
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

Informácie o spracovaní osobných údajov pre klientov a potenciálnych klientov. 

 

V súvislosti s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení nadobudnú s účinnosťou od 25.05.2018 nové pravidlá spracovania osobných údajov. 

 

Prosíme Vás, aby ste týmto informáciám venovali náležitú pozornosť. 

 

PREVÁDZKOVATEĽ SPRACÚVAJÚCI VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE 
 

European Investment Centre, o.c.p., a. s., so sídlom Tomášikova 64, Bratislava - mestská časť Nové 

Mesto 831 04, Slovenská republika, IČO 36 864 633, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I, Odd.Sro, vl.č. 4851/B (ďalej len „EIC“). 

 

ZODPOVEDNÁ OSOBA 

 

MENTOR KONZULT s.r.o., so sídlom, Remeselnícka 36, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, e-mail: 

holbling@mentorkonzult.eu. 

 

ÚČEL  SPRACOVÁVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

Vaše osobné údaje spracúvame najmä na základe zákona Slovenskej republiky č. 566/2001 Z. z o cenných 

papieroch  a zákona č.297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane 

pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len spolu „Zákony“). 

Účelom spracovania osobných údajov je uzavretie a správa zmlúv o poskytovaní investičných služieb 

a evidencia klientov. 

Rozsah osobných údajov spracovávaných za účelom poskytovania investičných služieb stanovujú Zákony.  

Pre vyššie uvedené účely je poskytnutie Vašich osobných údajov dobrovoľné, avšak nevyhnutné na 

uzatvorenie zmluvy a jej následnú správu. 

 

OSOBY, KTORÉ MAJÚ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM 

 

Vaše osobné údaje sa neposkytujú tretím osobám. 

 

DOBA ÚSCHOVY VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 

Spoločnosť EIC uchováva Vaše osobné údaje iba po nevyhnutne potrebnú dobu, následne sú pod 

dohľadom zlikvidované. Vaše osobné údaju sú spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne 

sú uchovávané po dobu určenú osobitnými právnymi predpismi, napr. Zákonmi, zákonom o archívnictve, 

zákonom o účtovníctve, daňovými zákonmi (spravidla 10 rokov) a v prípade potreby sa tieto doby 

predlžujú o všeobecné premlčacie doby (v rámci možných súdnych konaní). 

 

VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S POSKYTNUTÝMI OSOBNÝMI ÚDAJMI 

 

Nová právna úprava Vám umožňuje využiť v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov 

nasledovné práva: Máte právo sa obrátiť na EIC a zodpovednú osobu a požadovať prístup k  Vašim 

osobným údajom (potvrdenie o tom či sa spracovávajú Vaše osobné údaje). Toto právo automaticky 

získavate prístupom do nášho informačného systému. Máte právo na informácie o zdroji, z ktorého 

pochádzajú osobné údaje (zdroj je Vaša Žiadosť o otvorenie účtu v EIC), informácie aké Vaše osobné 

údaje sa spracovávajú, právo na výmaz, opravu, právo namietať, právo na obmedzenie spracovávania 

a právo na prenos Vašich osobných údajov k inej osobe. V prípade ak to uznáte za potrebné, môžete sa so 

sťažnosťou obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov SR. 

 

V prípade, ak máte akékoľvek otázky v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov, obráťte sa na 

zodpovednú osobu Mentor Konzult s.r.o., tel., e-mail: holbling@mentorkonzult.eu. 

mailto:holbling@mentorkonzult.eu

