastník OnlineAukcie má právo prístupu k svojím osobným údajom a v prípade 
vzniku chybného stavu právo na ich opravu alebo odstránenie chybného stavu. Súhlas 
so spracovaním osobných údajov môže účastník kedykoľvek odvolať písomnou formou. 

 

http://www.onlineaukcie.sk/
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 Práva dot kn utej osoby v zmysle čl. 12 – čl. 23 GDPR:  

 

Dotknutá osoba má v súlade s čl. 12 GDPR na základe svojej žiadosti právo na 
bezplatné poskytnutie všetkých informácií týkajúcich sa spracúvania jej osobných 
údajov od prevádzkovateľa, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko 
dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho. Informácie sa poskytujú písomne, 
elektronicky alebo inými prostriedkami. Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne 
neopodstatnené alebo neprimerané pre opakujúcu sa povahu, môže prevádzkovateľ 
požadovať za vybavenie takej žiadosti od dotknutej osoby primeraný poplatok alebo 
môže odmietnuť konať na základe takej žiadosti. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť 
dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré prijal na základe jej žiadosti podľa čl 
15 až 22 GDPR, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 1 mesiaca od doručenia 
žiadosti. 

 

 Inform áci e podľa čl. 13 GDPR: 

a) totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa – Dražobná spoločnosť, a.s., Zelinárska 6, 
821 08 Bratislava, tel: 02-59490111, www.drazobnaspolocnost.sk ,  
zaujem@drazobnaspolocnost.sk 

b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby – Dražobná spoločnosť, a.s. nemá 
ustanovenú zodpovednú osobu 

c) účel spracúvania, na ktorý sú osobné údaje určené – identifikácia účastníka 
OnlineAukcie, realizácia činností súvisiacich s účasťou na OnlineAukcii a marketingové 
činnosti Prevádzkovateľa 

d) príjemcovia osobných údajov - osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám 

e) osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny 

f) doba uchovávania osobných údajov a kritériá na jej určenie – osobné údaje  budú 
uchovávané po dobu platnosti súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, 

g) dotknutá osoba má právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcim sa 
dotknutej osoby, má právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie 
spracúvania a má právo namietať proti spracúvaniu a právo na presnosť údajov 

h) dotknutá osoba má právo podať sťažnosť týkajúcu sa spracúvania jej osobných  údajov 
Úradu na ochranu osobných údajov SR 

i) pri spracúvaní osobných údajov sa nepoužíva automatizované rozhodovanie  ani 
profilovanie. 

 

Podľa čl. 15 GDPR dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, 
či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať 
prístup k týmto osobným údajom a informácie o: i. účele spracúvania, ii. kategóriách 
dotknutých osobných údajov, iii. informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov, 
iv. predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov, v. existencii práva na opravu 
osobných údajov alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva 
namietať proti spracúvaniu, vi. existencii práva podať sťažnosť Úradu na ochranu 
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osobných údajov SR, vii. informácie o zdroji osobných údajov, viii. informácie o 
existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania. Prevádzkovateľ 
poskytne dotknutej osobe kópiu spracúvaných osobných údajov. 

 

Podľa čl. 16 GDPR má dotknutá osoba právo, aby prevádzkovateľ vykonal bez zbytočného 
odkladu opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, Dotknutá osoba má 
zároveň právo na doplnenie neúplných osobných údajov. 

 

Podľa čl 17 GDPR má dotknutá osoba právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného 
odkladu vymazanie jej osobných údajov z dôvodov, že i. osobné údaje už nie sú potrebné 
na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; ii. dotknutá osoba odvolá súhlas, na 
základe ktorého sa osobné údaje spracúvali a neexistuje iný právny základ pre 
spracúvanie; 

iii. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 GDPR a neexistujú 
žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu 
podľa čl. 21 ods. 2; iv. osobné údaje sa spracúvali nezákonne; v. osobné údaje musia byť 
vymazané na základe všeobecne záväzného právneho predpisu; vi. osobné údaje sa 
získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR. 
Prevádzkovateľ nie je povinný osobné údaje dotknutej osoby vymazať, pokiaľ je 
spracúvanie potrebné: i. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a informácií,; ii. na 
splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa všeobecne záväzného 
právneho predpisu, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri 
výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; iii. z dôvodov verejného záujmu v 
oblasti verejného zdravia; iv. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely 
vedeckého alebo historického výskumu, či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, 
že právo na vymazanie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov 
takéhoto spracúvania; v. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych 
nárokov. 

 

Podľa čl. 18 GDPR dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie v 
týchto prípadoch: i. dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas 
obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; ii. 
spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných 
údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; iii. prevádzkovateľ už 
nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na 
preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; iv. dotknutá osoba 
namietala voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, a to až do overenia, či oprávnené 
dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. 

 

Podľa čl. 19 GDPR prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje 
poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie 
spracúvania uskutočnené podľa čl. 16, 17 ods. 1 a 18 GDPR, pokiaľ to nie je nemožné 
alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje 
dotknutú osobu, pokiaľ to dotknutá osoba požaduje. 

 

Podľa čl. 20 GDPR má dotknutá osoba právo získať svoje osobné údaje od prevádzkovateľa v 



štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť 
tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak: i. sa spracúvanie zakladá na súhlase 
dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) alebo na zmluve 
podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a ii. ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými 
prostriedkami. Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenos údajov právo 
na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa  druhému 
prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. 

 

Podľa čl. 21 GDPR dotknutá osoba má kedykoľvek právo namietať proti spracúvaniu svojich 
osobných údajov, ktoré je vykonávané podľa čl 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane 
namietania proti profilovaniu. Prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať osobné údaje, 
pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad 
záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, 
uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak dotknutá osoba namieta proti 
spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú 
spracúvať. 

 

Podľa čl. 22 GDPR dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo 
automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania, ktoré má právne 
účinky týkajúce sa dotknutej osoby prípadne ju podobne významne ovplyvňujú. 

 


