
Oznámenie informácií poskytovaných prevádzkovateľom dotknutej osobe v súvislosti 

so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby 

(ďalej len „Oznámenie“) 

 

Oznámenie informácií slúži na splnenie informačnej povinnosti spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s., 

so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 868 856, registrovanej 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3202/B (ďalej len 

„Prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľa podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho Parlamentu a 

Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane 

osobných údajov“). 

 

Informácie uvedené v tomto Oznámení sú určené každej fyzickej osobe, ktorej osobné údaje  

Prevádzkovateľ bude spracúvať / spracúva z dôvodu, že fyzická osoba prejavila záujem o poskytovanie 

informácií Prevádzkovateľom o stave reštrukturalizačného konania vedeného voči Prevádzkovateľovi, 

o aktuálnej ekonomickej situácii Prevádzkovateľa a skupiny Arca Capital, do ktorej patrí aj 

Prevádzkovateľ, vyplnením elektronického formulára s prihlásením sa na odber informácií 

poskytovaných Prevádzkovateľom a na tento účel dobrovoľne poskytla svoje osobné údaje 

Prevádzkovateľovi (ďalej len „Dotknutá osoba“). 

 

Prevádzkovateľ týmto v súlade s ust. článkov 13 a 14 GDPR oznamuje Dotknutej osobe nasledovné 

informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby v informačnom systéme 

Prevádzkovateľa:  

 

Totožnosť a kontaktné údaje Prevádzkovateľa 

 

Prevádzkovateľom je spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 

Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 868 856, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3202/B. 

 

Dotknutá osoba môže Prevádzkovateľa kontaktovať prostredníctvom týchto kontaktných údajov 

Prevádzkovateľa – korešpondenčná adresa: Arca Capital Slovakia, a.s., Plynárenská 7/A, 821 09 

Bratislava, Slovenská republika, e-mail: dlhopisy@arcacapital.com. 

 

Totožnosť a kontaktné údaje sprostredkovateľa 

 

Sprostredkovateľom, ktorého Prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov Dotknutej osoby 

v mene Prevádzkovateľa, je spoločnosť SCR design s.r.o., so sídlom Skuteckého 115/1, 974 01 Banská 

Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 668 619, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16204/S.  

 

Účel spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby  

 

Účelom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby je realizácia opatrení pre nastavenie systému 

poskytovania informácií Prevádzkovateľom Dotknutej osobe o stave reštrukturalizačného konania 

vedeného voči Prevádzkovateľovi a o aktuálnej ekonomickej situácii Prevádzkovateľa a skupiny Arca 

Capital, do ktorej patrí aj Prevádzkovateľ, prostredníctvom elektronickej komunikácie a jednoznačná 

identifikácia Dotknutej osoby ako subjektu, ktorému sú určené informácie poskytované 

Prevádzkovateľom. 

 

Právny základ spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby a oprávnené záujmy 

Prevádzkovateľa 

 



Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa podľa ust. 

článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a podľa ust. § 13 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov. 

 

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov Dotknutej osoby sleduje svoje oprávnené záujmy, a to  

i) záujem Prevádzkovateľa na adresnom poskytovaní informácií o stave reštrukturalizačného konania 

vedeného voči Prevádzkovateľovi a o aktuálnej ekonomickej situácii Prevádzkovateľa a skupiny Arca 

Capital, do ktorej patrí aj Prevádzkovateľ, jednoznačne identifikovaným Dotknutým osobám 

v súvislosti so snahou Prevádzkovateľa o umožnenie čo najväčšieho uspokojenia veriteľov 

Prevádzkovateľa v reštrukturalizačnom konaní vedenom voči Prevádzkovateľovi a  

ii) záujem Prevádzkovateľa na poskytnutí informácií Dotknutým osobám o možnostiach prihlásenia 

pohľadávok voči Prevádzkovateľovi v reštrukturalizačnom konaní vedenom voči Prevádzkovateľovi. 

 

Zoznam spracúvaných osobných údajov Dotknutej osoby 

 

Prevádzkovateľ spracúva všetky osobné údaje Dotknutej osoby poskytnuté Dotknutou osobou 

Prevádzkovateľovi, a to nasledovné osobné údaje Dotknutej osoby:  

− titul,  

− meno a priezvisko,  

− rodné priezvisko,  

− adresa trvalého pobytu/bydliska,  

− korešpondenčná adresa,  

− e-mailová adresa. 

 

Príjemcovia osobných údajov Dotknutej osoby 

 

Osobné údaje Dotknutej osoby môžu byť poskytované predovšetkým týmto príjemcom: príslušný súd a 

správca v reštrukturalizačnom konaní, notár, exekútor, orgány činné v trestnom konaní, orgány finančnej 

správy, služba kriminálnej a finančnej polície – vrátane finančnej spravodajskej jednotky, Sociálna 

poisťovňa, kontrolné orgány a orgány dohľadu (ako napr. Národná banka Slovenska, Slovenská 

obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov atď.), a to v súlade platnou legislatívou 

Slovenskej republiky, ďalšie tretie strany vymedzené osobitným zákonom, advokátske kancelárie 

za účelom poskytovania právnych služieb, poštové podniky za účelom doručenia zásielky, subjekty 

zmluvne spolupracujúce s Prevádzkovateľom najmä za účelom poskytovania podporných 

administratívnych služieb a poverený sprostredkovateľ - spoločnosť SCR design s.r.o., so sídlom 

Skuteckého 115/1, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 668 619, registrovaná 

v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16204/S. 

 

Doba uchovávania osobných údajov Dotknutej osoby 

 

Osobné údaje Dotknutej osoby vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu Dotknutej osoby, Prevádzkovateľ 

uchováva najviac po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje 

spracúvajú, a to najmenej po dobu trvania reštrukturalizačného konania a dobu plnenia 

reštrukturalizačného plánu. Osobné údaje Dotknutej osoby budú uchovávané po dobu nevyhnutnú 

na plnenie povinností Prevádzkovateľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 

Prenos osobných údajov Dotknutej osoby do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii 

 

Prevádzkovateľ nevykonáva prenos osobných údajov Dotknutej osoby do tretích krajín alebo 

medzinárodnej organizácii. 

 

Automatické rozhodovanie vrátane profilovania 

 



Prevádzkovateľ neuskutočňuje spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby v podobe 

automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 GDPR. 

 

Práva Dotknutej osoby podľa GDPR 

 

Podľa GDPR má Dotknutá osoba právo: 

 

− na informácie o spracúvaní jej osobných údajov; 

− získať prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú a uchovávajú; 

− požiadať o opravu svojich nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov; 

− požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, keď už nie sú potrebné, alebo ak je spracúvanie 

nezákonné; 

− namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov spracúvaných na základe oprávnených 

záujmov Prevádzkovateľa; 

− požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov v osobitných prípadoch; 

− dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a/alebo požiadať o ich prenos inému 

prevádzkovateľovi; 

− namietať, aby rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní, ktoré sa jej týkajú alebo ju 

výrazne ovplyvňujú, vychádzajúce z jej osobných údajov, vykonávali fyzické osoby a nie 

automatizovane technické prostriedky, ak sú osobné údaje takto spracúvané; 

− namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu; 

− podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste 

výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia a právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak 

sa domnieva, že je spracúvanie jej osobných údajov v rozpore právnymi predpismi; dozorným 

orgánom na území Slovenskej republiky je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, 

Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika; 

− podať žiadosť alebo sťažnosť Prevádzkovateľovi v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej 

osobných údajov.  

 

 

 


