
Best Step s.r.o. 

sídlo: Gazdovská 34/6, Komárno 945 05,  Slovenská republika 

IČO: 45 954 551,  

zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 27997/N 

 
INFORMÁCIA  O  SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH  ÚDAJOV 

V zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. 

 
Sprostredkovateľ:  Best Step s.r.o., Gazdovská 34/6, Komárno 945 05, IČO: 45 954 551, spoločnosť zapísaná: 
Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27997/N 

Kontaktné údaje sprostredkovateľa:  e-mail: beststepsro@gmail.com  

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: neurčená 

Osobné údaje ktoré sa budú spracúvať: základné identifikačné údaje, kontaktné údaje, sociodemografické údaje 
 
Účel spracúvania osobných údajov: plnenie povinností vyplývajúcich z boja proti praniu špinavých peňazí, 
identifikácia a overenie identifikácie FO, PO, identifikácia KÚV. 
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c / NARIADENIA  Európskeho parlamentu a rady (EÚ)  2016/679 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( všeobecné 
nariadenie o ochrane osobných údajov ) najmä v zmysle uvedeného nariadenia a zákona o ochrane osobných 
údajov s poukazom na zákon 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 v znení neskorších predpisov. 
 
Požiadavka na poskytovanie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia:  
Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v 
opačnom prípade nie je možné  plnenie povinností prevádzkovateľa, ktoré vyplývajú z príslušných všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 
 
Kategória príjemcov: Spravodajská jednotka finančnej polície PPZ, orgány činné v trestnom konaní, súdy, 
prokuratúra. 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií: Nevykonáva sa. 
 
Doba uchovávania:  5 rokov po ukončení činnosti dotknutej osoby. 
 
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa. 
 
Práva dotknutej osoby: 
Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie ak už nie sú 
potrebné pre účely na ktoré sa získali alebo inak spracúvali, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť 
dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 
 
Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovej stránke 
prevádzkovateľa https://szlovakiaikonyveles.hu/ | https://madarskafirma.sk/ |https://madarskyucetnictvi.cz/  
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