
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov 

pre webovú stránku 

TOMAS KLIMES – RECHTSANWALT

1. Meno a kontaktné údaje zodpovednej osoby za vyhotovenie, ako aj poverenej osoby pre 
ochranu údajov spoločnosti

Tieto informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov sú platné pre spracovanie údajov 
prostredníctvom:

Zodpovedná osoba: advokát Tomas Klimes, Hansastr. 63, 44137 Dortmund, Nemecko email: 
advokat[at]tomas-klimes.eu (Prosím nahraďte znakovú kombináciu [at] znakom @.)  tel.: +49 (0) 
231 – 7299810, fax:  +49 (0) 231 - 16 77 692

2. Zhromažďovanie a uchovávanie osobných údajov ako aj spôsob a účel ich použitia

a) Pri návšteve webovej stránky

Pri návšteve našej webovej stránky www.ra-klimes.de, www.tomas-klimes.eu, www.pravnik-
nemecko.sk, www.pravna-pomoc-nemecko.sk, www.advokatnemecko.cz prehliadač používaný 
vo Vašom koncovom zariadení automaticky odošle informácie na server našej webovej stránky. 
Tieto informácie sa dočasne ukladajú do tzv. logovacieho súboru. Nasledujúce informácie sa pritom
zhromažďujú bez Vášho pričinenia a ukladajú sa až do automatického vymazania:

 IP adresa pristupujúceho počítača,

 dátum a čas prístupu,

 názov a URL vyvolaného súboru,

 webová stránka, z ktorej sa uskutočňuje prístup (referenčné URL),

 použitý prehliadač a v danom prípade operačný systém Vášho počítača, ako aj názov Vášho 
poskytovateľa prístupu k Internetu.

Uvedené údaje spracovávame na nasledujúce účely:

 zaručenie bezproblémového nadviazania spojenia na našu webovú stránku,

 zaručenie pohodlného používania našej webovej stránky,

 vyhodnotenie bezpečnosti a stability systému ako aj

 na ďalšie administratívne účely.

Právnym základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem 
vyplýva z vyššie uvedených účelov zhromažďovania údajov. V žiadnom prípade nevyužívame 
zhromaždené údaje na účely získania informácií o Vašej osobe.



b) Pri použití nášho kontaktného formulára

Pri otázkach akéhokoľvek druhu Vám ponúkame možnosť kontaktovať nás prostredníctvom 
formulára, ktorý je k dispozícii na webovej stránke. Je pritom potrebné poskytnúť platnú e-mailovú 
adresu, meno, priezvisko, telefón aby sme vedeli, od koho žiadosť pochádza, a aby sme vedeli 
odpovedať na ňu. Ďalšie údaje je možné poskytnúť dobrovoľne.

Spracovanie údajov za účelom nadviazania kontaktu s nami sa uskutočňuje podľa čl. 6 ods. 1 písm. 
a) GDPR na základe Vášho dobrovoľne udeleného súhlasu.

Osobné údaje, ktoré sme zhromaždili pri použití kontaktného formulára, budú automaticky 
vymazané po vybavení Vašej žiadosti, ktorú ste podali.

3. Poskytnutie údajov

Prenos Vašich osobných údajov tretím stranám sa na iné účely, ako je uvedené nižšie, 
neuskutočňuje.

Vaše osobné údaje poskytujeme tretím stranám, iba ak:

 ste na to udelili výslovný súhlas podľa čl.6 ods. 1 písm. a) GDPR,

 poskytnutie údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR je potrebné na uplatnenie, výkon alebo 
obhájenie právnych nárokov a nie je dôvod domnievať sa, že máte prevažujúci ochrany-
hodný záujem na tom, aby sa neposkytli Vaše údaje,

 v prípade, že pre zverejnenie podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR existuje zákonná povinnosť, 

 je to právne prípustné a podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR nevyhnutné na uzatváranie 
zmluvných vzťahov s Vami.

4. Cookies

Na našej stránke v súčasnej dobe nepoužívame cookies. 

5. Analyse-Tools

Na našej stránke v súčasnej dobe nepoužívame žiadne analytické nástroje.

6. Práva dotknutých osôb

Máte právo:

 podľa čl. 15 GDPR požiadať o informácie o nami spracovaných Vašich osobných údajoch. 
Predovšetkým môžete požiadať o informácie o účeloch spracovania, kategórii osobných 
údajov, kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo sú vaše údaje zverejnené, plánovanej dobe
uchovávania, o existencii práva na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania alebo 
námietky, existencii práva na sťažnosť, zdroji údajov, pokiaľ nie sú nami zhromaždené, ako 
aj o existencii automatického rozhodovania vrátane profilovania a v danom prípade o 
presvedčivých informáciách o ich podrobnostiach;



 podľa čl. 16 GDPR požiadať bezodkladne o opravu nesprávnych alebo o doplnenie Vašich 
osobných údajov uložených u nás;

 podľa čl. 17 GDPR požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré sú uložené u nás, 
pokiaľ to nie je nevyhnutné na spracovania na výkon práv na slobodu prejavu a informácií, 
na splnenie zákonnej povinnosti, z dôvodov verejného záujmu alebo na uplatnenie, výkon 
alebo obhajobu právnych nárokov;

 podľa čl. 18 GDPR požiadať o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, pokiaľ je 
Vami spochybnená správnosť údajov, spracovanie je neoprávnené, ale Vy odmietnete ich 
vymazanie a my údaje už viac nepotrebujeme, ale Vy ich potrebujete pre výkon alebo 
obhajobu právnych nárokov alebo ste podali námietku voči spracovaniu podľa čl. 21 GDPR;

 podľa čl. 20 GDPR obdržať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, 
bežnom a strojovo čitateľnom formáte, alebo požiadať o ich prevedenie na inú zodpovednú 
osobu;

 podľa čl. 7 ods. 3 GDPR kedykoľvek odvolať Váš súhlas, ktorý ste nám raz udelili. To má 
za následok, že nemôžeme v budúcnosti pokračovať v spracovaní údajov, ktoré sa týka 
tohoto súhlasu a

 podľa čl. 77 GDPR sťažovať sa dozornému orgánu. Spravidla sa môžete pre tento účel 
obrátiť na dozorný orgán Vášho obvyklého miesta bydliska, pracoviska alebo sídla našej 
kancelárie.

7. Právo na podanie námietky

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracovávané na základe oprávnených záujmov podľa čl. 6 ods. 1 
písm. f) GDPR máte právo podľa čl. 21 GDPR podať námietku proti spracovaniu Vašich osobných 
údajov, pokiaľ pre to existujú dôvody, ktoré vyplývajú z Vašej konkrétnej situácie alebo je námietka
namierená proti cielenej reklame. V druhom prípade máte všeobecné právo na námietku, ktoré je 
presadzované bez udania konkrétnej situácie z našej strany.

Ak by ste chceli využiť svoje právo na odvolanie alebo námietku, postačuje e-mail na adresu 

advokat[at]tomas-klimes.eu (Prosím nahraďte znakovú kombináciu [at] znakom @.)  

8. Bezpečnosť údajov

Taktiež prijímame vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu Vašich 
údajov pred náhodnými alebo úmyselnými manipuláciami, čiastočnou alebo úplnou stratou, 
zničením alebo proti neoprávnenému prístupu tretích strán. Naše bezpečnostné opatrenia sa neustále
zlepšujú v súlade s technologickým vývojom.

9. Aktuálnosť a zmena tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov je aktuálne platné a je v stave k dátumu máj 2018.

V dôsledku ďalšieho vývoja našej webovej stránky a ponúk s tým súvisiacich alebo z dôvodu 
zmenených zákonných resp. úradných ustanovení môže byť potrebné zmeniť toto Vyhlásenie 
o ochrane osobných údajov. Aktuálne Vyhlásenie o ochrane osobných údajov si môžete kedykoľvek
prezrieť a vytlačiť na webovej stránke 

http://www.pravnik-nemecko.sk/bin/ochrana-osobnych-udajov.pdf


