
  
 

  
 

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

PRE KLIENTOV A POTENCIÁLNYCH KLIENTOV SPOLOČNOSTÍ  

V PROXENTA GROUP 

 

V súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 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 si Vám dovoľujeme dať do pozornosti podmienky spracovania Vašich osobných údajov. 

Odporúčame Vám, aby ste týmto informáciám venovali náležitú pozornosť.  

 

1. PREVÁDZKOVATELIA SPRACÚVAJÚCI VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE 

Vaše osobné údaje spracúvajú spoločnosti patriace do PROXENTA GROUP. To znamená, že Vaše osobné 
údaje môžu byť spracúvané (i) osobami, ktoré majú priamu alebo nepriamu majetkovú, personálnu alebo inú 
účasť spoločnosti v PROXENTA GROUP, (ii) osobami, na ktorých má priamu alebo nepriamu majetkovú, 
personálnu alebo inú účasť v spoločnosti v PROXENTA GROUP, (iii) osobami, na ktorých má priamu alebo 
nepriamu majetkovú, personálnu alebo inú účasť osoba majúca majetkovú, personálnu alebo inú účasť 
na spoločnosti v PROXENTA GROUP, (iv) osobami majúcimi priamu alebo nepriamu majetkovú, personálnu 
alebo inú účasť na osobe majúcej majetkovú účasť na spoločnosti v PROXENTA GROUP.  

Spoločnosti aktuálne patriace do PROXENTA GROUP sú uvedené v prílohe - na konci tohto dokumentu 
(ďalej spoločne len „PROXENTA GROUP“). 

 

2. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA TYPOV 
SLUŽIEB V PROXENTA GROUP  

A. Kontaktný formulár 

Osobné údaje spracovávame na základe súhlasu dotknutých osôb. Kontaktný formulár sa nachádza 
na www.proxenta.sk/kontakt/, alebo v sídle spoločností v PROXENTA GROUP. 

Udelením súhlasu vyhlasujete, že ste osobou staršou ako 16 rokov, v opačnom prípade vyhlasujem, 
že máte súhlas svojich zákonných zástupcov na poskytnutie svojich osobných údajov. 

Súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov sa zakladá na pravdivých, aktuálnych, úplných 
a správnych údajoch. Súhlas je výslovný, dobrovoľný a bezvýhradný. 

B. Marketing 

Existujúci klienti spoločnosti/-í patriacich do PROXENTA GROUP - osobné údaje na účely priameho 
marketingu (služieb, ktoré sa priamo týkajú činnosti danej spoločnosti) sa získavajú na právnom 
základe oprávneného záujmu - teda bez potreby získania Vášho súhlasu.  

Potenciálni klienti spoločnosti/-í patriacich do PROXENTA GROUP (t.j. ak ešte nie ste so 
spoločnosťou z PROXENTA GROUP v zmluvnom vzťahu) - osobné údaje na účely marketingu sa 
získavajú na základe Vášho súhlasu. 

Osobné údaje maloletých a osôb s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony spracovávame na 
základe súhlasu ich zákonných zástupcov. 



  
 

  
 

Udelením súhlasu vyhlasujete, že ste osobou staršou ako 16 rokov, v opačnom prípade vyhlasujem, 
že máte súhlas svojich zákonných zástupcov na poskytnutie svojich osobných údajov. 

Súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov sa zakladá na pravdivých, aktuálnych, úplných 
a správnych údajoch. Súhlas je výslovný, dobrovoľný a bezvýhradný. 

C. Zmenky, dlhopisy, akcie, zmluvy so spoločnosťami patriacimi do PROXENTA GROUP 

Osobné údaje spracovávame na základe právneho základu - uzatvorenie zmluvy, ktorý súvisí 
s kúpou a/alebo predajom a/alebo prevodom a/alebo prechodom zmenky, dlhopisu, akcie, 
uzatvorením zmluvy o kúpe bytu, zmluvy o podmienkach partnerstva v projekte, zmluvy o pôžičke 
alebo inej zmluvy uzatvorenej medzi Vami a niektorou spoločnosťou patriacou do PROXENTA 
GROUP. 

D. Obchodník s cennými papiermi – PROXENTA Finance, o.c.p., a. s. 

Vaše osobné údaje spracúva PROXENTA Finance o.c.p., a. s., IČO: 47 238 054 priamo najmä na 
základe zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon o CP“) 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 „Zákon o AML“).  

V prípade vyhotovenia nahrávky hovoru pri poskytovaní investičných služieb na diaľku bez fyzickej 
prítomnosti klienta za účelom poskytovania investičných služieb je toto vykonávané na základe 
ustanovení Zákona o CP. 

Osobné údaje spracovávané nad zákonný rámec sú spracovávané na základe súhlasu dotknutých 
osôb (Vás, zákonných zástupcov a pod.). 

Osobné údaje maloletých spracovávame na základe súhlasu ich zákonných zástupcov.  

Osobné údaje osôb, ktorých spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, spracovávame na 
základe súdnej listiny preukazujúcej ustanovenie opatrovníka ako zákonného zástupcu takejto 
osoby. 

E. Finančný sprostredkovateľ - PROXENTA Broker, s. r. o. 

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť PROXENTA Broker, s.r.o., identifikačné číslo: 50 242 806 
(ďalej len „PROXENTA Broker“), ktorá vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore 
kapitálového trhu.   

PROXENTA Broker ako prevádzkovateľ je oprávnená v súlade s/so: 

- Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 
95/46/ES, 

- zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, 

- zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o FS“), 

- zákonom č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o CP“) 



  
 

  
 

aj bez súhlasu a informovania klienta zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a 
inak spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom v bode 5 písm. E tohto dokumentu. 
Dotknutá osoba je pri každom obchode povinná PROXENTA Broker a osobám konajúcim v jej 
mene poskytnúť svoje osobné údaje. Vykonanie obchodu so zachovaním anonymity klienta je 
PROXENTA Broker povinná odmietnuť. 

priamo na základe 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 
„Zákon o AML“).Osobné údaje spracovávané nad zákonný rámec sú spracovávané na základe 
súhlasu dotknutých osôb (Vás, zákonných zástupcov a pod.). 

Osobné údaje maloletých spracovávame na základe súhlasu ich zákonných zástupcov.  

Osobné údaje osôb, ktorých spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, spracovávame na 
základe súdnej listiny preukazujúcej ustanovenie opatrovníka ako zákonného zástupcu takejto 
osoby. 

 

3. ÚČEL SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA TYPOV SLUŽIEB PROXENTA 
GROUP 

A. Kontaktný formulár 

Účelom spracúvania osobných údajov je komunikácia medzi Vami a spoločnosťami z PROXENTA 
GROUP. Kontaktný formulár sa nachádza na www.proxenta.sk/kontakt/, alebo v sídle spoločností 
v PROXENTA GROUP. 

B. Marketing 

Účelom spracúvania osobných údajov je zasielanie marketingových ponúk a informácií o  službách 
PROXENTA GROUP a zasielanie newsletterov. 

C. Zmenky, dlhopisy, akcie, zmluvy so spoločnosťami patriacimi do PROXENTA GROUP 

Účelom spracúvania osobných údajov je využitie osobných údajov na vystavenie a nakladanie so 
zmenkami, dlhopismi, akciami a s tým súvisiace uzatváranie príslušných zmlúv a uzatvorenie  iných 
zmlúv uvedených v článku 3 písm. „C“ vyššie. 

D. Obchodník s cennými papiermi  – PROXENTA Finance, o.c.p., a. s. 

Na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov medzi obchodníkom s cennými 
papiermi a klientmi, na účel identifikácie klientov a ich zástupcov, na účel ochrany a domáhania sa 
práv obchodníka s cennými papiermi voči klientom, na účel zdokumentovania činnosti obchodníka 
s cennými papiermi, na účely výkonu dohľadu Národnou bankou Slovenska a na plnenie si úloh a 
povinností obchodníka s cennými papiermi najmä podľa Zákona o CP a Zákona o AML je obchodník 
s cennými papiermi aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb oprávnený zisťovať, získavať, 
zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje a iné údaje v rozsahu podľa 
vyššie uvedených zákonov.  

E. Finančný sprostredkovateľ - PROXENTA Broker 

Účelom spracúvania osobných údajov zo strany PROXENTA Broker je najmä: 

- rokovanie s klientom/potenciálnym klientom,  

- identifikácia klienta a jeho zástupcov, 



  
 

  
 

- príprava a uzatvorenie zmluvy s klientom, 

- komunikácia a zabezpečenie plnenia povinností vyplývajúcich z uzavretej zmluvy,  

- rokovanie o zmene zmluvy uskutočnené na návrh klienta, 

- správa zmluvy,  

- ochrana a domáhanie sa práv PROXENTA Broker voči svojim klientom, 

- zdokumentovanie činnosti PROXENTA Broker, 

- výkon dohľadu a plnenie úloh a povinností PROXENTA Broker podľa Zákona o FS, Zákona o CP, 
Zákona o AML a/alebo iných osobitných zákonov. 

 

4. ROZSAH SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA TYPOV SLUŽIEB 
PROXENTA GROUP 

A. Kontaktný formulár 

Rozsah osobných údajov je: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, tel.č. a e-mail. 

B. Marketing 

Rozsah osobných údajov je meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, tel.č. a e-mail. 

C. Zmenky, dlhopisy, akcie, zmluvy  so spoločnosťami patriacimi do PROXENTA GROUP 
Rozsah osobných údajov je meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, 
dátum narodenia,  rodné číslo, e-mailová adresa, telefónny kontakt, číslo bankového účtu. 

D. Obchodník s cennými papiermi – PROXENTA Finance, o.c.p., a. s. 

Rozsah osobných údajov spracúvaných za účelom poskytovania investičných služieb, investičných činností 
a vedľajších služieb podľa Zákona o CP a identifikácie klienta podľa Zákona AML stanovujú uvedené zákony. 

Klienti a ich zástupcovia sú pri každom obchode povinní obchodníkovi s cennými papiermi na jeho žiadosť 

a) poskytnúť 
1. ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu osobné údaje o 

totožnosti v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, 
rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu 
totožnosti, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresa miesta podnikania, 
označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická 
osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, 

2. identifikačné údaje v rozsahu názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresa sídla, adresa 
umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a iná adresa miesta svojej činnosti, ak ide 
o právnickú osobu, ako aj zoznam členov štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby a údaje 
o nich v rozsahu podľa bodu 1, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v 
ktorej je táto právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, 

3. kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má, 
4. doklady a údaje preukazujúce oprávnenie na zastupovanie v prípade zástupcu a splnenie 

ostatných požiadaviek a podmienok na uzavretie alebo vykonanie obchodu, ktoré sú 
ustanovené týmto zákonom alebo osobitnými predpismi alebo ktoré sú dohodnuté s 
obchodníkom s cennými papiermi, 

5. osobné údaje, ktoré sa týkajú ekonomickej identity klienta na účely týchto zákonov, 



  
 

  
 

b) umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním 

1. osobné údaje o totožnosti z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, nahrávka videohovoru, 
nahrávka telefonického hovoru, podobizeň zachytená na fotografii obrazovky, titul, meno, priezvisko, 
rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, adresa trvalého pobytu, adresa 
prechodného pobytu, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo 
dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti, a 

2. ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje písmeno a) druhý až štvrtý bod. 

E. Finančný sprostredkovateľ – PROXENTA Broker 

Rozsah osobných údajov spracúvaných  za účelom výkonu finančného sprostredkovania v súlade 
so Zákonom o FS, Zákonom o CP a identifikácie klienta v súlade so Zákonom o AML, stanovujú 
uvedené zákony. Ide o: 

1. ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu osobné údaje o 
totožnosti v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, 
rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, 
ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresa miesta podnikania, označenie úradného 
registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná, a číslo 
zápisu do tohto registra alebo evidencie, 

2. identifikačné údaje v rozsahu názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresa sídla, adresa 
umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a iná adresa miesta svojej činnosti, ak ide o 
právnickú osobu, ako aj zoznam členov štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby a údaje o nich 
v rozsahu podľa bodu 1. vyššie, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v 
ktorej je táto právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, 

3. kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má,  

4. doklady a údaje preukazujúce oprávnenie na zastupovanie v prípade zástupcu a splnenie 
ostatných požiadaviek a podmienok na uzavretie alebo vykonanie obchodu, ktoré sú ustanovené 
týmto zákonom o cenných papieroch alebo osobitnými predpismi alebo ktoré sú dohodnuté 
s PROXENTA Broker, 

5. osobné údaje, ktoré sa týkajú ekonomickej identity klienta na účely plnenia povinností podľa 
zákona o cenných papieroch. Klient/potenciálny klient je povinný umožniť PROXENTA Broker získať 
kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním: 

- osobné údaje o totožnosti z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, 
priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, adresa 
trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení 
spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania 
a platnosť dokladu totožnosti, a 

- ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje bod 2. až 4. vyššie. 

 

6. VŠEOBECNÁ INFORMÁCIA 

Pre vyššie uvedené účely je poskytnutie Vašich osobných údajov dobrovoľné, avšak nevyhnutné na ďalšie 
poskytovanie služieb spoločnosťami z PROXENTA GROUP. 

7. KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 



  
 

  
 

Spoločnosti z PROXENTA GROUP spracovávajú len bežné kategórie osobných údajov.  

8. ZDROJ Z KTORÉHO POCHÁDZAJÚ OSOBNÉ ÚDAJE 

Vaše osobné údaje pochádzajú priamo od Vás, alebo od tretích osôb. 

9. OSOBY, KTORÉ MAJÚ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM 

Za účelom možnosti poskytovať Vám komplexné a kvalitné služby spoločnosťami z PROXENTA GROUP je 
nevyhnutné, aby Vaše osobné údaje boli poskytnuté vybraným osobám v rámci a spolupracujúcich so 
spoločnosťami z PROXENTA GROUP. Ide o spoločnosti v PROXENTA GROUP (ktorých zoznam nájdete na 
internetovej stránke PROXENTA https://www.proxenta.sk/osobne-udaje/, advokátske kancelárie, účtovné, 
daňové, mzdové, marketingové, IT spoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce úložiská osobných údajov, ako i 
ďalšie osoby nevyhnutné k riadnej činnosti spoločností patriacich do PROXENTA GROUP a orgány dohľadu. 

Vaše osobné údaje sa poskytujú uvedeným spoločnostiam buď bez zákonnej povinnosti uzatvorenia zmluvy, 
alebo na základe uzatvorenia zmluvy. V prípade dohľadu sa Vaše osobné údaje poskytujú príslušným 
národným a medzinárodným orgánom dohľadu. 

PROXENTA GROUP pri výbere zmluvných partnerov dbá na ich spoľahlivosť a v zmluve so zmluvným 
partnerom sú vždy určené aj pravidlá ochrany osobných údajov. 

10. DOBA ÚSCHOVY VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Spoločnosti z PROXENTA GROUP uchovávajú Vaše osobné údaje iba po nevyhnutne potrebnú dobu, 
následne sú pod dohľadom zlikvidované.  

A. Kontaktný formulár 

Vaše osobné údaje sú spracúvané na marketingové účely po dobu 5  rokov a následne sú uchovávané po 
dobu určenú osobitnými právnymi predpismi, napr. zákonom o archívnictve (spravidla 5-10 rokov) a v prípade 
potreby sa tieto doby predlžujú o všeobecné premlčacie doby (v rámci možných súdnych konaní). 

B. Marketing 

Vaše osobné údaje sú spracúvané na marketingové účely po dobu 5 rokov a následne sú uchovávané po 
dobu určenú osobitnými právnymi predpismi, napr. zákonom o archívnictve (spravidla 5-10 rokov) a v prípade 
potreby sa tieto doby predlžujú o všeobecné premlčacie doby (v rámci možných súdnych konaní). 

C. Zmenky, dlhopisy, akcie, zmluvy so spoločnosťami patriacimi do PROXENTA GROUP 

Vaše osobné údaje na účely vystavenia a nakladania so zmenkami, dlhopismi akciami, zmluvami 
uzatvorenými medzi Vami a niektorou spoločnosťou patriacou do PROXENTA GROUP 

sú spracúvané po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne uchovávané po dobu určenú osobitnými 
právnymi predpismi, napr. 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). 

D. Obchodník cennými papiermi – PROXENTA Finance, o.c.p., a. s. 

Spoločnosť PROXENTA Finance o.c.p., a.s. je povinná uschovávať a ochraňovať pred poškodením, 
pozmenením, zničením, stratou, odcudzením, vyzradením, zneužitím a neoprávneným sprístupnením údaje 
a kópie dokladov o preukázaní totožnosti klienta a doklady o zisťovaní vlastníctva prostriedkov použitých 
klientom na vykonanie obchodu a zmluvy a iné doklady o uskutočnených obchodoch najmenej desať rokov 
od skončenia obchodu, následne sú pod dohľadom zlikvidované. 



  
 

  
 

Pokiaľ dobu úschovy osobných údajov upravujú viaceré zákony, platí najdlhšia zákonná doba. V prípade 
potreby sa tieto doby predlžujú o všeobecné premlčacie doby (v rámci možných súdnych konaní). 

E. Finančný sprostredkovateľ – PROXENTA Broker 

PROXENTA Broker spracúva Vaše osobné údaje po celú dobu trvania zmluvného vzťahu a po jeho ukončení 
až do uplynutia príslušnej doby uchovávania údajov, ktorú určujú všeobecne záväzné právne predpisy, t. j. 
po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, následne sú pod dohľadom zlikvidované.  

PROXENTA Broker je oprávnená získavať osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu ich spracúvania 
aj kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním dokladov totožnosti a iných úradných dokladov na 
nosiče informácií.  

Pokiaľ dobu úschovy osobných údajov upravujú viaceré zákony, platí najdlhšia zákonná doba. V prípade 
potreby sa tieto doby predlžujú o všeobecné premlčacie doby (v rámci možných súdnych konaní). 

11. VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S  OSOBNÝMI ÚDAJMI POSKYTNUTÝMI 
SPOLOČNOSTIAM V PROXENTA GROUP 

Právna úprava Vám umožňuje využiť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov nasledovné práva: 

- máte právo sa obrátiť na spoločnosti z PROXENTA GROUP a požadovať prístup k Vašim 
osobným údajom, t.j. získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje a získať 
k nim prístup, máte právo na kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú, a to buď písomne 
alebo elektronicky,  

- máte právo na informácie o zdroji, z ktorého pochádzajú Vaše osobné údaje, t.j. v prípade, ak 
ste osobné údaje neposkytli Vy priamo spoločnosti z PROXENTA GROUP, 

- máte právo na informácie, aké Vaše osobné údaje sa spracúvajú v spoločnosti z PROXENTA 
GROUP, 

- máte právo na výmaz Vašich osobných údajov, t.j. ak sú Vaše osobné údaje spracovávané 
nezákonne, zanikol účel ich spracovávania, alebo ste odvolali súhlas,  

- máte právo na opravu Vašich osobných údajov, ak sú nesprávne,  

- máte právo namietať spracovanie Vašich osobných údajov, t.j. v prípade oprávneného záujmu, 
ak spoločnosť z PROXENTA GROUP na spracovávanie osobných údajov nemá legitímny 
dôvod; v prípade priameho marketingu sa nesmú osobné údaje na tento účel viac spracúvať,  

- máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, t.j. ak spracovávanie 
osobných údajov je protizákonné, sú spracovávané nesprávne údaje, alebo údaje už nie sú 
potrebné,  

- máte právo na prenos Vašich osobných údajov k inej osobe/spoločnosti. 

Odvolanie súhlasov:  

Súhlas na komunikáciu cez kontaktný formulár a/alebo zasielanie marketingových materiálov 
môžete kedykoľvek odvolať spoločne, alebo jednotlivo, a to zaslaním e-mailu na adresu 
osobneudaje@proxenta.sk, alebo písomne na korešpondenčnej adrese PROXENTA Support, 
s.r.o., Mýtna 50, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07.  

Odvolaním súhlasu/ov nie je dotknuté zákonné spracovávanie osobných údajov do doby jeho/ich 
odvolania, t. j. odvolanie nepôsobí spätne. 



  
 

  
 

Ak ste toho názoru, že Vaše práva ustanovené Nariadením GDPR, zákonom o ochrane osobných údajov, 
alebo inými príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov boli dotknuté, môžete podať 
sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná́ 12, 820 07 
Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: 
statny.dozor@pdp.gov.sk.. 

12. PROFILOVANIE A SPÔSOB SPRACOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV  

PROXENTA GROUP vykonáva automatizované spracovávanie a profilovanie osobných údajov 
(vyhodnotenie aspektov správania sa klienta).  

Vaše osobné údaje sa spracovávajú v elektronickej podobe a/alebo v listinnej podobe, v závislosti 
od zvolenej formy.  

13. BEZPEČNOSŤ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

PROXENTA GROUP prijala v rámci zabezpečenia bezpečnosti spracúvania Vašich osobných údajov 
príslušné opatrenia na zamedzenia ich úniku alebo znehodnotenia, a to v kvalite súčasného technického 
vývoja s ohľadom na personálne a organizačné predpoklady. 

14. MOŽNOSŤ KONTAKTOVANIA SPOLOČNOSTÍ 

Spoločnosti z PROXENTA GROUP je možné kontaktovať ohľadom spracúvania osobných údajov 
prostredníctvom písomného listu doručeného na adresu sídla PROXENTA Support, s.r.o., so sídlom Mýtna 
50, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07, alebo zaslaním e-mailu na adresu 
osobneudaje@proxenta.sk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  
 

PRÍLOHA: 

ZOZNAM SPOLOČNOSTÍ PROXENTA GROUP 

 

1. PROXENTA a.s., so sídlom Mýtna 50, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07, IČO 52 
407 951, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vl.č. 6947/B 

2. PROXENTA Broker, s. r. o., so sídlom Mýtna 50, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07, IČO 
50 242 806, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vl.č. 110596/B  

3. PROXENTA  Finance o. c .p .a. s., so sídlom Mýtna 50, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 
07, IČO 47 238 054 ,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vl.č. 5512/B 

4. PROXENTA Support s. r. o.,  so sídlom Mýtna 50, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07, 
IČO 52 016 170, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vl.č. 134311/B 

5. HFS - Healthy Food Supplements, s.r.o ., so sídlom Kolónia 2834/49, Kolónia 2834/49, IČO 36 
235 261, zapísaná  v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava vl.č. 45453/T 

6. PROXENTA  Cuban Investment a.s., so sídlom Mýtna 50, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 
07, IČO 50 734 326, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vl.č. 6544/B 

7. PROXENTA  Fundraising s.r.o., so sídlom Mýtna 50, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07, 
IČO 53 204 263, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vl.č. 150922/B 

8. PROXENTA  Invest a.s., so sídlom Mýtna 50, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07, IČO 51 
406 713, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vl.č. 125762/B 

9. PROXENTA Investment Fund a.s., so sídlom Mýtna 50, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 
07, IČO 48 133 094, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vl.č. 6135/B 

10. PROXENTA Private Equity s.r.o., so sídlom Mýtna 50, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 
07, IČO 35 962 160, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vl.č. 38125/B 

11. PROXENTA Trade s.r.o. so sídlom Mýtna 50, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07, IČO 52 
586 561, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vl.č. 140040/B 

12. Rezidencia medzi hviezdami a.s., so sídlom Mýtna 50, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 
07, IČO 35 700 459, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vl.č. 6445/B 

13. Tower One s.r.o., so sídlom Mýtna 50, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07, IČO 50 
647 938, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vl.č. 116520/B 

14. Projekt Tabáň s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 42, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09, IČO 50 
284 991, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vl.č. 110743/B 

15. Heart Craft Brewery s.r.o., so sídlom Mýtna 50, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07, IČO 
51 278 278, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vl.č. 125935/B 

16. Račianske Mýto  s.r.o.,  so sídlom Mýtna 50, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07, IČO 35 
691 719, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vl.č. 11118/B 

17. Projekt Vráble s.r.o. so sídlom Mýtna 50, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07, IČO 52 
198 227, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vl.č. 134469/B 

18. Enslow Properties  s.r.o., so sídlom Hlavná 1409/48, Vráble 952 01, IČO 36 748 854, zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vl.č. 31510/N 

19. Vaseva, SE, sídlom Mlynské nivy 42, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09, IČO 44 712 634, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vl.č. 1706/B 

20.  Projekt DNV s.r.o.,  so sídlom Mýtna 50, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07, IČO 53 
465 644, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vl.č. 151146/B 

21. Vysoká s.r.o., so sídlom Mýtna 50, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07, IČO 52 013 651, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vl.č. 132294/B 

22. PXC Fund 1 a.s., so sídlom Mýtna 50, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07, IČO 52 244 539, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vl.č. 6906/B 



  
 

  
 

23. StorageX a. s., so sídlom Mýtna 50, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07, IČO 52 762 246, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vl.č. 7233/B 

24. PXF01 a.s., so sídlom Mýtna 50, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07, IČO 50 888 030, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vl.č. 6583/B 

25. Kožík s.r.o., so sídlom Mýtna 50, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07, IČO 36 275 760, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vl.č. 59025/B  

26. Proxenta BOHEMIA s.r.o., so sídlom Na strži 2102/61a, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 29 126 312, 
zapísaná Spisová značka C 201893 vedená u Městského soudu v Praze 

27. PROXCOR S.A., so sídlom Calle 9na, No. 620 altos, entre 6 y 41, Miramar, Playa, Havana, Kubánska 
republika, zapísaná v knihe spoločných podnikov vo zväzku XXIV, strana 40, list 313 Centrálneho 
obchodného registra pri ministerstve spravodlivosti, kód ONE 40511 

28. Projekt Banskobystrická a.s., so sídlom Mýtna 50, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07, 
IČO 51 173 212, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vl.č. 6673/B 

29. Projekt Šancová s. r. o., so sídlom Pribinova 28, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09, IČO 
53 006 046 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vl.č. 149326/B 

30. PROXENTA SPV1 s.r.o , so sídlom Mýtna 50, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07, IČO 53 
855 221, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vl.č. 153577/B 

31. PROXENTA Development Investments s.r.o., so sídlom Mýtna 50, Bratislava - mestská časť Staré 
Mesto 811 07, IČO 53 855 060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vl.č. 
153678/B 

32. PROXENTA SPV3 s.r.o., so sídlom Mýtna 50, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07, IČO 54 
368 111, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vl.č. 158754/B 

 

 

 


