
 
 

A. Ochrana osobných údajov 

 

Prevádzkovateľ osobných údajov v zmysle § 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 

Prevádzkovateľom je spoločnosť Venture to Future Fund, a.s., IČO: 52 380 483, so sídlom Grösslingová 

44, 811 09 Bratislava, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  oddiel. 

Sa, vl.č. 6938/B, ktorej jedným z predmetov činnosti je aj zhromažďovanie peňažných prostriedkov od 

investorov s cieľom investovať ich v súlade s určenou investičnou politikou v prospech osôb, ktorých 

peňažné prostriedky boli zhromaždené podľa zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní (ďalej 

len „VFF“ alebo aj ako „Prevádzkovateľ“).   

 

Definícia osobných údajov  

 

Osobnými údajmi sú podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), údaje týkajúce sa identifikovanej 

fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo 

nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je 

napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na 

základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú 

identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu 

identitu alebo sociálnu identitu.  

 

Informácie poskytované dotknutej osobe  

 

Ochrana osobných údajov dotknutých osôb je pre spoločnosť VFF veľmi dôležitá. Transparentnosť 

spracovania osobných údajov dotknutých osôb je kľúčovým princípom európskeho nariadenia o 

všeobecných ochranných údajoch (GDPR), ktoré je priamo implementované do Zákona o ochrane 

osobných údajov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 25. mája 2018. Osobné údaje dotknutých osôb sú 

spracovávané v súlade s ustanoveniami GDPR a v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov. Príslušné 

spracovanie osobných údajov zahŕňa zhromažďovanie, ukladanie, používanie a zmenu osobných 

údajov. 

 

Zodpovednosť za spracovanie osobných údajov dotknutých osôb 

 

Prevádzkovateľ:   Venture to Future Fund, a.s.  

Sídlo:    Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika 

IČO:  52 380 483 

 Zápis:  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel. odd. Sa, vl.č. 6938/B 

 Štatutárny orgán:  Ing. Matej Říha, predseda predstavenstva  

     Ing. Martin Banský, podpredseda predstavenstva  

 

Spoločnosť VFF koná a postupuje v súlade so zásadami správneho a zákonného spracúvania osobných 

údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov a osobné  údaje ktoré spracováva, sú: 

− používané v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov, spravodlivo a v transparentnej 

podobe, 

− vyzbierané len na opodstatnené účely a použité vo forme, ktorá je kompatibilná so zákonnými 

účelmi, 

− relevantné pre zákonné účely a ich použitie je limitované výhradne iba pre vymedzené zákonné 

účely, 

− presné a aktualizované, 

− držané v evidencii len po dobu, ktorá je relevantná so zákonnými účelmi,  

− uchovávané v bezpečných podmienkach. 

 



 
Orgán dohľadu nad ochranou osobných údajov  

 

Úrad pre ochranu osobných údajov 

Hraničná 12 

820 07 Bratislava 27 

Slovenská republika 

statny.dozor@pdp.gov.sk  

+421 /2/ 3231 3214 

 

Povinnosť spoločnosti VFF zhromažďovať a uchovávať osobné údaje  

 

Spoločnosť VFF spracúva osobné údaje dotknutej osoby za účelom plnenia povinností spoločnosti VFF 

súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov a to na právnom základe 

vyjadrenom v § 13 ods. 1/ písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov. Spoločnosť VFF spracúva 

osobné údaje dotknutej osoby aj na právnom základe v podobe vyjadreného súhlasu dotknutej osoby 

v zmysle § 13 ods. 1/ písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov.  

 

Dotknutá osoba vyhlasuje, že súhlas udelený spoločnosti VFF so spracovávaním osobných údajov 

poskytuje slobodne, dobrovoľne, vážne a že udelený súhlas môže kedykoľvek odvolať.  

 

Ako bude spoločnosť VFF používať osobné údaje, ktoré zhromažďuje  

 

Spoločnosť VFF spracováva, zhromažďuje, uchováva a používa poskytnuté osobné informácie 

spôsobom, ktorý je v súlade so Zákonom č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení neskorších predpisov, 

Zákonom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, Zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a 

Zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a Zákonom č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní. VFF 

získava a spracováva osobné údaje aj počas poskytovania služieb klientom alebo pri uzatváraní 

transakcií VFF, ktorých získanie príslušných informácií a údajov sú dôležité pre spoločnosť VFF. Osobné 

údaje, ktoré spoločnosť VFF zhromažďujeme, pochádzajú predovšetkým z formulárov a materiálov, 

ktoré dotknutá osoba odovzdá spoločnosti VFF. Spoločnosť VFF taktiež zhromažďuje informácie a 

údaje o transakciách a službách, ktoré poskytuje spoločnosť VFF v rámci svojho predmetu podnikania.  

 

Aké osobné údaje VFF spracováva  

 

VFF spracováva  a zhromažďuje za účelom výkonu svojho predmetu podnikateľskej činnosti tieto 

osobné údaje: meno, priezvisko, kontaktné údaje (email, telefonický kontakt) dotknutej osoby, funkcia, 

názov a oblasť profesného postavenia a pôsobenia, názov spoločnosti v ktorej dotknutá osoba pôsobí 

osobné údaje potrebné za účelom identifikácie a verifikácie dotknutej osoby na účely 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, ako napríklad fotografia z pasu, občianskeho 

preukazu alebo iné osobné identifikátory.  

 

Doba zachovania (retenčné obdobie) 

 

Spoločnosť VFF ako Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v zmysle Zákona č. 395/2002 Z. z. 

o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Aké má dotknutá osoba práva  

 

Dotknutá osoba má nasledujúce práva v súvislosti so spracovávaním osobných údajov: 

 

− Právo na prístup - dotknutá osoba má právo požiadať o kópiu informácií, ktoré osobné údaje 

spoločnosť VFF spracováva; 

mailto:statny.dozor@pdp.gov.sk


 
− Právo na opravu - dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré spoločnosť VFF 

vedie a spracováva a ktoré sú nepresné alebo neúplné; 

− Právo na zabudnutie - dotknutá osoba má za predpokladu splnenia zákonných podmienok právo 

požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré spoločnosť VFF o dotknutej osobe spracováva 

z príslušných záznamov; 

− Právo na obmedzenie spracovania - dotknutá osoba má právo za splnenia presne vymedzených 

zákonných podmienok na to, aby sa spracovávanie osobných údajov o dotknutej osobe obmedzilo; 

− Právo na prenosnosť - dotknutá osoba má právo požadovať o prevedenie osobných údajov na inú 

príslušnú organizáciu; 

− Právo na námietku – dotknutá osoba má právo vzniesť námietky voči určitým typom spracovania 

osobných údajov, ako je napríklad priamy marketing;  

− Právo na námietku proti automatizovanému spracovaniu vrátane profilovania – dotknutá osoba 

má právo na právne účinky automatizovaného spracovania alebo profilovania; 

− Právo na súdne preskúmanie: dotknutá osoba má právo, aby v prípade, ak spoločnosť VFF 

odmietne žiadosť o prístup na základe práva na prístup v zmysle ktorého spoločnosť VFF uvedie aj 

zákonný dôvod a príslušné skutkové odôvodnenie, na základe ktorého odmietla žiadosť o prístup 

dotknutej osoby, na súdne preskúmanie takéhoto odmietnutia.  

 

Ako si môže dotknutá osoba uplatniť svoje práva  

Práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, môže dotknutá osoba 

realizovať a uplatniť na základe Žiadosti o prístup. Vyplnením a odovzdaním Žiadosti o prístup 

spoločnosti VFF, bude spoločnosť VFF následne na základe predloženého identifikačného dokladu, 

zákonným spôsobom identifikovať dotknutú osobu,  rozsah a kategórie spracovávania osobných 

údajov. Spoločnosť VFF Žiadosť o prístup dotknutej osoby zaregistruje a vybaví v rozsahu Zákona 

o ochrane osobných údajov a to v zákonnom stanovenej lehote. V zmysle Žiadosti o prístup bude 

dotknutú osobu kontaktovať osoba zodpovedná spoločnosťou VFF v súvislosti so spracovávaním 

osobných údajov. Dotknutá osoba má v zmysle § 21 ods. 1/ Zákona o ochrane osobných údajov právo 

získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak 

Prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup na základe 

Žiadosti o prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov, 

kategórii spracúvaných osobných údajov, identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli 

alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej 

organizácii, ak je to možné, dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o 

kritériách jej určenia, práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa 

dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie 

osobných údajov, práve podať návrh na začatie konania, zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje 

nezískali od dotknutej osoby. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na príslušný orgán dohľadu.  

 

B. Používanie súborov cookie 

 

Cookie policy  

 

„Cookies“ sú malé textové súbory, ktoré môžu byť umiestnené vo webovom prehliadači, ktoré sa 

zobrazia  vtedy, keď dotknutá osoba navštívi webovú stránku VFF alebo keď si dotknutá osoba prezerá 

reklamy na webovej stránke VFF. Spoločnosť VFF využíva súbory cookie pri analýze použitia webových 

stránok. VFF zhromažďuje a analyzuje súhrnné informácie na štatistické a hodnotiace účely, ktoré  

pomáhajú pochopiť, ako používatelia používajú webovú stránku a pomáhajú VFF zlepšiť štruktúru 

príslušnej webovej stránky. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne prednastavená na 

prijímanie súborov cookie. Dotknutá osoba má možnosť zakázať používanie súborov cookie, spravidla 

prostredníctvom zmeny nastavení prehliadania internetového softvéru alebo pristupovať a používať 

webovú stránku VFF aj bez cookies. Keďže súbory cookie umožňujú prístup k niektorým funkciám 

webovej stránky VFF, odporúčame ponechať povolené súbory cookie. V opačnom prípade, ak sú 



 
cookies zakázané, môže to znamenať, že dôjde k zníženiu funkčnosti, alebo vám bude zabránené úplne 

používať webovú stránku VFF.  

 

Používanie nástrojov Google Analytics  

 

Webová stránka VFF využíva službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. (1600 

Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) na analýzu používania webových stránok 

používateľov. Táto služba používa súbory „cookie“ - textové súbory uložené vo vašom zariadení. 

Informácie zhromaždené súbormi cookie sa zvyčajne odosielajú na server Google v USA, kde sú 

uložené. Toto spracovanie je nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov prevádzkovateľa a nie je 

neprimerané. Webová stránka VFF používa anonymizáciu IP. Adresa IP používateľa je skrátená v rámci 

členských štátov EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru. Toto skrátenie eliminuje akúkoľvek 

osobnú identifikáciu prostredníctvom ich IP adresy. Podľa podmienok zmluvy, ktoré prevádzkovatelia 

webových stránok uzavreli so spoločnosťou Google Inc., spoločnosť Google používa zhromaždené 

informácie na vyhodnotenie používania a činnosti webových stránok a poskytuje služby súvisiace s 

internetom. Používateľ webovej stránky VVF má možnosť zabrániť tomu, aby sa súbor cookie uložil do 

zariadenia zmenou príslušných nastavení v prehliadači. Neexistuje žiadna záruka, že používateľ 

webovej stránky VFF bude mať prístup k všetkým jej funkciám bez obmedzenia, ak prehliadač zabraňuje 

ukladaniu súborov cookie. Okrem toho môže požívateľ webovej stránky VFF v rámci svojho prehliadača 

aktiviovať plug-in, aby zabránil prenosu informácií zhromaždených súbormi cookie (vrátane adresy IP) 

spoločnosti Google Inc. a používaniu spoločnosťou Google Inc. Prostredníctvom certifikácie „Privacy 

Shield“ spoločnosť Google dodržiava predpisy EÚ o ochrane údajov, a to aj pokiaľ ide o spracovanie 

údajov v USA.  

 

C. Právne upozornenie a podmienky použitia webovej stránky VFF 

Webová stránka VFF bola pripravená výhradne pre informatívne účely a nepredstavuje odporúčanie, 

poradenstvo alebo ponuku na predaj alebo kúpu, resp. žiadosť o ponuku na kúpu, predaj žiadneho 

cenného papiera, finančného produktu alebo nástroja a nepredstavuje ani ponuku na poskytnutie 

akýchkoľvek služieb či poradenstva v žiadnej z jurisdikcií. Spoločnosť VFF neposkytuje žiadne 

prehlásenie alebo záruku týkajúcu sa správnosti, presnosti, úplnosti, spoľahlivosti, kvality či aktuálnosti 

informácií uvedených na svojej webovej stránke alebo týkajúcu sa bezpečnosti používania tejto 

webovej stránky. Návštevníci používajú webovú stránku alebo informácie na nej obsiahnuté výhradne 

na vlastné riziko, a spoločnosť VFF nezodpovedá za žiadnu škodu, priamu či nepriamu, ktorá môže 

vzniknúť akejkoľvek osobe v súvislosti s navštívením webovej stránky VFF či s odkazom na túto webovú 

stránku, a to v dôsledku vírusov, poruchy, spoliehania sa na informácie uvedené na tejto stránke alebo 

akokoľvek inak. Návštevník webovej stránky VFF nemusí pri jej používaní poskytovať žiadne osobné 

údaje.  Návštevník webovej stránky VFF môže prostredníctvom kontaktného formulára kontaktovať 

priamo spoločnosť VFF. Spoločnosť VFF nie je viazaná žiadnym dopytom doručeným návštevníkom 

webovej stránky VFF prostredníctvom kontaktného formuláru a vyhradzuje si právo zaoberať sa iba 

takým dopytom, ktorý je z hľadiska pôsobenia spoločnosti VFF relevantným a spôsobilým na prípadné 

ďalšie posúdenie.  

Prostredníctvom webovej stránky VFF však môžu byť zhromažďované osobné údaje, ktoré návštevníci 

dobrovoľne poskytnú pre určitý účel. V takomto prípade (teda v prípade, že webová stránka VFF 

obsahuje systém alebo aplikáciu, ktorá je využívaná na spracovanie osobných údajov pre konkrétny 

účel, napr. nábor) bude súhlas návštevníka webovej stránky VFF so spracovaním osobných údajov 

vyžiadaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov a/alebo 

bude predtým, než budú zhromaždené alebo spracované akékoľvek osobné údaje, poskytnutá 

príslušná informácia o zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov. Webová stránka VFF 

nezhromažďuje ani nespracováva žiadne osobitné kategórie osobných údajov (citlivé osobné údaje). 

 


