
 
 

Oznámenie o ochrane osobných údajov 
 

Prečo tieto informácie potrebujeme? 
 
EY použije informácie zhromaždené v klientskom dotazníku na účely identifikácie a overenia 
identifikácie klienta a konečného užívateľa výhod klienta a vykonanie povinnej starostlivosti, ako to 
vyžadujú právne predpisy proti praniu špinavých peňazí (zákon 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 – „AML  zákon”). 

Okrem toho spracúvame aj identifikačné a podkladové informácie ako súčasť našich postupov 
nevyhnutných pre akceptáciu klientov, ktoré zahŕňajú zabezpečenie nezávislosti audítora, kontrolu 
konfliktov, reputačné a finančné kontroly a plnenie ďalších právnych predpisov alebo regulačných 
požiadaviek, ktorým podliehame. 

Medzi kontroly, ktoré obvykle vykonávame, patrí: 

 
• overenie identity: overenie údajov oproti príslušnému dokladu 

• zisťovanie konečných užívateľov výhod obchodných spoločností a ďalších právnických osôb 

• kontrola konfliktov: s cieľom zabrániť konfliktu záujmov s iným klientom 

• opatrenia proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu 

• kontrola politicky exponovaných osôb (PEP) 

• v niektorých prípadoch aj zisťovanie informácií z médií  

• kontrola sankčných zoznamov 

• kontrola nezávislosti 

So zhromaždenými údajmi sa bude zaobchádzať prísne dôverne a v súlade s príslušnou legislatívou o 

ochrane údajov a legislatívou proti praniu špinavých peňazí, ako aj v súlade s príslušnými profesijnými 

predpismi. 

 

Aký je právny základ pre spracovanie týchto informácií? 
 
Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov uvedených v klientskom dotazníku zo strany EY 
je: 

• plnenie právnej či regulačnej povinnosti vykonať povinnú starostlivosť voči klientovi pred 

uzavretím obchodného vzťahu s klientom a plnenie iných povinností, ako vyžaduje AML zákon, 

• náš oprávnený záujem na zisťovaní prípadného konfliktu záujmov, aby sme mohli riadne plniť 

požiadavky právnych predpisov týkajúce sa nezávislosti, 

• náš oprávnený záujem podporiť ostatné členské spoločnosti EY pri identifikácii klienta 

a vykonaní povinnej starostlivosti voči klientovi v súlade s legislatívou proti praniu špinavých 

peňazí a dodržiavaní právnych povinností alebo regulačných požiadaviek, 

• náš oprávnený záujem ochrániť EY pred neúmyselným nakladaním s príjmami z trestnej 

činnosti alebo asistenciou pri akýchkoľvek nezákonných alebo podvodných činnostiach 

(napríklad terorizmus). 



 

 

 

 

 

Zdieľanie informácií s ďalšími členskými spoločnosťami EY  
 
EY môže informácie uvedené v klientskom dotazníku zdieľať s ďalšími členskými spoločnosťami EY z 
nasledujúcich dôvodov: 
 
• poskytovanie služieb, 

• dodržiavanie právnych predpisov a regulačných požiadaviek, ktorým podliehame, 

• kontrola konfliktov, 

• riadenie rizík (vrátane postupov nevyhnutných pre akceptáciu klientov vykonávaných inými 

členskými spoločnosťami EY) a kontroly kvality a 

• naše interné finančné účtovníctvo, informačné technológie a ďalšia administratívna podpora. 

K údajom v týchto ostatných členských spoločnostiach EY bude mať prístup iba obmedzený počet 

jednotlivcov, ktorí potrebujú tieto informácie na výkon svojich funkcií, a budú ich spracúvať na účely 

stanovené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov. 

Informácie budú spracované v jurisdikciách, v ktorých pôsobia príslušné členské spoločnosti EY (lokality 

EY sú uvedené na adrese www.ey.com). Zoznam členských spoločností EY nájdete tu. 

Na prenos osobných údajov medzi spoločnosťami EY sa vzťahujú záväzné vnútropodnikové pravidlá EY 

dostupné na adrese www.ey.com/bcr. 

 

Vaša povinnosť informovať dotknuté osoby, ktorých informácie nám poskytujete 

Zaručujete, že všetky osoby, ktorých osobné údaje poskytnete EY, informujete, že ich osobné údaje 

budú zaznamenané v systémoch EY v súvislosti s vyššie uvedenými účelmi a budú spracované spôsobom 

opísaným v tomto oznámení. 

 

Ako nás môžete kontaktovať 

Akékoľvek otázky, sťažnosti alebo žiadosti týkajúce sa uplatnenia práv súvisiacich s ochranou osobných 

údajov možno zaslať zodpovednej osobe na e-mailovú adresu dataprivacy@sk.ey.com. 

Ďalšie informácie o tom, ako EY spracúva osobné údaje, sú k dispozícii na  

https://www.ey.com/sk_sk/privacy-statement. 
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