
INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA 
O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

I. Prevádzkovateľ:
 Arca Brokerage House o.c.p. a.s. 
 Plynárenská 7/A
 824 63 Bratislava
 IČO: 35 871 211
  zapísaný v Obchodnom registri na Okresnom súde Brati-

slava I, odd. Sa, vl.č. 3228/B
 (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“)

II. Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienka-
mi a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov 
písomnou formou alebo osobne na adrese Prevádzkovateľa 
uvedenej v ods. I.: 
 v čase od 9:00 do 16:00 počas pracovných dní  
 e-mail: info@arcabh.com

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

III. Pri spracovaní osobných údajov sa Prevádzkovateľ riadi 
najmä týmito zásadami:
a.  spracovanie osobných údajov spravodlivým a transparent-

ným spôsobom s dodržaním všetkých povinností stanove-
ných relevantnými právnymi predpismi,

b.  spracovanie osobných údajov s obmedzením účelu a roz-
sahu spracovania na nevyhnutné minimum,

c.  poskytovanie informácií klientom o spracovaní osobných 
údajov v stručnej, výstižnej a pre klienta pochopiteľnej for-
me,

d.  spracovanie osobných údajov s dôrazom na zachovanie 
práv klienta, na zachovanie jeho ľudskej dôstojnosti, na 
ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromia 
klienta,

e.  poskytovanie informácií o spracovaní osobných údajov 
klientovi pred uzavretím zmluvného vzťahu alebo poskyt-
nutím služby potenciálnemu klientovi/klientovi.

ROZSAH, ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD A DOBA 
SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

IV. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje klientov v tomto 
rozsahu:
a.  identifikačné údaje klienta resp. jeho zástupcu najmä 

meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, ak 
je pridelené, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného 
pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, 

b.  kontaktné údaje klienta resp. jeho zástupcu najmä telefón-
ne číslo, faxové číslo, adresu elektronickej pošty,

c.  údaje, ktoré sa týkajú ekonomickej identity klienta naj- 
mä číslo autorizovaného bankového účtu, údaje o daňovej 

rezidencii klienta, výšku príjmov, výšku záväzkov, majetok 
klienta,

d.  sociodemografické údaje ako napr. vzdelanie, pracovné 
skúsenosti,

e.  údaje z externých zdrojov, najmä verejne dostupných 
zdrojov ako sú obchodný register, živnostenský register, 
dlznik.sk, zoznamy sankcionovanych osôb,

f.  údaje o využívaných produktoch a službách.

V. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely: 
a.  na účel uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly ob-

chodov medzi Arca Brokerage House o.c.p. a.s. a klientom ,
b.  na účel identifikácie klientov a ich zástupcov, 
c.  na účel ochrany a domáhania sa práv Arca Brokerage Ho-

use o.c.p. a.s. voči klientom, 
d.  na účel zdokumentovania činnosti Arca Brokerage House 

o.c.p. a.s.,
e.  na účel výkonu dohľadu,
f.  na účel plnenia úloh a povinností Arca Brokerage House 

o.c.p. a.s. podľa zákona o cenných papieroch v platnom 
znení a podľa osobitných predpisov,

g.  na účel opätovného predkladania návrhov klientovi na 
vytvorenie a udržiavanie vhodnej skladby finančných pro-
duktov,

h.  na účel oslovenia klienta s ponukou nadobudnutia nových 
finančných produktov.

VI. Právnym základom spracúvania osobných údajov pre 
účely podľa ods. V písm. a) až f) je 
a.  čl. 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia (spracovanie osobných úda-

jov je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorého zmluvnou 
stranou je Dotknutá osoba),

b.  čl. 6 ods. 1. písm. c) Nariadenia (spracovanie osobných úda-
jov je nevyhnutné pre plnenie právnych povinností, ktoré 
sa na Poskytovateľa vzťahujú),

c.  čl. 6 ods. 1. písm. f) Nariadenia (spracovanie osobných úda-
jov je nevyhnutné z dôvodu oprávnených záujmov Po-
skytovateľa, najmä z dôvodu kontroly a prevencie pred 
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, riešenia sporov s 
klientmi, z dôvodu ochrany a domáhania sa práv Arca Bro-
kerage House o.c.p. a.s., správy a vymáhania pohľadávok 
voči klientom).

  Právnym základom spracúvania osobných údajov pre 
účely podľa ods. V písm. g) a h) je

d.  súhlas Dotknutej osoby.

VII. Doba spracúvania osobných údajov na jednotlivé účely 
je určená v rozsahu:
a.  lehôt stanovených príslušnými právnymi predpismi 

podľa ods. V písm. a) až f) minimálne však počas trvania 
zmluvného vzťahu s klientom,

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
(ďalej len „zákon“).

Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa prosím na oddelenie služieb klientom na tel. č. 02 - 582 53 553, 
alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu info@arcabh.com



Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa prosím na oddelenie služieb klientom na tel. č. 02 - 582 53 553, 
alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu info@arcabh.com

b.  10 rokov odo dňa udelenia súhlasu na spracovanie osob-
ných údajov na účely podľa ods. V písm. g) a h). 

VIII. Získavanie osobných údajov pre účely uvedené v ods. V. 
písm. a) až f) je nevyhnutné a odmietnutie poskytnutia osob-
ných údajov má za následok odmietnutie poskytnutia služby 
alebo uzavretia zmluvného vzťahu. Získavanie osobných úda-
jov pre účely uvedené v ods. V písm. g) a h) je dobrovoľné. Svoj 
súhlas s ich poskytnutím môžete kedykoľvek odvolať.

ZDROJ OSOBNÝCH ÚDAJOV

IX. Arca Brokerage House o.c.p. a.s. získava osobné údaje v 
rámci svojej činnosti:
a. priamo od klienta,
b.  z verejne dostupných zdrojov, zoznamov a evidencií ako sú 

obchodný register, živnostenský register, dlznik.sk, zozna-
my sankcionovaných osôb. 

SPÔSOB SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

X. Arca Brokerage House o.c.p. a.s. spracováva osobné údaje :
a. automatizovanými prostriedkami,
b. manuálne. 

INFORMÁCIE O SPRÍSTUPNENÍ A 
POSKYTOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM 
STRANÁM

XI. Získané osobné údaje sprístupní a poskytne Arca Brokerage 
House o.c.p. a.s. finančnému agentovi, ktorý pre Arca Brokerage 
House o.c.p. a.s. vykonáva finančné sprostredkovanie na zákla-
de súhlasu klienta za účelom vysvetlenia a interpretácie úda-
jov uvedených najmä v pravidelných výpisoch z portfóliového 
účtu klienta alebo z účtu držiteľskej správy klienta, ktoré Arca 
Brokerage House o.c.p. a.s. zasiela klientovi ako aj v osobnom 
vysvetľovaní akejkoľvek inej komunikácie medzi klientom a Arca 
Brokerage House o.c.p. a.s. týkajúcej sa poskytnutých investič-
ných služieb a vedľajších služieb klientovi. 

XII. Získané osobné údaje je Arca Brokerage House o.c.p. a.s. 
oprávnený sprístupniť a poskytnúť aj bez informovania a sú-
hlasu klienta len osobám a orgánom, ktorým má povinnosť 
poskytovať informácie na základe právnych predpisov. Jedná 
sa najmä o osoby poverené výkonom dohľadu na účely výko-
nu dohľadu, súdy, orgány činné v trestnom konaní na účely 
trestného konania, Národnú banku Slovenska na účely ňou 
vykonávaného dohľadu, službu kriminálnej polície a službu fi-
nančnej polície Policajného zboru na účely plnenia úloh usta-
novených osobitným predpisom, daňovým orgánom na účely 
daňového konania, Úrad na ochranu osobných údajov.

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

XIII. Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. 
Na základe žiadosti Dotknutej osoby vystaví Prevádzkovateľ 
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje Dotknutej 
osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ Prevádzkovateľ tieto údaje 
spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných 
údajov Dotknutej osoby. Arca Brokerage House o.c.p. a.s. je 
oprávnený identifikovať Dotknutú osobu za účelom overenia 

jej totožnosti aj identifikačným kódom – heslom, ktoré bolo 
Dotknutej osobe pridelené pri vzniku zmluvného vzťahu me-
dzi Arca Brokerage House o.c.p. a.s. a Dotknutou osobou ako 
klientom.

XIV. Vystavenie prvej kópie podľa ods. XIII. je bezplatné. Za 
akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude Prevádz-
kovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym 
nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ oso-
ba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, 
budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podo-
be, a to formou šifrovaného e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný 
spôsob. 

XV. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, 
pokiaľ o nej Prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. 
Zároveň má Dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných 
osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne 
doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, 
čo ho Dotknutá osoba požiada. 

XVI. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných 
údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že: 
a.  osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa zís-

kavali alebo inak spracúvali;
b.  Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spra-

cúvanie vykonáva,
c.  Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných úda-

jov podľa ods. XXIII,
d.  osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
e.  je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, oso-

bitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je 
Slovenská republika viazaná.

XVII. Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných 
údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné: 
a.  na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
b.  na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu 

alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská repub-
lika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo ve-
rejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej  
Prevádzkovateľovi,

c.  z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
d.  na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedec-

kého alebo historického výskumu či na štatistické účely,  
pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní 
alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov také-
hoto spracúvania, alebo

e.  na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie práv-
nych nárokov.

XVIII. Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov 
Dotknutej osoby na základe žiadosti, a to bez zbytočného  
odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť Dotknutej osoby 
je dôvodná. 

XIX. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania 
osobných údajov, pokiaľ:
a.  napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. 

XXIII, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi 
overiť správnosť osobných údajov;



Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa prosím na oddelenie služieb klientom na tel. č. 02 - 582 53 553, 
alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu info@arcabh.com

b.  spracúvanie je protizákonné a Dotknutá osoba žiada na-
miesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;

c.  Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely 
spracúvania, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na preuká-
zanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d.  Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných 
údajov na základe oprávneného nároku Prevádzkovateľa,  
a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Pre-
vádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dot- 
knutej osoby.

XX. Pokiaľ Dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúva-
nia jej osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude s dotknutý-
mi údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem 
uchovávania, bez súhlasu Dotknutej osoby. 

XXI. Dotknutá osoba bude Prevádzkovateľom informovaná, 
pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

XXII. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo 
znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla Prevádzko-
vateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu pre-
vádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom 
formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na zá-
klade súhlasu Dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich 
spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov. 

XXIII. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči 
spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej 
konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracú-
vanie jej osobných údajov na základe: 
a.  právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom 

záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho 
titulu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa,

b.  spracúvania osobných údajov na účely priameho marke-
tingu,

c.  spracovania na účely vedeckého či historického výskumu 
alebo na štatistické účely.

XXIV. Pokiaľ Dotknutá osoba namietne spracúvanie osob-
ných údajov na účely priameho marketingu podľa bodu XVII 
písm. b), jej osobné údaje Prevádzkovateľ nemôže ďalej spra-
cúvať. 

XXV. Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase 
posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné úda-
je, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracú-
vanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo  
záujmami Dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie 
právneho nároku.

XXVI. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj 
súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracú-
vanie osobných údajov založené na tomto právnom titule. 

XXVII. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním 
Prevádzkovateľa so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvole-
ným spôsobom. 

XXVIII. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe 
udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá. 

XXIX. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie ko-
nania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej repub-
liky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti 
ochrany osobných údajov. 

XXX. Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný a je do-
stupný v sídle Arca Brokerage House o.c.p. a.s. a na webovom 
sídle www.arcabh.com. 

Tento dokument je účinný od 25. 5. 2018. 


