VUJE, a.s.
Okružná 5 • 918 64 Trnava • Slovenská republika
Spracovanie a ochrana osobných údajov v podmienkach prevádzkovateľa VUJE, a. s.
Informačná povinnosť prevádzkovateľa voči dotknutej osobe podľa článku 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov.
VUJE, a. s., je uznávanou, dlhodobo pôsobiacou a stabilnou organizáciou vo sfére inžinierskych a projektových,
dodávateľských a realizačných služieb v oblasti jadrovej a klasickej energetiky, výskumných a školiacich aktivít.
Počas obdobia svojej existencie zamestnávala a zamestnáva desiatky zamestnancov, spolupracuje s dodávateľskými
organizáciami a partnerskými firmami a organizáciami. Zúčastňuje sa súťaží, veľkých projektov najmä v oblasti jadrovej
energetiky. Zameranie spoločnosti je široké a zahŕňa činnosti súvisiace s prípravou, realizáciou, prevádzkou a ukončením
činnosti najmä energetických zariadení.
Pri všetkých menovaných aktivitách dôležitou súčasťou aktivít je oblasť spracúvania a ochrany osobných údajov fyzických
osôb. Zákonné spracúvanie osobných údajov a ich ochrana je jednou z priorít a zároveň samozrejmosťou, vyplývajúcou
z dobrého mena VUJE, a. s.
Spracúvanie osobných údajov (OÚ) a ich ochrana je dlhodobo legislatívne upravované. Najnovšia právna úprava, Nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, uplatňujúca sa od 25.05.2018, vo zvýšenej miere venuje pozornosť ochrane
spracovávaných osobných údajov a právam dotknutých osôb. Nariadenie platí pre všetky firmy a organizácie na celom
svete, ktoré spracúvajú osobné údaje občanov Európskej únie.
V súlade s Nariadením schválila Slovenská republika zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, čím využila právo členského štátu vymedziť okolnosti špecifických spracovateľských situácií
a jednoznačnejšie stanoviť podmienky spracúvania osobných údajov.
Jednou z povinností stanovených legislatívnym rámcom podľa článku 13 a 14 GDPR je informačná povinnosť
prevádzkovateľa voči dotknutej osobe.
A dotknutou osobou (DO) ste Vy.
Kto je prevádzkovateľ?

VUJE, a. s.

Sídlo:

Okružná 5
918 64 Trnava

Zapísaná:

V Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 164/T

Konajúci:
IČO:

Ing. Matej KOREC, MSc., PhD. - člen predstavenstva
Ing. Zoltán HARSÁNYI, PhD. - predseda predstavenstva
31 450 474

DIČ:

2020392539

IČ DPH:

SK2020392539

Kto je zodpovedná osoba?

Osoba, ktorá dohliada na zákonné spracúvanie osobných údajov. Je tu pre Vás
na adrese: osobneudaje@vuje.sk
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Prevádzkovateľ VUJE, a. s., v súlade s článkom 37 GDPR určil zodpovedné osoby:
Mgr. Silvia Zemánková
Mgr. Iveta Radošová
Ing. Juraj Vaculík, PhD.

Osobné údaje (podľa kategórie dotknutých osôb) spracúvame na právnom základe podľa článku 6 ods. 1 pís. c) GDPR
(spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa).
Účel:

BOZP/ plnenie zákonných povinností v oblasti BOZP, OPP

Právny základ:

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi,
vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii

Príjemcovia/kategórie príjemcov:

Neposkytujeme OÚ

Doba uchovávania OÚ:

Osobné údaje sú uchovávané počas trvania účelu, na ktorý sú spracovávané
a v súlade so zákonnými požiadavkami na uchovávanie a archiváciu osobných
údajov,
rešpektujúc
lehoty
uloženia
z Registratúrneho
poriadku
a registratúrneho plánu spoločnosti (RP).
Podľa RP: D1.1; D1.2; D1.5; D2.1; D2.4; D2.5; D2.6; D2.9;

Práva DO:

prístup a informácie o Vašich osobných údajoch (čl. 15 GDPR),
ich opravu (čl. 16 GDPR),
vymazanie/zabudnutie (čl. 17 GDPR),
obmedzenie spracúvania za splnenia určitých podmienok (čl. 18
GDPR),
Všetky Vaše práva konzultujte so zodpovednou osobou. S prípadnou sťažnosťou
( čl. 13 ods. 2 pís. d) GDPR) na postup prevádzkovateľa pri spracúvaní Vašich
osobných údajov sa môžete obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov ako
dozorný orgán: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Vykonateľnosť práv DO:

Všetky požiadavky súvisiace s Vašimi právami ako dotknutej osoby adresujte
zodpovednej
osobe
prevádzkovateľa VUJE,
a. s., na
adresu:
osobneudaje@vuje.sk, písomne na dresu prevádzkovateľa, osobným
oznámením zodpovednej osobe.

Povinnosť DO poskytnúť osobné údaje:

Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel je zákonnou požiadavkou, ich
neposkytnutie je jej závažným porušením vedúcim k nemožnosti realizovať
vymedzený účel.

Je profilovanie
a automatizované
rozhodovanie súčasťou spracúvania
mojich osobných údajov?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužívame inštitút automatizovaného
rozhodovania a neuplatňujeme prvky profilovania.

Dotknuté osoby/kategórie dotknutých
osôb:

Zamestnanci (vrátane osôb pracujúcich na základe dohôd o prácach
vykonávaných mimo prac. pomeru), zamestnanci dodávateľov, FO podnikatelia,
ktorí nie sú zamestnanci.

Účel:

Personalistika a mzdy/ plnenie zákonných povinností zamestnávateľa
súvisiacich s prac. pomerom, obdobným pomerom vrátane predzmluvných
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vzťahov (aj dohody o prácach vykonávaných mimo prac. pomeru)
Právny základ:

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č.
580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z.
o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších
predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších
predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č.
5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri
dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom
fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení
neskorších predpisov...

Príjemcovia/kategórie príjemcov:

Orgány verejnej moci

Doba uchovávania OÚ:

Osobné údaje sú uchovávané počas trvania účelu, na ktorý sú spracovávané
a v súlade so zákonnými požiadavkami na uchovávanie a archiváciu osobných
údajov, rešpektujúc lehoty uloženia z Registratúrneho poriadku
a registratúrneho plánu spoločnosti.
Podľa RP: F1.1; F1.2; F1.3; F1.4; F1.5; F1.6; F1.7; F2.1; F2.2°F2.3; F2.4; F3.1; F3.2;
F3.3; F3.4; F3.5; F3.6; F3.7; F3.9; F3.10; F4.2; F4.3; F4.4; F4.5; F4.6; F4.7; F4.8;
F4.9;

Práva DO:

prístup a informácie o Vašich osobných údajoch (čl. 15 GDPR),
ich opravu (čl. 16 GDPR),
vymazanie/zabudnutie (čl. 17 GDPR),
obmedzenie spracúvania za splnenia určitých podmienok (čl. 18
GDPR),
Všetky Vaše práva konzultujte so zodpovednou osobou. S prípadnou sťažnosťou
( čl. 13 ods. 2 pís. d) GDPR) na postup prevádzkovateľa pri spracúvaní Vašich
osobných údajov sa môžete obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov ako
dozorný orgán: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Vykonateľnosť práv DO:

Všetky požiadavky súvisiace s Vašimi právami ako dotknutej osoby adresujte
zodpovednej
osobe
prevádzkovateľa VUJE,
a. s., na
adresu:
osobneudaje@vuje.sk, písomne na dresu prevádzkovateľa, osobným
oznámením zodpovednej osobe.

Povinnosť DO poskytnúť osobné údaje:

Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel je zákonnou požiadavkou, ich
neposkytnutie je jej závažným porušením vedúcim k nemožnosti realizovať
vymedzený účel.

Je profilovanie
a automatizované
rozhodovanie súčasťou spracúvania
mojich osobných údajov?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužívame inštitút automatizovaného
rozhodovania a neuplatňujeme prvky profilovania.

Dotknuté osoby/kategórie dotknutých
osôb:

Zamestnanci (vrátane osôb pracujúcich na základe dohôd o prácach
vykonávaných mimo prac. pomeru), manželia alebo manželky zamestnancov,
vyživované deti zamestnancov, bývalí zamestnanci.
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Účel:

Evidencia dávkovej záťaže, výpisy osobných dávok, evidencia vstupov do
prostredia s ionizujúcim žiarením

Právny základ:

evidencie osobných dávok (§ 67 zákona č. 87/2018 Z. z.): meno,
priezvisko, miesto narodenia, dátum narodenia, rodné číslo, miesto
trvalého pobytu, číslo OP, pracovné zaradenie pracovníka so zdrojmi
žiarenia kategórie A, hodnoty dávok z ožiarenia,
 výpisu osobných dávok (§ 70 príl. č. 8 k zákonu č. 87/2018 Z. z.): meno,
priezvisko, akademický titul, miesto narodenia, dátum narodenia,
rodné číslo, miesto trvalého pobytu, pohlavie, číslo OP alebo
cestovného pasu, hodnoty dávok z ožiarenia,
 evidencie vstupov FO, ktoré nie sú pracovníkmi kategórie A alebo B, do
prostredia s ionizujúcim žiarením (§25 vyhl. č. 99/2018 Z. z.): meno,
priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, dátum vstupu
do kontrolovaného pásma, dĺžka pobytu v KP, druh prideleného
osobného dozimetra, veľkosť prijatej efektívnej dávky.
 dozimetrická služba (§64 zákona č. 87/218 Z. z.),
 Úrad verejného zdravotníctva, Centrálny register dávok (§69 zákona č.
87/2018 Z. z.),
 prevádzkovatelia jadrových/nejadrových zariadení (§ 70 zákona č.
87/2018 Z. z.).
Osobné údaje sú uchovávané počas trvania účelu, na ktorý sú spracovávané
a v súlade so zákonnými požiadavkami na uchovávanie a archiváciu osobných
údajov,
rešpektujúc
lehoty
uloženia
z Registratúrneho
poriadku
a registratúrneho plánu prevádzkovateľa.

Príjemcovia/kategórie príjemcov:

Doba uchovávania OÚ:



Evidencia osobných dávok sa uchováva počas celého obdobia Vašej
pracovnej činnosti, počas ktorej ste vystavený ožiareniu ionizujúcim
žiarením a potom do času, keď dosiahnete alebo by ste dosiahli 75
rokov veku, najmenej 30 rokov od ukončenia pracovnej činnosti (§ 67
zákona č. 87/2018 Z. z.).
 Výpis osobných dávok neuchovávame.
 Evidenciu vstupov (kniha návštev) v zmysle § 67 zákona č. 87/2018 Z. z.
uchovávame po dobu najmenej desať rokov po skončení kalendárneho
roku, ktorého sa tieto údaje týkajú.
 prístup a informácie o Vašich osobných údajoch (čl. 15 GDPR),
 ich opravu (čl. 16 GDPR),
 vymazanie/zabudnutie (čl. 17 GDPR),
 obmedzenie spracúvania za splnenia určitých podmienok (čl. 18
GDPR),
Všetky Vaše práva konzultujte so zodpovednou osobou. S prípadnou sťažnosťou
( čl. 13 ods. 2 pís. d) GDPR) na postup prevádzkovateľa pri spracúvaní Vašich
osobných údajov sa môžete obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov ako
dozorný orgán: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk


Práva DO:

Vykonateľnosť práv DO:

Všetky požiadavky súvisiace s Vašimi právami ako dotknutej osoby adresujte
zodpovednej
osobe
prevádzkovateľa VUJE,
a. s., na
adresu:
osobneudaje@vuje.sk, písomne na dresu prevádzkovateľa, osobným
oznámením zodpovednej osobe.

Povinnosť DO poskytnúť osobné údaje:

Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel je zákonnou požiadavkou, ich
neposkytnutie je jej závažným porušením vedúcim k nemožnosti realizovať
vymedzený účel.
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Je profilovanie
a automatizované
rozhodovanie súčasťou spracúvania
mojich osobných údajov?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužívame inštitút automatizovaného
rozhodovania a neuplatňujeme prvky profilovania.

Dotknuté osoby/kategórie dotknutých
osôb:

Zamestnanci, FO vstupujúce do prostredia s ionizujúcim žiarením, FO
vykonávajúce činnosti v prostredí s ionizujúcim žiarením.

Účel:

Agenda akciovej spoločnosti/vedenie agendy a. s.

Právny základ:

zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných
papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o cenných papieroch), zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zákonov.

Príjemcovia/kategórie príjemcov:

Orgány verejnej moci, Centrálny depozitár cenných papierov SR

Doba uchovávania OÚ:

Osobné údaje sú uchovávané počas trvania účelu, na ktorý sú spracovávané
a v súlade so zákonnými požiadavkami na uchovávanie a archiváciu osobných
údajov,
rešpektujúc
lehoty
uloženia
z Registratúrneho
poriadku
a registratúrneho plánu prevádzkovateľa.
Podľa RP: A1.1; A1.2; A1.3; A1.4; B4.1;

Práva DO:

prístup a informácie o Vašich osobných údajoch (čl. 15 GDPR),
ich opravu (čl. 16 GDPR),
vymazanie/zabudnutie (čl. 17 GDPR),
obmedzenie spracúvania za splnenia určitých podmienok (čl. 18
GDPR),
Všetky Vaše práva konzultujte so zodpovednou osobou. S prípadnou sťažnosťou
( čl. 13 ods. 2 pís. d) GDPR) na postup prevádzkovateľa pri spracúvaní Vašich
osobných údajov sa môžete obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov ako
dozorný orgán: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Vykonateľnosť práv DO:

Všetky požiadavky súvisiace s Vašimi právami ako dotknutej osoby adresujte
zodpovednej
osobe
prevádzkovateľa VUJE,
a. s., na
adresu:
osobneudaje@vuje.sk, písomne na dresu prevádzkovateľa, osobným
oznámením zodpovednej osobe.

Povinnosť DO poskytnúť osobné údaje:

Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel je zákonnou požiadavkou, ich
neposkytnutie je jej závažným porušením vedúcim k nemožnosti realizovať
vymedzený účel.

Je profilovanie
a automatizované
rozhodovanie súčasťou spracúvania
mojich osobných údajov?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužívame inštitút automatizovaného
rozhodovania a neuplatňujeme prvky profilovania.

Dotknuté osoby/kategórie dotknutých
osôb:

Akcionári, členovia štatutárneho
zodpovední zástupcovia

Účel:

Vedenie právnej agendy






orgánu,

členovia

dozorného

orgánu,
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Právny základ:

zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný
mimosporový poriadok, zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, zákon
č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok).

Príjemcovia/kategórie príjemcov:

Súd, orgány činné v trestnom konaní, iné orgány verejnej moci a iní oprávnení
príjemcovia

Doba uchovávania OÚ:

Osobné údaje sú uchovávané počas trvania účelu, na ktorý sú spracovávané
a v súlade so zákonnými požiadavkami na uchovávanie a archiváciu osobných
údajov,
rešpektujúc
lehoty
uloženia
z Registratúrneho
poriadku
a registratúrneho plánu prevádzkovateľa.
Podľa RP: B3.1; B3.2; B3.3; B3.4; B3.5; F5.1;

Práva DO:

prístup a informácie o Vašich osobných údajoch (čl. 15 GDPR),
ich opravu (čl. 16 GDPR),
vymazanie/zabudnutie (čl. 17 GDPR),
obmedzenie spracúvania za splnenia určitých podmienok (čl. 18
GDPR),
Všetky Vaše práva konzultujte so zodpovednou osobou. S prípadnou sťažnosťou
( čl. 13 ods. 2 pís. d) GDPR) na postup prevádzkovateľa pri spracúvaní Vašich
osobných údajov sa môžete obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov ako
dozorný orgán: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Vykonateľnosť práv DO:

Všetky požiadavky súvisiace s Vašimi právami ako dotknutej osoby adresujte
zodpovednej
osobe
prevádzkovateľa VUJE,
a. s., na
adresu:
osobneudaje@vuje.sk, písomne na dresu prevádzkovateľa, osobným
oznámením zodpovednej osobe.

Povinnosť DO poskytnúť osobné údaje:

Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel je zákonnou požiadavkou, ich
neposkytnutie je jej závažným porušením vedúcim k nemožnosti realizovať
vymedzený účel.

Je profilovanie
a automatizované
rozhodovanie súčasťou spracúvania
mojich osobných údajov?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužívame inštitút automatizovaného
rozhodovania a neuplatňujeme prvky profilovania.

Dotknuté osoby/kategórie dotknutých
osôb:

Zamestnanci, účastníci konania, iné fyzické osoby, ktorých sa konanie týka.

Účel:

Porušenie ochrany osobných údajov/evidencia podaní a následná agenda
porušenia ochrany osobných údajov podľa GDPR

Právny základ:

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, Nariadenie 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 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Príjemcovia/kategórie príjemcov:

Úrad na ochranu osobných údajov SR, účastníci konania, iný správny orgán

Doba uchovávania OÚ:

1 rok
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Práva DO:

prístup a informácie o Vašich osobných údajoch (čl. 15 GDPR),
ich opravu (čl. 16 GDPR),
vymazanie/zabudnutie (čl. 17 GDPR),
obmedzenie spracúvania za splnenia určitých podmienok (čl. 18
GDPR),
Všetky Vaše práva konzultujte so zodpovednou osobou. S prípadnou sťažnosťou
( čl. 13 ods. 2 pís. d) GDPR) na postup prevádzkovateľa pri spracúvaní Vašich
osobných údajov sa môžete obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov ako
dozorný orgán: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Vykonateľnosť práv DO:

Všetky požiadavky súvisiace s Vašimi právami ako dotknutej osoby adresujte
zodpovednej
osobe
prevádzkovateľa VUJE,
a. s., na
adresu:
osobneudaje@vuje.sk, písomne na dresu prevádzkovateľa, osobným
oznámením zodpovednej osobe.

Povinnosť DO poskytnúť osobné údaje:

Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel je zákonnou požiadavkou, ich
neposkytnutie je jej závažným porušením vedúcim k nemožnosti realizovať
vymedzený účel.

Je profilovanie
a automatizované
rozhodovanie súčasťou spracúvania
mojich osobných údajov?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužívame inštitút automatizovaného
rozhodovania a neuplatňujeme prvky profilovania.

Dotknuté osoby/kategórie dotknutých
osôb:

Zamestnanci, fyzické osoby, ktorých sa týka porušenie ochrany osobných údajov.

Účel:

CCTV / ochrana utajovaných skutočností

Právny základ:

Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene niektorých
zákonov

Príjemcovia/kategórie príjemcov:

Neposkytujeme OÚ

Doba uchovávania OÚ:

60 dní

Práva DO:

prístup a informácie o Vašich osobných údajoch (čl. 15 GDPR),
ich opravu (čl. 16 GDPR),
vymazanie/zabudnutie (čl. 17 GDPR),
obmedzenie spracúvania za splnenia určitých podmienok (čl. 18
GDPR),
Všetky Vaše práva konzultujte so zodpovednou osobou. S prípadnou sťažnosťou
( čl. 1 ods. 2 pís. d) GDPR) na postup prevádzkovateľa pri spracúvaní Vašich
osobných údajov sa môžete obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov ako
dozorný orgán: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Vykonateľnosť práv DO:

Všetky požiadavky súvisiace s Vašimi právami ako dotknutej osoby adresujte
zodpovednej
osobe
prevádzkovateľa VUJE,
a. s., na
adresu:
osobneudaje@vuje.sk, písomne na dresu prevádzkovateľa, osobným
oznámením zodpovednej osobe.

Povinnosť DO poskytnúť osobné údaje:

Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel je zákonnou požiadavkou, ich
neposkytnutie je jej závažným porušením vedúcim k nemožnosti realizovať
vymedzený účel.
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Je profilovanie
a automatizované
rozhodovanie súčasťou spracúvania
mojich osobných údajov?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužívame inštitút automatizovaného
rozhodovania a neuplatňujeme prvky profilovania.

Dotknuté osoby/kategórie dotknutých
osôb:

Zamestnanci, osoby nachádzajúce sa v monitorovaných priestoroch.

Účel:

Správa registratúry/ správa registratúrnych záznamov pochádzajúcich z
činnosti organizácie a záznamov organizácii doručených

Právny základ:

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých
zákonov, vyhláška MV 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých
zákonov.

Príjemcovia/kategórie príjemcov:

Zamestnanci, FO odosielatelia a príjemcovia registratúrneho záznamu

Doba uchovávania OÚ:

Osobné údaje sú uchovávané počas trvania účelu, na ktorý sú spracovávané
a v súlade so zákonnými požiadavkami na uchovávanie a archiváciu osobných
údajov,
rešpektujúc
lehoty
uloženia
z Registratúrneho
poriadku
a registratúrneho plánu prevádzkovateľa.
Podľa RP: E2.3; E5.1; E5.2; E5.3;

Práva DO:

prístup a informácie o Vašich osobných údajoch (čl. 15 GDPR),
ich opravu (čl. 16 GDPR),
vymazanie/zabudnutie (čl. 17 GDPR),
obmedzenie spracúvania za splnenia určitých podmienok (čl. 18
GDPR),
Všetky Vaše práva konzultujte so zodpovednou osobou. S prípadnou sťažnosťou
( čl. 13 ods. 2 pís. d) GDPR) na postup prevádzkovateľa pri spracúvaní Vašich
osobných údajov sa môžete obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov ako
dozorný orgán: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Vykonateľnosť práv DO:

Všetky požiadavky súvisiace s Vašimi právami ako dotknutej osoby adresujte
zodpovednej
osobe
prevádzkovateľa VUJE,
a. s., na
adresu:
osobneudaje@vuje.sk, písomne na dresu prevádzkovateľa, osobným
oznámením zodpovednej osobe.

Povinnosť DO poskytnúť osobné údaje:

Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel je zákonnou požiadavkou, ich
neposkytnutie je jej závažným porušením vedúcim k nemožnosti realizovať
vymedzený účel.

Je profilovanie
a automatizované
rozhodovanie súčasťou spracúvania
mojich osobných údajov?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužívame inštitút automatizovaného
rozhodovania a neuplatňujeme prvky profilovania.

Dotknuté osoby/kategórie dotknutých
osôb:

Zamestnanci, FO odosielatelia a príjemcovia registratúrneho záznamu.

Účel:

Archívne dokumenty/ Prístup k archívnym dokumentom
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Právny základ:

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých
zákonov, vyhláška MV 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých
zákonov

Príjemcovia/kategórie príjemcov:

Neposkytujeme OÚ

Doba uchovávania OÚ:

Osobné údaje sú uchovávané počas trvania účelu, na ktorý sú spracovávané
a v súlade so zákonnými požiadavkami na uchovávanie a archiváciu osobných
údajov,
rešpektujúc
lehoty
uloženia
z Registratúrneho
poriadku
a registratúrneho plánu prevádzkovateľa.
Podľa RP: E3.1; E3.2; E3.3;

Práva DO:

prístup a informácie o Vašich osobných údajoch (čl. 15 GDPR),
ich opravu (čl. 16 GDPR),
vymazanie/zabudnutie (čl. 17 GDPR),
obmedzenie spracúvania za splnenia určitých podmienok (čl. 18
GDPR),
Všetky Vaše práva konzultujte so zodpovednou osobou. S prípadnou sťažnosťou
( čl. 13 ods. 2 pís. d) GDPR) na postup prevádzkovateľa pri spracúvaní Vašich
osobných údajov sa môžete obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov ako
dozorný orgán: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Vykonateľnosť práv DO:

Všetky požiadavky súvisiace s Vašimi právami ako dotknutej osoby adresujte
zodpovednej
osobe
prevádzkovateľa VUJE,
a. s., na
adresu:
osobneudaje@vuje.sk, písomne na dresu prevádzkovateľa, osobným
oznámením zodpovednej osobe.

Povinnosť DO poskytnúť osobné údaje:

Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel je zákonnou požiadavkou, ich
neposkytnutie je jej závažným porušením vedúcim k nemožnosti realizovať
vymedzený účel.

Je profilovanie
a automatizované
rozhodovanie súčasťou spracúvania
mojich osobných údajov?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužívame inštitút automatizovaného
rozhodovania a neuplatňujeme prvky profilovania.

Dotknuté osoby/kategórie dotknutých
osôb:

Zamestnanci, FO záujemcovia spĺňajúci podmienku prístupu k dokumentom.

Účel:

Agenda civilnej ochrany

Právny základ:

Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva

Príjemcovia/kategórie príjemcov:

Okresný úrad Trnava

Doba uchovávania OÚ:

Osobné údaje sú uchovávané počas trvania účelu, na ktorý sú spracovávané
a v súlade so zákonnými požiadavkami na uchovávanie a archiváciu osobných
údajov,
rešpektujúc
lehoty
uloženia
z Registratúrneho
poriadku
a registratúrneho plánu prevádzkovateľa.






Podľa RP: C2.1;
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Práva DO:

prístup a informácie o Vašich osobných údajoch (čl. 15 GDPR),
ich opravu (čl. 16 GDPR),
vymazanie/zabudnutie (čl. 17 GDPR),
obmedzenie spracúvania za splnenia určitých podmienok (čl. 18
GDPR),
Všetky Vaše práva konzultujte so zodpovednou osobou. S prípadnou sťažnosťou
( čl. 13 ods. 2 pís. d) GDPR) na postup prevádzkovateľa pri spracúvaní Vašich
osobných údajov sa môžete obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov ako
dozorný orgán: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Vykonateľnosť práv DO:

Všetky požiadavky súvisiace s Vašimi právami ako dotknutej osoby adresujte
zodpovednej
osobe
prevádzkovateľa VUJE,
a. s., na
adresu:
osobneudaje@vuje.sk, písomne na dresu prevádzkovateľa, osobným
oznámením zodpovednej osobe.

Povinnosť DO poskytnúť osobné údaje:

Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel je zákonnou požiadavkou, ich
neposkytnutie je jej závažným porušením vedúcim k nemožnosti realizovať
vymedzený účel.

Je profilovanie
a automatizované
rozhodovanie súčasťou spracúvania
mojich osobných údajov?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužívame inštitút automatizovaného
rozhodovania a neuplatňujeme prvky profilovania.

Dotknuté osoby/kategórie dotknutých
osôb:

Zamestnanci

Účel:

Vedenie agendy protispoločenskej činnosti:






evidencia podnetov: meno, priezvisko, adresa pobytu oznamovateľa
(§12 zákona č. 307/2014 Z. z.),
 zasielanie žiadostí o udelenie súhlasu na právny úkon voči chránenému
oznamovateľovi na inšpektorát práce: meno, priezvisko, dátum
narodenia, adresa bydliska chráneného oznamovateľa (§7 zákona č.
307/2014 Z. z.).
Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Právny základ:

Príjemcovia/kategórie príjemcov:

inšpektorát práce (§7 zákona č. 307/2014 Z. z.).

Doba uchovávania OÚ:

Osobné údaje sú uchovávané počas trvania účelu, na ktorý sú spracovávané
a v súlade so zákonnými požiadavkami na uchovávanie a archiváciu osobných
údajov,
rešpektujúc
lehoty
uloženia
z Registratúrneho
poriadku
a registratúrneho plánu prevádzkovateľa.
Evidencia podnetov sa uchováva po dobu troch rokov odo dňa doručenia
podnetu (§12 zákona č. 307/2014 Z. z.).

Práva DO:

prístup a informácie o Vašich osobných údajoch (čl. 15 GDPR),
ich opravu (čl. 16 GDPR),
vymazanie/zabudnutie (čl. 17 GDPR),
obmedzenie spracúvania za splnenia určitých podmienok (čl. 18
GDPR),
Všetky Vaše práva konzultujte so zodpovednou osobou. S prípadnou sťažnosťou
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( čl. 13 ods. 2 pís. d) GDPR) na postup prevádzkovateľa pri spracúvaní Vašich
osobných údajov sa môžete obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov ako
dozorný orgán: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk
Vykonateľnosť práv DO:

Všetky požiadavky súvisiace s Vašimi právami ako dotknutej osoby adresujte
zodpovednej
osobe
prevádzkovateľa VUJE,
a. s., na
adresu:
osobneudaje@vuje.sk, písomne na dresu prevádzkovateľa, osobným
oznámením zodpovednej osobe.

Povinnosť DO poskytnúť osobné údaje:

Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel je zákonnou požiadavkou, ich
neposkytnutie je jej závažným porušením vedúcim k nemožnosti realizovať
vymedzený účel.

Je profilovanie
a automatizované
rozhodovanie súčasťou spracúvania
mojich osobných údajov?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužívame inštitút automatizovaného
rozhodovania a neuplatňujeme prvky profilovania.

Dotknuté osoby/kategórie dotknutých
osôb:

Zamestnanci, FO oznamovatelia protispoločenskej činnosti.

Účel:

Účtovné doklady/ Spracovanie účtovných dokladov v zmysle právnych
predpisov

Právny základ:

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov , zákon č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č.
152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o
daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník
práce v znení neskorších predpisov.

Príjemcovia/kategórie príjemcov:

Správca dane

Doba uchovávania OÚ:

Osobné údaje sú uchovávané počas trvania účelu, na ktorý sú spracovávané
a v súlade so zákonnými požiadavkami na uchovávanie a archiváciu osobných
údajov,
rešpektujúc
lehoty
uloženia
z Registratúrneho
poriadku
a registratúrneho plánu prevádzkovateľa.
Podľa RP: H1.1; H1.3; H1.5; H2.1;

Práva DO:

prístup a informácie o Vašich osobných údajoch (čl. 15 GDPR),
ich opravu (čl. 16 GDPR),
vymazanie/zabudnutie (čl. 17 GDPR),
obmedzenie spracúvania za splnenia určitých podmienok (čl. 18
GDPR),
Všetky Vaše práva konzultujte so zodpovednou osobou. S prípadnou sťažnosťou
( čl. 13 ods. 2 pís. d) GDPR) na postup prevádzkovateľa pri spracúvaní Vašich
osobných údajov sa môžete obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov ako
dozorný orgán: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Vykonateľnosť práv DO:

Všetky požiadavky súvisiace s Vašimi právami ako dotknutej osoby adresujte
zodpovednej
osobe
prevádzkovateľa VUJE,
a. s., na
adresu:
osobneudaje@vuje.sk, písomne na dresu prevádzkovateľa, osobným
oznámením zodpovednej osobe.
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Povinnosť DO poskytnúť osobné údaje:

Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel je zákonnou požiadavkou, ich
neposkytnutie je jej závažným porušením vedúcim k nemožnosti realizovať
vymedzený účel.

Je profilovanie
a automatizované
rozhodovanie súčasťou spracúvania
mojich osobných údajov?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužívame inštitút automatizovaného
rozhodovania a neuplatňujeme prvky profilovania.

Dotknuté osoby/kategórie dotknutých
osôb:

Zamestnanci, FO podnikatelia, ktorí nie sú zamestnávateľmi, zamestnanci
dodávateľov tovaru a služieb

Účel:

Agenda utajovaných skutočností/na účel vykonávania bezpečnostných
previerok a oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami

Právny základ:

Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Príjemcovia/kategórie príjemcov:

NBÚ SR

Doba uchovávania OÚ:

Osobné údaje sú uchovávané počas trvania účelu, na ktorý sú spracovávané
a v súlade so zákonnými požiadavkami na uchovávanie a archiváciu osobných
údajov, rešpektujúc lehoty uloženia z Registratúrneho poriadku
a registratúrneho plánu prevádzkovateľa.
Podľa RP: C3.7; C3.8; C3.11

Práva DO:

prístup a informácie o Vašich osobných údajoch (čl. 15 GDPR),
ich opravu (čl. 16 GDPR),
vymazanie/zabudnutie (čl. 17 GDPR),
obmedzenie spracúvania za splnenia určitých podmienok (čl. 18
GDPR),
Všetky Vaše práva konzultujte so zodpovednou osobou. S prípadnou sťažnosťou
( čl. 13 ods. 2 pís. d) GDPR) na postup prevádzkovateľa pri spracúvaní Vašich
osobných údajov sa môžete obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov ako
dozorný orgán: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Vykonateľnosť práv DO:

Všetky požiadavky súvisiace s Vašimi právami ako dotknutej osoby adresujte
zodpovednej
osobe
prevádzkovateľa VUJE,
a. s., na
adresu:
osobneudaje@vuje.sk, písomne na dresu prevádzkovateľa, osobným
oznámením zodpovednej osobe.

Povinnosť DO poskytnúť osobné údaje:

Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel je zákonnou požiadavkou, ich
neposkytnutie je jej závažným porušením vedúcim k nemožnosti realizovať
vymedzený účel.

Je profilovanie
a automatizované
rozhodovanie súčasťou spracúvania
mojich osobných údajov?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužívame inštitút automatizovaného
rozhodovania a neuplatňujeme prvky profilovania.

Dotknuté osoby/kategórie dotknutých
osôb:

Zamestnanci - oprávnené osoby na oboznamovanie sa s utajovanými
skutočnosťami, manžel/manželka zamestnanca, druh/družka zamestnanca, deti
zamestnancov, osoby žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti.






12

Účel:

Práva dotknutých osôb/ Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb

Právny základ:

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, Nariadenie 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 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Príjemcovia/kategórie príjemcov:

FO uplatňujúce svoje práva ako dotknuté osoby

Doba uchovávania OÚ:

1 rok

Práva DO:

prístup a informácie o Vašich osobných údajoch (čl. 15 GDPR),
ich opravu (čl. 16 GDPR),
vymazanie/zabudnutie (čl. 17 GDPR),
obmedzenie spracúvania za splnenia určitých podmienok (čl. 18
GDPR),
Všetky Vaše práva konzultujte so zodpovednou osobou. S prípadnou sťažnosťou
( čl. 13 ods. 2 pís. d) GDPR) na postup prevádzkovateľa pri spracúvaní Vašich
osobných údajov sa môžete obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov ako
dozorný orgán: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Vykonateľnosť práv DO:

Všetky požiadavky súvisiace s Vašimi právami ako dotknutej osoby adresujte
zodpovednej
osobe
prevádzkovateľa VUJE,
a. s., na
adresu:
osobneudaje@vuje.sk, písomne na dresu prevádzkovateľa, osobným
oznámením zodpovednej osobe.

Povinnosť DO poskytnúť osobné údaje:

Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel je zákonnou požiadavkou, ich
neposkytnutie je jej závažným porušením vedúcim k nemožnosti realizovať
vymedzený účel.

Je profilovanie
a automatizované
rozhodovanie súčasťou spracúvania
mojich osobných údajov?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužívame inštitút automatizovaného
rozhodovania a neuplatňujeme prvky profilovania.

Dotknuté osoby/kategórie dotknutých
osôb:

Zamestnanci, FO uplatňujúce svoje práva ako dotknuté osoby.

Účel:

Obmedzenie práv dotknutých osôb/ Evidencia obmedzení práv dotknutých
osôb

Právny základ:

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, Nariadenie 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 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Príjemcovia/kategórie príjemcov:

FO, ktorých sa obmedzenie práv DO týka

Doba uchovávania OÚ:

1 rok

Práva DO:











prístup a informácie o Vašich osobných údajoch (čl. 15 GDPR),
ich opravu (čl. 16 GDPR),
vymazanie/zabudnutie (čl. 17 GDPR),
obmedzenie spracúvania za splnenia určitých podmienok (čl. 18
GDPR),
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Všetky Vaše práva konzultujte so zodpovednou osobou. S prípadnou sťažnosťou
( čl. 13 ods. 2 pís. d) GDPR) na postup prevádzkovateľa pri spracúvaní Vašich
osobných údajov sa môžete obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov ako
dozorný orgán: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk
Vykonateľnosť práv DO:

Všetky požiadavky súvisiace s Vašimi právami ako dotknutej osoby adresujte
zodpovednej
osobe
prevádzkovateľa VUJE,
a. s., na
adresu:
osobneudaje@vuje.sk, písomne na dresu prevádzkovateľa, osobným
oznámením zodpovednej osobe.

Povinnosť DO poskytnúť osobné údaje:

Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel je zákonnou požiadavkou, ich
neposkytnutie je jej závažným porušením vedúcim k nemožnosti realizovať
vymedzený účel.

Je profilovanie
a automatizované
rozhodovanie súčasťou spracúvania
mojich osobných údajov?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužívame inštitút automatizovaného
rozhodovania a neuplatňujeme prvky profilovania.

Dotknuté osoby/kategórie dotknutých
osôb:

Zamestnanci, FO - dotknuté osoby, ktorých sa obmedzenie práv týka.

Účel:

Ubytovanie/ Evidencia ubytovaných hostí

Právny základ:

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR

Príjemcovia/kategórie príjemcov:

Neposkytujeme OÚ

Doba uchovávania OÚ:

Osobné údaje sú uchovávané počas trvania účelu, na ktorý sú spracovávané
a v súlade so zákonnými požiadavkami na uchovávanie a archiváciu osobných
údajov, rešpektujúc lehoty uloženia z Registratúrneho poriadku
a registratúrneho plánu prevádzkovateľa.
Podľa RP: L2.1; L2.2;

Práva DO:

prístup a informácie o Vašich osobných údajoch (čl. 15 GDPR),
ich opravu (čl. 16 GDPR),
vymazanie/zabudnutie (čl. 17 GDPR),
obmedzenie spracúvania za splnenia určitých podmienok (čl. 18
GDPR),
Všetky Vaše práva konzultujte so zodpovednou osobou. S prípadnou sťažnosťou
( čl. 13 ods. 2 pís. d) GDPR) na postup prevádzkovateľa pri spracúvaní Vašich
osobných údajov sa môžete obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov ako
dozorný orgán: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Vykonateľnosť práv DO:

Všetky požiadavky súvisiace s Vašimi právami ako dotknutej osoby adresujte
zodpovednej
osobe
prevádzkovateľa VUJE,
a. s., na
adresu:
osobneudaje@vuje.sk, písomne na dresu prevádzkovateľa, osobným
oznámením zodpovednej osobe.

Povinnosť DO poskytnúť osobné údaje:

Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel je zákonnou požiadavkou, ich
neposkytnutie je jej závažným porušením vedúcim k nemožnosti realizovať
vymedzený účel.

Je profilovanie

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužívame inštitút automatizovaného






a automatizované
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rozhodovanie súčasťou spracúvania
mojich osobných údajov?

rozhodovania a neuplatňujeme prvky profilovania.

Dotknuté osoby/kategórie dotknutých
osôb:

Zamestnanci, FO ubytovaní

Účel:

Pobyt cudzincov/ Hlásenie pobytu cudzincov

Právny základ:

§ 113 zákona č. 404/2011 Z. .z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Príjemcovia/kategórie príjemcov:

Policajný zbor SR

Doba uchovávania OÚ:

2 roky po roku ohlásenia pobytu

Práva DO:

prístup a informácie o Vašich osobných údajoch (čl. 15 GDPR),
ich opravu (čl. 16 GDPR),
vymazanie/zabudnutie (čl. 17 GDPR),
obmedzenie spracúvania za splnenia určitých podmienok (čl. 18
GDPR),
Všetky Vaše práva konzultujte so zodpovednou osobou. S prípadnou sťažnosťou
( čl. 13 ods. 2 pís. d) GDPR) na postup prevádzkovateľa pri spracúvaní Vašich
osobných údajov sa môžete obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov ako
dozorný orgán: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Vykonateľnosť práv DO:

Všetky požiadavky súvisiace s Vašimi právami ako dotknutej osoby adresujte
zodpovednej
osobe
prevádzkovateľa VUJE,
a. s., na
adresu:
osobneudaje@vuje.sk, písomne na dresu prevádzkovateľa, osobným
oznámením zodpovednej osobe.

Povinnosť DO poskytnúť osobné údaje:

Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel je zákonnou požiadavkou, ich
neposkytnutie je jej závažným porušením vedúcim k nemožnosti realizovať
vymedzený účel.

Je profilovanie
a automatizované
rozhodovanie súčasťou spracúvania
mojich osobných údajov?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužívame inštitút automatizovaného
rozhodovania a neuplatňujeme prvky profilovania.

Dotknuté osoby/kategórie dotknutých
osôb:

FO ubytovaní cudzinci - príslušníci tretích krajín, občania EU a ich rodinní
príslušníci

Účel:

Poverenia oprávnených osôb/ Evidencia poverení oprávnených osôb

Právny základ:

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, Nariadenie 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 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Príjemcovia/kategórie príjemcov:

Neposkytujeme OÚ

Doba uchovávania OÚ:

Počas doby spracúvania osobných údajov na základe pokynov od
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prevádzkovateľa.
Práva DO:

prístup a informácie o Vašich osobných údajoch (čl. 15 GDPR),
ich opravu (čl. 16 GDPR),
vymazanie/zabudnutie (čl. 17 GDPR),
obmedzenie spracúvania za splnenia určitých podmienok (čl. 18
GDPR),
Všetky Vaše práva konzultujte so zodpovednou osobou. S prípadnou sťažnosťou
( čl. 13 ods. 2 pís. d) GDPR) na postup prevádzkovateľa pri spracúvaní Vašich
osobných údajov sa môžete obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov ako
dozorný orgán: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Vykonateľnosť práv DO:

Všetky požiadavky súvisiace s Vašimi právami ako dotknutej osoby adresujte
zodpovednej
osobe
prevádzkovateľa VUJE,
a. s., na
adresu:
osobneudaje@vuje.sk, písomne na dresu prevádzkovateľa, osobným
oznámením zodpovednej osobe.

Povinnosť DO poskytnúť osobné údaje:

Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel je zákonnou požiadavkou, ich
neposkytnutie je jej závažným porušením vedúcim k nemožnosti realizovať
vymedzený účel.

Je profilovanie
a automatizované
rozhodovanie súčasťou spracúvania
mojich osobných údajov?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužívame inštitút automatizovaného
rozhodovania a neuplatňujeme prvky profilovania.

Dotknuté osoby/kategórie dotknutých
osôb:

Zamestnanci

Účel:

Pracovná zdravotná služba/ Plnenie zákonných povinností v oblasti
poskytovania pracovnej zdravotnej služby

Právny základ:

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

Príjemcovia/kategórie príjemcov:

Sprostredkovateľ/ Pracovná zdravotná služba

Doba uchovávania OÚ:

Osobné údaje sú uchovávané počas trvania účelu, na ktorý sú spracovávané
a v súlade so zákonnými požiadavkami na uchovávanie a archiváciu osobných
údajov,
rešpektujúc
lehoty
uloženia
z Registratúrneho
poriadku
a registratúrneho plánu prevádzkovateľa.

Práva DO:

prístup a informácie o Vašich osobných údajoch (čl. 15 GDPR),
ich opravu (čl. 16 GDPR),
vymazanie/zabudnutie (čl. 17 GDPR),
obmedzenie spracúvania za splnenia určitých podmienok (čl. 18
GDPR),
Všetky Vaše práva konzultujte so zodpovednou osobou. S prípadnou sťažnosťou
( čl. 13 ods. 2 pís. d) GDPR) na postup prevádzkovateľa pri spracúvaní Vašich
osobných údajov sa môžete obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov ako
dozorný orgán: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk.

Vykonateľnosť práv DO:

Všetky požiadavky súvisiace s Vašimi právami ako dotknutej osoby adresujte
zodpovednej
osobe
prevádzkovateľa VUJE,
a. s., na
adresu:
osobneudaje@vuje.sk, písomne na dresu prevádzkovateľa, osobným
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oznámením zodpovednej osobe.
Povinnosť DO poskytnúť osobné údaje:

Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel je zákonnou požiadavkou, ich
neposkytnutie je jej závažným porušením vedúcim k nemožnosti realizovať
vymedzený účel.

Je profilovanie
a automatizované
rozhodovanie súčasťou spracúvania
mojich osobných údajov?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužívame inštitút automatizovaného
rozhodovania a neuplatňujeme prvky profilovania.

Dotknuté osoby/kategórie dotknutých
osôb:

Zamestnanci

Účel:

Monitorovanie zamestnancov/ kontrolný mechanizmus v súvislosti s
dodržiavaním pracovnej disciplíny prostredníctvom
a) GPS
b) CCTV
c) IKT

Právny základ:

§ 13 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

Príjemcovia/kategórie príjemcov:

Neposkytujeme OÚ

Doba uchovávania OÚ:

a) 1 rok, nakoľko najneskôr do 1 roka zamestnávateľ môže vyvodiť voči
zamestnancovi pracovnoprávnu zodpovednosť formou okamžitého skončenia
prac. pomeru
b) 15 dní
c) 1 rok

Práva DO:

prístup a informácie o Vašich osobných údajoch (čl. 15 GDPR),
ich opravu (čl. 16 GDPR),
vymazanie/zabudnutie (čl. 17 GDPR),
obmedzenie spracúvania za splnenia určitých podmienok (čl. 18
GDPR),
Všetky Vaše práva konzultujte so zodpovednou osobou. S prípadnou sťažnosťou
( čl. 13 ods. 2 pís. d) GDPR) na postup prevádzkovateľa pri spracúvaní Vašich
osobných údajov sa môžete obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov ako
dozorný orgán: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Vykonateľnosť práv DO:

Všetky požiadavky súvisiace s Vašimi právami ako dotknutej osoby adresujte
zodpovednej
osobe
prevádzkovateľa VUJE,
a. s., na
adresu:
osobneudaje@vuje.sk, písomne na dresu prevádzkovateľa, osobným
oznámením zodpovednej osobe.

Povinnosť DO poskytnúť osobné údaje:

Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel je zákonnou požiadavkou, ich
neposkytnutie je jej závažným porušením vedúcim k nemožnosti realizovať
vymedzený účel.

Je profilovanie
a automatizované
rozhodovanie súčasťou spracúvania

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužívame inštitút automatizovaného
rozhodovania a neuplatňujeme prvky profilovania.
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mojich osobných údajov?
Dotknuté osoby/kategórie dotknutých
osôb:

Zamestnanci

Účel:

JISHM – EPSIS – evidencia SHM

Právny základ:

§ 7 ods. 10 zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii

Príjemcovia/kategórie príjemcov:

Všetky subjekty v rozsahu definovanom zákonom č. 179/2011 Z. z. o
hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení
štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu

Doba uchovávania OÚ:

Osobné údaje sú uchovávané počas trvania účelu, na ktorý sú spracovávané
a v súlade so zákonnými požiadavkami na uchovávanie a archiváciu osobných
údajov, rešpektujúc lehoty uloženia z Registratúrneho poriadku
a registratúrneho plánu prevádzkovateľa.
Podľa RP: C1.1; C1.2; C1.5; C1.8

Práva DO:

prístup a informácie o Vašich osobných údajoch (čl. 15 GDPR),
ich opravu (čl. 16 GDPR),
vymazanie/zabudnutie (čl. 17 GDPR),
obmedzenie spracúvania za splnenia určitých podmienok (čl. 18
GDPR),
Všetky Vaše práva konzultujte so zodpovednou osobou. S prípadnou sťažnosťou
( čl. 13 ods. 2 pís. d) GDPR) na postup prevádzkovateľa pri spracúvaní Vašich
osobných údajov sa môžete obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov ako
dozorný orgán: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Vykonateľnosť práv DO:

Všetky požiadavky súvisiace s Vašimi právami ako dotknutej osoby adresujte
zodpovednej
osobe
prevádzkovateľa VUJE,
a. s., na
adresu:
osobneudaje@vuje.sk, písomne na dresu prevádzkovateľa, osobným
oznámením zodpovednej osobe.

Povinnosť DO poskytnúť osobné údaje:

Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel je zákonnou požiadavkou, ich
neposkytnutie je jej závažným porušením vedúcim k nemožnosti realizovať
vymedzený účel.

Je profilovanie
a automatizované
rozhodovanie súčasťou spracúvania
mojich osobných údajov?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužívame inštitút automatizovaného
rozhodovania a neuplatňujeme prvky profilovania.

Dotknuté osoby/kategórie dotknutých
osôb:

Zamestnanci






Osobné údaje (podľa kategórie dotknutých osôb) spracúvame na právnom základe podľa článku 6, ods. 1, pís. b GDPR
(spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba).
Účel:

Zmluvy s FO/ účelom je predmet plnenia danej zmluvy

Právny základ:

Zmluva/ dohoda
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Príjemcovia/kategórie príjemcov:

FO zmluvné strany

Doba uchovávania OÚ:

Osobné údaje sú uchovávané počas trvania účelu, na ktorý sú spracovávané
a v súlade so zákonnými požiadavkami na uchovávanie a archiváciu osobných
údajov, rešpektujúc lehoty uloženia z Registratúrneho poriadku
a registratúrneho plánu prevádzkovateľa.
Podľa RP: B3.3;

Práva DO:

prístup a informácie o Vašich osobných údajoch (čl. 15 GDPR),
ich opravu (čl. 16 GDPR),
vymazanie/zabudnutie (čl. 17 GDPR),
obmedzenie spracúvania za splnenia určitých podmienok (čl. 18
GDPR),
Všetky Vaše práva konzultujte so zodpovednou osobou. S prípadnou sťažnosťou
( čl. 13 ods. 2 pís. d) GDPR) na postup prevádzkovateľa pri spracúvaní Vašich
osobných údajov sa môžete obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov ako
dozorný orgán: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Právo DO na prenosnosť údajov:

DO má právo na prenos osobných údajov od jedného prevádzkovateľa
druhému, pokiaľ je to technicky možné a ak sa spracúvanie vykonáva
automatizovanými prostriedkami.

Vykonateľnosť práv DO:

Všetky požiadavky súvisiace s Vašimi právami ako dotknutej osoby adresujte
zodpovednej
osobe
prevádzkovateľa VUJE,
a. s., na
adresu:
osobneudaje@vuje.sk, písomne na dresu prevádzkovateľa, osobným
oznámením zodpovednej osobe.

Povinnosť DO poskytnúť osobné údaje:

Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel je zmluvnou požiadavkou, alebo
požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, ich neposkytnutím nie je
možné uzavrieť zmluvný vzťah, a teda naplniť daný predmet zmluvy.

Je profilovanie
a automatizované
rozhodovanie súčasťou spracúvania
mojich osobných údajov?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužívame inštitút automatizovaného
rozhodovania a neuplatňujeme prvky profilovania.

Dotknuté osoby/kategórie dotknutých
osôb:

FO zmluvné strany






Osobné údaje (podľa kategórie dotknutých osôb) spracúvame na právnom základe podľa článku 6 ods. 1 pís. f) GDPR
(spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou
prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby). Posúdenie
oprávneného záujmu prevádzkovateľa je dostupné u zodpovednej osoby.
Účel:

Evidencia osôb vstupujúcich do priestorov VUJE, a. s.

Právny základ:

Oprávnený záujem prevádzkovateľa
Ochranu majetku prevádzkovateľa VUJE, a. s., považujeme za oprávnený záujem,
nakoľko nie je možné zabezpečiť ju využitím iných možností a prostriedkov. Na
splnenie daného účelu spracúvame osobné údaje v rozsahu: bežné osobné údaje
/ meno, priezvisko, titul, č. identifikačného preukazu.
Prevádzkovateľ rešpektuje základné práva a slobody DO a spracúvaním
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uvedených osobných údajov DO neobmedzuje a nezasahuje do jej súkromia.
Príjemcovia/kategórie príjemcov:

Sprostredkovateľ

Doba uchovávania OÚ:

Osobné údaje sú uchovávané počas trvania účelu, na ktorý sú spracovávané
a v súlade so zákonnými požiadavkami na uchovávanie a archiváciu osobných
údajov,
rešpektujúc
lehoty
uloženia
z Registratúrneho
poriadku
a registratúrneho plánu prevádzkovateľa.
Podľa RP: C4.1;
návštevy - 3 mesiace,
FO s povoleným vstupom -1 rok po ukončení kalendárneho roku vstupu

Práva DO:

prístup a informácie o Vašich osobných údajoch (čl. 15 GDPR),
ich opravu (čl. 16 GDPR),
vymazanie/zabudnutie (čl. 17 GDPR),
obmedzenie spracúvania za splnenia určitých podmienok (čl. 18
GDPR),
Všetky Vaše práva konzultujte so zodpovednou osobou. S prípadnou sťažnosťou
( čl. 13 ods. 2 pís. d) GDPR) na postup prevádzkovateľa pri spracúvaní Vašich
osobných údajov sa môžete obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov ako
dozorný orgán: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Právo DO namietať:

DO má právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov (čl. 21 GDPR),
ktoré sa spracúvajú na právnom základe podľa článku 6 ods. 1 pís. f) GDPR oprávnený záujem prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať
osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na
spracúvanie.

Vykonateľnosť práv DO:

Všetky požiadavky súvisiace s Vašimi právami ako dotknutej osoby adresujte
zodpovednej
osobe
prevádzkovateľa VUJE,
a. s., na
adresu:
osobneudaje@vuje.sk, písomne na dresu prevádzkovateľa, osobným
oznámením zodpovednej osobe.

Je profilovanie
a automatizované
rozhodovanie súčasťou spracúvania
mojich osobných údajov?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužívame inštitút automatizovaného
rozhodovania a neuplatňujeme prvky profilovania.

Dotknuté osoby/kategórie dotknutých
osôb:

FO vstupujúce do priestorov VUJE, a. s., ktoré nie sú zamestnancami
prevádzkovateľa.

Účel:

Prevádzka GPS systému na účel ochrany majetku prevádzkovateľa VUJE, a. s.

Právny základ:

Oprávnený záujem prevádzkovateľa






Ochranu majetku prevádzkovateľa VUJE, a. s., považujeme za oprávnený záujem,
nakoľko nie je možné zabezpečiť ju využitím iných možností a prostriedkov. Na
splnenie daného účelu spracúvame osobné údaje v rozsahu: bežné osobné údaje
/ lokalizačné údaje získané GPS lokalizátorom, meno, priezvisko, os. číslo, divízia
a číslo dochádzkovej karty.
Prevádzkovateľ rešpektuje základné práva a slobody DO a spracúvaním
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uvedených osobných údajov DO neobmedzuje a nezasahuje do jej súkromia.
Príjemcovia/kategórie príjemcov:

Sprostredkovateľ

Doba uchovávania OÚ:

Osobné údaje sú uchovávané počas trvania účelu, na ktorý sú spracovávané
a v súlade so zákonnými požiadavkami na uchovávanie a archiváciu osobných
údajov,
rešpektujúc
lehoty
uloženia
z Registratúrneho
poriadku
a registratúrneho plánu prevádzkovateľa.
Podľa RP: K2.1; K2.2; K2.3;

Práva DO:

prístup a informácie o Vašich osobných údajoch (čl. 15 GDPR),
ich opravu (čl. 16 GDPR),
vymazanie/zabudnutie (čl. 17 GDPR),
obmedzenie spracúvania za splnenia určitých podmienok (čl. 18
GDPR),
Všetky Vaše práva konzultujte so zodpovednou osobou. S prípadnou sťažnosťou
( čl. 13 ods. 2 pís. d) GDPR) na postup prevádzkovateľa pri spracúvaní Vašich
osobných údajov sa môžete obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov ako
dozorný orgán: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Právo DO namietať:

DO má právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov (čl. 21 GDPR),
ktoré sa spracúvajú na právnom základe podľa článku 6 ods. 1 pís. f) GDPR oprávnený záujem prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať
osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na
spracúvanie.

Vykonateľnosť práv DO:

Všetky požiadavky súvisiace s Vašimi právami ako dotknutej osoby adresujte
zodpovednej
osobe
prevádzkovateľa VUJE, a. s.,
na adresu:
osobneudaje@vuje.sk, písomne na dresu prevádzkovateľa, osobným
oznámením zodpovednej osobe.

Je profilovanie
a automatizované
rozhodovanie súčasťou spracúvania
mojich osobných údajov?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužívame inštitút automatizovaného
rozhodovania a neuplatňujeme prvky profilovania.

Dotknuté osoby/kategórie dotknutých
osôb:

Zamestnanci využívajúci služobné vozidlo

Účel:

Servisný portál/ Vykonávanie služby IT outsourcingu pre Prevádzkovateľa
v rámci Zmluvy o službách IT a Zmluvy o technickej službe

Právny základ:

Oprávnený záujem prevádzkovateľa






Prevádzkovateľ za účelom nahlasovania a vedenia evidencie servisných zásahov
spracúva osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, funkcia, osobné číslo,
email, nadriadený, organizácia, divízia a oddelenie, telefónne číslo. Tento
servisný portál umožňuje vyhodnocovať SLA parametre dojednané zmluvne
medzi prevádzkovateľom a spoločnosťou, ktorej sa outsourcuje správa IKT
a bezpečnostných systémov VUJE, a, s. Servisný portál slúži aj na zabezpečenie
podpory niektorých procesov, ako je odpredaj majetku. Dotknutými osobami sú
zamestnanci prevádzkovateľa.
Spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na základe oprávnených
záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ. Týmto záujmom je vytvorenie
podmienok na efektívne riešenie technických porúch informačných systémov,
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serverov, pracovných staníc, tlačiarní, rôznych komponentov integrovaného
bezpečnostného systému a pod., ako aj na kontrolu plnenia zmluvy o službách s
outsourcingovou spoločnosťou a na kontrolu parametrov SLA.
Uvedený záujem považuje prevádzkovateľ za oprávnený.
Prevádzkovateľ rešpektuje základné práva a slobody DO a spracúvaním
uvedených osobných údajov DO neobmedzuje a nezasahuje do jej súkromia.
Prevádzkovateľ má za to, že uvedené záujmy a základné práva a slobody
dotknutých osôb neprevyšujú nad oprávnenými záujmami prevádzkovateľa.
„Posúdenie oprávneného záujmu prevádzkovateľa“, tzv. test proporcionality, je
na požiadanie dostupný u zodpovednej osoby.
Príjemcovia/kategórie príjemcov:

Sprostredkovateľ

Doba uchovávania OÚ:

Osobné údaje sú uchovávané počas trvania účelu, na ktorý sú spracovávané
a v súlade so zákonnými požiadavkami na uchovávanie a archiváciu osobných
údajov,
rešpektujúc
lehoty
uloženia
z Registratúrneho
poriadku
a registratúrneho plánu prevádzkovateľa.
Podľa RP: L3.1;

Práva DO:



prístup a informácie o Vašich osobných údajoch (čl. 15 GDPR),



ich opravu (čl. 16 GDPR),



vymazanie/zabudnutie (čl. 17 GDPR),



obmedzenie spracúvania za splnenia určitých podmienok (čl. 18
GDPR),

Všetky Vaše práva konzultujte so zodpovednou osobou. S prípadnou sťažnosťou
( čl. 13 ods. 2 pís. d) GDPR) na postup prevádzkovateľa pri spracúvaní Vašich
osobných údajov sa môžete obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov ako
dozorný orgán: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk
Právo DO namietať:

DO má právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov (čl. 21 GDPR),
ktoré sa spracúvajú na právnom základe podľa článku 6 ods. 1 pís. f) GDPR oprávnený záujem prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať
osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na
spracúvanie.

Vykonateľnosť práv DO:

Všetky požiadavky súvisiace s Vašimi právami ako dotknutej osoby adresujte
zodpovednej
osobe
prevádzkovateľa VUJE, a. s.,
na adresu:
osobneudaje@vuje.sk, písomne na dresu prevádzkovateľa, osobným
oznámením zodpovednej osobe.

Je profilovanie
a automatizované
rozhodovanie súčasťou spracúvania
mojich osobných údajov?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužívame inštitút automatizovaného
rozhodovania a neuplatňujeme prvky profilovania.

Dotknuté osoby/kategórie dotknutých
osôb:

Zamestnanci
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Účel:

Bezpečnostné incidenty/ Riešenie bezpečnostných incidentov informačnej
bezpečnosti

Právny základ:

Oprávnený záujem prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ za účelom detekcie, prešetrovania a odstraňovania následkov
bezpečnostných incidentov (ako sú úniky dát, šírenie škodlivého kódu
v prostredí IS VUJE, neoprávnený prienik do IS VUJE) spracúva osobné údaje,
predovšetkým vo forme záznamu konkrétnych aktivít používateľa v IS VUJE,
ktoré viedlo ku vzniku bezpečnostného incidentu (porušenie interných pravidiel
informačnej bezpečnosti, rizikové správanie používateľa a pod.). Celý proces
prešetrovania bezpečnostných incidentov je upravený dokumentom PB-61.0:
Riadenie incidentov informačnej bezpečnosti. Dotknutými osobami sú
používatelia IS VUJE.
Spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na základe oprávneného
záujmu, ktorý sleduje prevádzkovateľ. Týmto záujmom je ochrana informácií vo
vlastníctve prevádzkovateľa, predovšetkým vo forme dát uložených na
súborových serveroch Prevádzkovateľa, vo forme databáz v informačných
systémoch Prevádzkovateľa a na databázových serveroch Prevádzkovateľa. Tieto
dáta obsahujú osobné údaje, obchodné tajomstvo a iné typy klasifikovaných
informácií.
Uvedený záujem považuje prevádzkovateľ za oprávnený.
Prevádzkovateľ rešpektuje základné práva a slobody DO a spracúvaním
uvedených osobných údajov DO neobmedzuje a nezasahuje do jej súkromia.
Prevádzkovateľ má za to, že uvedené záujmy a základné práva a slobody
dotknutých osôb neprevyšujú nad oprávnenými záujmami prevádzkovateľa.
„Posúdenie oprávneného záujmu prevádzkovateľa“, tzv. test proporcionality, je
na požiadanie dostupný u zodpovednej osoby.

Príjemcovia/kategórie príjemcov:

Neposkytujeme OÚ

Doba uchovávania OÚ:

Osobné údaje sú uchovávané počas trvania účelu, na ktorý sú spracovávané
a v súlade so zákonnými požiadavkami na uchovávanie a archiváciu osobných
údajov,
rešpektujúc
lehoty
uloženia
z Registratúrneho
poriadku
a registratúrneho plánu prevádzkovateľa.
Podľa RP: C5.1;

Práva DO:

prístup a informácie o Vašich osobných údajoch (čl. 15 GDPR),
ich opravu (čl. 16 GDPR),
vymazanie/zabudnutie (čl. 17 GDPR),
obmedzenie spracúvania za splnenia určitých podmienok (čl. 18
GDPR),
Všetky Vaše práva konzultujte so zodpovednou osobou. S prípadnou sťažnosťou
( čl. 13 ods. 2 pís. d) GDPR) na postup prevádzkovateľa pri spracúvaní Vašich
osobných údajov sa môžete obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov ako
dozorný orgán: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Právo DO namietať:

DO má právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov (čl. 21 GDPR),
ktoré sa spracúvajú na právnom základe podľa článku 6 ods. 1 pís. f) GDPR oprávnený záujem prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať
osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na
spracúvanie.

Vykonateľnosť práv DO:

Všetky požiadavky súvisiace s Vašimi právami ako dotknutej osoby adresujte
zodpovednej
osobe
prevádzkovateľa VUJE,
a. s., na
adresu:
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osobneudaje@vuje.sk, písomne
oznámením zodpovednej osobe.

na

dresu

prevádzkovateľa,

osobným

Je profilovanie
a automatizované
rozhodovanie súčasťou spracúvania
mojich osobných údajov?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužívame inštitút automatizovaného
rozhodovania a neuplatňujeme prvky profilovania

Dotknuté osoby/kategórie dotknutých
osôb:

FO používateľ informačných systémov prevádzkovateľa

Účel:

Riadenie prístupov/ Riadenie prístupových oprávnení

Právny základ:

Oprávnený záujem prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ za účelom riadenia prístupov do počítačovej siete, do
informačných systémov a do bezpečnostných systémov VUJE, a. s. spracúva
osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, email, osobné číslo,
zamestnávateľ, funkčné zaradenie a úroveň oprávnení, IP adresa. Dotknutými
osobami sú používatelia IS VUJE a integrovaného bezpečnostného systému
(zamestnanci Prevádzkovateľa a iné osoby s prístupom). Celý proces riadenia
prístupov je upravený dokumentmi PO-17: Správa a prevádzka IS VUJE a PO-10:
IS VUJE - pravidlá pre používateľov.
Spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na základe oprávneného
záujmu, ktorý sleduje prevádzkovateľ. Týmto záujmom je evidencia prístupov
jednotlivých používateľov a úroveň ich oprávnení v jednotlivých systémoch. Bez
takejto evidencie by nebolo možné posudzovať, či konkrétna osoba má legitímny
prístup k IS VUJE alebo sa jedná o útočníka, ktorý získal neautorizovaný prístup
do siete, a či úroveň oprávnení používateľa zodpovedá jeho pracovnému
zaradeniu a konkrétnej agende, ktorú používateľ rieši podľa princípu „Need to
know“.
Uvedený záujem považuje prevádzkovateľ za oprávnený.
Prevádzkovateľ rešpektuje základné práva a slobody DO a spracúvaním
uvedených osobných údajov DO neobmedzuje a nezasahuje do jej súkromia.
Prevádzkovateľ má za to, že uvedené záujmy a základné práva a slobody
dotknutých osôb neprevyšujú nad oprávnenými záujmami prevádzkovateľa.
„Posúdenie oprávneného záujmu prevádzkovateľa“, tzv. test proporcionality, je
na požiadanie dostupný u zodpovednej osoby.

Príjemcovia/kategórie príjemcov:

Sprostredkovateľ

Doba uchovávania OÚ:

1 rok po zániku prístupového oprávnenia

Práva DO:

prístup a informácie o Vašich osobných údajoch (čl. 15 GDPR),
ich opravu (čl. 16 GDPR),
vymazanie/zabudnutie (čl. 17 GDPR),
obmedzenie spracúvania za splnenia určitých podmienok (čl. 18
GDPR),
Všetky Vaše práva konzultujte so zodpovednou osobou. S prípadnou sťažnosťou
( čl. 13 ods. 2 pís. d) GDPR) na postup prevádzkovateľa pri spracúvaní Vašich
osobných údajov sa môžete obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov ako
dozorný orgán: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk
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Právo DO namietať:

DO má právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov (čl. 21 GDPR),
ktoré sa spracúvajú na právnom základe podľa článku 6 ods. 1 pís. f) GDPR oprávnený záujem prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať
osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na
spracúvanie.

Vykonateľnosť práv DO:

Všetky požiadavky súvisiace s Vašimi právami ako dotknutej osoby adresujte
zodpovednej
osobe
prevádzkovateľa VUJE,
a. s., na
adresu:
osobneudaje@vuje.sk, písomne na dresu prevádzkovateľa, osobným
oznámením zodpovednej osobe.

Je profilovanie
a automatizované
rozhodovanie súčasťou spracúvania
mojich osobných údajov?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužívame inštitút automatizovaného
rozhodovania a neuplatňujeme prvky profilovania

Dotknuté osoby/kategórie dotknutých
osôb:

Zamestnanci VUJE, a. s, iné osoby s prístupom k IS VUJE (subdodávatelia VUJE,
a. s.)

Účel:

CCTV / Ochrana majetku, zdravia osôb, verejného poriadku a bezpečnosti

Právny základ:

Oprávnený záujem prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu záznamu priemyselnej kamery,
na základe ktorého je možné identifikovať fyzickú osobu. Dotknutými osobami
sú osoby nachádzajúce sa v priestoroch monitorovaných kamerovým systémom.
Spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na základe oprávnených
záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ. Týmito záujmami je ochrana majetku vo
vlastníctve prevádzkovateľa pred krádežou, poškodením a zároveň aj ochrana
zdravia a bezpečnosti dotknutých osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných
priestoroch.
Uvedený záujem považuje prevádzkovateľ za oprávnený.
Prevádzkovateľ rešpektuje základné práva a slobody DO a spracúvaním
uvedených osobných údajov DO neobmedzuje a nezasahuje do jej súkromia.
Prevádzkovateľ má za to, že uvedené záujmy a základné práva a slobody
dotknutých osôb neprevyšujú nad oprávnenými záujmami prevádzkovateľa.
„Posúdenie oprávneného záujmu prevádzkovateľa“, tzv. test proporcionality, je
na požiadanie dostupný u zodpovednej osoby.

Príjemcovia/kategórie príjemcov:

Neposkytujeme OÚ

Doba uchovávania OÚ:

15 dní

Práva DO:

prístup a informácie o Vašich osobných údajoch (čl. 15 GDPR),
ich opravu (čl. 16 GDPR),
vymazanie/zabudnutie (čl. 17 GDPR),
obmedzenie spracúvania za splnenia určitých podmienok (čl. 18
GDPR),
Všetky Vaše práva konzultujte so zodpovednou osobou. S prípadnou sťažnosťou
( čl. 13 ods. 2 pís. d) GDPR) na postup prevádzkovateľa pri spracúvaní Vašich
osobných údajov sa môžete obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov ako
dozorný orgán: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk
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Právo DO namietať:

DO má právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov (čl. 21 GDPR),
ktoré sa spracúvajú na právnom základe podľa článku 6 ods. 1 pís. f) GDPR oprávnený záujem prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať
osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na
spracúvanie.

Vykonateľnosť práv DO:

Všetky požiadavky súvisiace s Vašimi právami ako dotknutej osoby adresujte
zodpovednej
osobe
prevádzkovateľa VUJE,
a. s., na
adresu:
osobneudaje@vuje.sk, písomne na dresu prevádzkovateľa, osobným
oznámením zodpovednej osobe.

Je profilovanie
a automatizované
rozhodovanie súčasťou spracúvania
mojich osobných údajov?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužívame inštitút automatizovaného
rozhodovania a neuplatňujeme prvky profilovania

Dotknuté osoby/kategórie dotknutých
osôb:

Zamestnanci, FO nachádzajúce sa v označených monitorovaných priestoroch

Účel:

Správa a systémová podpora informačných systémov a integrovaného
bezpečnostného systému

Právny základ:

Oprávnený záujem prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ za účelom kontroly funkčnosti systémov, kontroly integrity
záloh, systémovej podpory a riešenia technických problémov pri práci s IS VUJE
a IBS VUJE spracúva osobné údaje: titul, meno, priezvisko, osobné číslo, mailová
adresa, telefónne číslo, pracovné zaradenie, predovšetkým vo forme
prehliadania a kontroly údajov v informačných systémoch a ich zálohách a vo
forme kontroly integrity dát IBS. Dotknutými osobami sú všetky osoby, ktorých
dáta sa nachádzajú v IS VUJE a IBS VUJE.
Spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávneného
záujmu, ktorý sleduje prevádzkovateľ. Týmto záujmom je predovšetkým
zabezpečenie dostupnosti a ochrany dát realizovaním pravidelných funkčných
skúšok, pravidelným aktualizovaním a údržbou systémov a kontrolou správnej
funkčnosti systému zálohovania dát.
Uvedený záujem považuje prevádzkovateľ za oprávnený.
Prevádzkovateľ rešpektuje základné práva a slobody DO a spracúvaním
uvedených osobných údajov DO neobmedzuje a nezasahuje do jej súkromia.
Prevádzkovateľ má za to, že uvedené záujmy a základné práva a slobody
dotknutých osôb neprevyšujú nad oprávnenými záujmami prevádzkovateľa.

Príjemcovia/kategórie príjemcov:

„Posúdenie oprávneného záujmu prevádzkovateľa“, tzv. test proporcionality, je
na požiadanie dostupný u zodpovednej osoby.
Sprostredkovateľ

Doba uchovávania OÚ:

Bez uchovávania

Práva DO:

prístup a informácie o Vašich osobných údajoch (čl. 15 GDPR),
ich opravu (čl. 16 GDPR),
vymazanie/zabudnutie (čl. 17 GDPR),
obmedzenie spracúvania za splnenia určitých podmienok (čl. 18
GDPR),
Všetky Vaše práva konzultujte so zodpovednou osobou. S prípadnou sťažnosťou
( čl. 13 ods. 2 pís. d) GDPR) na postup prevádzkovateľa pri spracúvaní Vašich
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osobných údajov sa môžete obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov ako
dozorný orgán: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk
Právo DO namietať:

DO má právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov (čl. 21 GDPR),
ktoré sa spracúvajú na právnom základe podľa článku 6 ods. 1 pís. f) GDPR oprávnený záujem prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať
osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na
spracúvanie.

Vykonateľnosť práv DO:

Všetky požiadavky súvisiace s Vašimi právami ako dotknutej osoby adresujte
zodpovednej
osobe
prevádzkovateľa VUJE,
a. s., na
adresu:
osobneudaje@vuje.sk, písomne na dresu prevádzkovateľa, osobným
oznámením zodpovednej osobe.

Je profilovanie
a automatizované
rozhodovanie súčasťou spracúvania
mojich osobných údajov?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužívame inštitút automatizovaného
rozhodovania a neuplatňujeme prvky profilovania

Dotknuté osoby/kategórie dotknutých
osôb:

Zamestnanci
(vrátane osôb pracujúcich na základe dohôd o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru), zamestnanci dodávateľov, fyzické
osoby- podnikatelia, ktorí nie sú zamestnávatelia, návštevy, osoby v priestoroch
monitorovaných pomocou CCTV.

Účel:

Agenda kurzov ŠVS/
a) zabezpečenie odbornej prípravy podľa zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom
využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“) pre príslušné
jadrové zariadenie podľa pracovného zamerania účastníka alebo odbornej
prípravy v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
b) zabezpečenie výchovnej a vzdelávacej činnosti elektrotechnikov na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami elektrickými
a overovanie odborných vedomostí v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášky MPSVR SR č. 356/2007 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a
vzdelávacej činnosti, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí
účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti a vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.
z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci s technickými zariadeniami (elektrickými).

Právny základ:

a) oprávnený záujem prevádzkovateľa:
Záujmom prevádzkovateľa VUJE, a. s., je zabezpečiť a poskytnúť odbornú
prípravu účastníkom kurzov a školení. Na splnenie tohto účelu spracúva osobné
údaje v rozsahu prihlášky k zaradeniu účastníka do prípravy ŠVS alebo
objednávky, a to: bežné osobné údaje - titul, meno, priezvisko, dátum
narodenia, dosiahnuté školské vzdelanie, zamestnávateľ a telefónne číslo,
funkcia.
Spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na základe oprávnených
záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ a ktoré mu taktiež vyplývajú z jeho
postavenia špecializovaného zariadenia oprávneného vykonávať odbornú
prípravu podľa atómového zákona. Týmito záujmami a zároveň cieľom
prevádzkovateľa je v čo najvyššej kvalite zabezpečiť a poskytnúť odbornú
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prípravu podľa atómového zákona, pričom prevádzkovateľ dôvodne
predpokladá, že pre účastníka je odborná príprava nevyhnutná vzhľadom na
špecifické pracovné zameranie v zmysle atómového zákona a v konečnom
dôsledku ide aj o oprávnený záujem účastníka.
Uvedený záujem považuje prevádzkovateľ za oprávnený.
Prevádzkovateľ rešpektuje základné práva a slobody dotknutých osôb, a to
najmä právo na ochranu osobných údajov. Spracúvaním uvedených osobných
údajov dotknutú osobu neobmedzuje a nezasahuje do jej súkromia.
Prevádzkovateľ má za to, že uvedené záujmy a základné práva a slobody
dotknutých osôb neprevyšujú nad oprávnenými záujmami prevádzkovateľa.
b) Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhláška
MPSVR SR č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a
rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, vedení predpísanej dokumentácie a
overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti a vyhláška
MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami
(elektrickými). Osobné údaje sú spracúvané v rozsahu: titul, meno, priezvisko,
dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, odborné vzdelanie, dĺžka odbornej
praxe a ďalšie v rozsahu prihlášky na skúšku odbornej spôsobilosti.
Príjemcovia/kategórie príjemcov:

Neposkytujeme OÚ

Doba uchovávania OÚ:

Osobné údaje sú uchovávané počas trvania účelu, na ktorý sú spracovávané
a v súlade so zákonnými požiadavkami na uchovávanie a archiváciu osobných
údajov,
rešpektujúc
lehoty
uloženia
z Registratúrneho
poriadku
a registratúrneho plánu prevádzkovateľa.
Podľa RP: M6.1; M6.2; M6.3

Práva DO:

prístup a informácie o Vašich osobných údajoch (čl. 15 GDPR),
ich opravu (čl. 16 GDPR),
vymazanie/zabudnutie (čl. 17 GDPR),
obmedzenie spracúvania za splnenia určitých podmienok (čl. 18
GDPR),
Všetky Vaše práva konzultujte so zodpovednou osobou. S prípadnou sťažnosťou
( čl. 13 ods. 2 pís. d) GDPR) na postup prevádzkovateľa pri spracúvaní Vašich
osobných údajov sa môžete obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov ako
dozorný orgán: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Právo DO namietať:

DO má právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov (čl. 21 GDPR),
ktoré sa spracúvajú na právnom základe podľa článku 6 ods. 1 pís. f) GDPR oprávnený záujem prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať
osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na
spracúvanie. Toto platí v prípade:






a) oprávnený záujem prevádzkovateľa poskytovať odbornú prípravu použitím
osobných údajov v rozsahu: Bežné osobné údaje / v rozsahu prihlášky zaradenia
účastníka do kurzu, školenia meno, priezvisko, titul, dátum narodenia,
zamestnávateľ a jeho telef. č., najvyššie dosiahnuté vzdelanie, funkcia.
Vykonateľnosť práv DO:

Všetky požiadavky súvisiace s Vašimi právami ako dotknutej osoby adresujte
zodpovednej
osobe
prevádzkovateľa VUJE,
a. s., na
adresu:
osobneudaje@vuje.sk, písomne na dresu prevádzkovateľa, osobným
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oznámením zodpovednej osobe.
Je profilovanie
a automatizované
rozhodovanie súčasťou spracúvania
mojich osobných údajov?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužívame inštitút automatizovaného
rozhodovania a neuplatňujeme prvky profilovania

Dotknuté osoby/kategórie dotknutých
osôb:

Zamestnanci, FO účastníci odbornej prípravy, FO účastníci odbornej prípravy
elektrotechnikov.

Účel:

Vedenie telefónneho zoznamu/ a, zamestnanci prevádzkovateľa/ b, FO
uvedené v telefónnom zozname, ktoré nie sú zamestnancami prevádzkovateľa

Právny základ:

a) § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
b) oprávnený záujem prevádzkovateľa VUJE, a. s.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu oddelenie, titul, meno,
priezvisko, objekt alebo miesto, klapka, číslo služobného mobilu. Dotknutými
osobami sú osoby uvedené v internom telefónnom zozname, ktoré nie sú
zamestnancami prevádzkovateľa.
Spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na základe oprávneného
záujmu, ktorý sleduje prevádzkovateľ. Týmto záujmom je efektívna komunikácia
dotknutých osôb so zamestnancami prevádzkovateľa v rámci spoločnej
telefónnej ústredne.
Uvedený záujem považuje prevádzkovateľ za oprávnený.
Prevádzkovateľ rešpektuje základné práva a slobody DO a spracúvaním
uvedených osobných údajov DO neobmedzuje a nezasahuje do jej súkromia.
Prevádzkovateľ má za to, že uvedené záujmy a základné práva a slobody
dotknutých osôb neprevyšujú nad oprávnenými záujmami prevádzkovateľa.
„Posúdenie oprávneného záujmu prevádzkovateľa“, tzv. test proporcionality, je
na požiadanie dostupný u zodpovednej osoby.

Príjemcovia/kategórie príjemcov:

FO uvedené v internom telefónnom zozname VUJE, a. s.

Doba uchovávania OÚ:

Počas existencie spoločnosti a vykonávania podnikateľskej činnosti

Práva DO:

prístup a informácie o Vašich osobných údajoch (čl. 15 GDPR),
ich opravu (čl. 16 GDPR),
vymazanie/zabudnutie (čl. 17 GDPR),
obmedzenie spracúvania za splnenia určitých podmienok (čl. 18
GDPR),
Všetky Vaše práva konzultujte so zodpovednou osobou. S prípadnou sťažnosťou
( čl. 13 ods. 2 pís. d) GDPR) na postup prevádzkovateľa pri spracúvaní Vašich
osobných údajov sa môžete obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov ako
dozorný orgán: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Právo DO namietať:

DO má právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov (čl. 21 GDPR),
ktoré sa spracúvajú na právnom základe podľa článku 6 ods. 1 pís. f) GDPR oprávnený záujem prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať
osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na
spracúvanie. Toto platí v prípade:






b, oprávnený záujem prevádzkovateľa VUJE, a. s., zabezpečiť dostupnosť
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informácií v rozsahu: Bežné osobné údaje / oddelenie, titul, meno, priezvisko,
objekt alebo miesto, klapka, mobil na umožnenie telefonickej komunikácie
pracovného charakteru.
Vykonateľnosť práv DO:

Všetky požiadavky súvisiace s Vašimi právami ako dotknutej osoby adresujte
zodpovednej
osobe
prevádzkovateľa VUJE,
a. s., na
adresu:
osobneudaje@vuje.sk, písomne na dresu prevádzkovateľa, osobným
oznámením zodpovednej osobe.

Je profilovanie
a automatizované
rozhodovanie súčasťou spracúvania
mojich osobných údajov?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužívame inštitút automatizovaného
rozhodovania a neuplatňujeme prvky profilovania

Dotknuté osoby/kategórie dotknutých
osôb:

Zamestnanci, FO uvedené v telefónnom zozname, ktoré nie sú zamestnancami
prevádzkovateľa.

Osobné údaje (podľa kategórie dotknutých osôb) spracúvame na právnom základe podľa článku 6 ods. 1 pís. a) GDPR
(dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely).
Účel:

IS Projekty / zdokladovanie podmienok účasti vo vyhlásených verejných
obstarávaniach/ súťažiach, ktorých sa VUJE, a. s., zúčastňuje

Právny základ:

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov v rozsahu: bežné
osobné údaje / osobitná kategória osobných údajov / v rozsahu životopisu,
občianskeho preukazu, osvedčenia, certifikátu, pracovného posudku, výpisu z
registra trestov a iných dokumentov nevyhnutných na splnenie požiadaviek
ustanovených súťažnými podmienkami v súlade s definovaným účelom.

Príjemcovia/kategórie príjemcov:

Verejný obstarávateľ, obstarávateľ, vyhlasovateľ súťaže

Doba uchovávania OÚ:

Osobné údaje sú uchovávané počas trvania účelu, na ktorý sú spracovávané
a v súlade so zákonnými požiadavkami na uchovávanie a archiváciu osobných
údajov,
rešpektujúc
lehoty
uloženia
z Registratúrneho
poriadku
a registratúrneho plánu prevádzkovateľa.
Podľa RP: G1.1; G1.3; G1.7; G3.1;

Práva DO:

prístup a informácie o Vašich osobných údajoch (čl. 15 GDPR),
ich opravu (čl. 16 GDPR),
vymazanie/zabudnutie (čl. 17 GDPR),
obmedzenie spracúvania za splnenia určitých podmienok (čl. 18
GDPR),
Všetky Vaše práva konzultujte so zodpovednou osobou. S prípadnou sťažnosťou
( čl. 13 ods. 2 pís. d) GDPR) na postup prevádzkovateľa pri spracúvaní Vašich
osobných údajov sa môžete obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov ako
dozorný orgán: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Právo DO na prenosnosť údajov:

DO má právo na prenos osobných údajov od jedného prevádzkovateľa
druhému, pokiaľ je to technicky možné a ak sa spracúvanie vykonáva
automatizovanými prostriedkami v súlade s čl. 20 GDPR.

Právo DO na odvolanie súhlasu:

DO môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať min. tak isto jednoduchým spôsobom
ako ho udelila v súlade s čl. 7 GDPR. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť
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spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Vykonateľnosť práv DO:

Všetky požiadavky súvisiace s Vašimi právami ako dotknutej osoby adresujte
zodpovednej
osobe
prevádzkovateľa VUJE,
a. s., na
adresu:
osobneudaje@vuje.sk, písomne na dresu prevádzkovateľa, osobným
oznámením zodpovednej osobe.

Je profilovanie
a automatizované
rozhodovanie súčasťou spracúvania
mojich osobných údajov?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužívame inštitút automatizovaného
rozhodovania a neuplatňujeme prvky profilovania

Dotknuté osoby/kategórie dotknutých
osôb:

Zamestnanci (vrátane osôb pracujúcich na základe dohôd o prácach
vykonávaných mimo prac. pomeru), zamestnanci subdodávateľov, FO podnikatelia, ktorí nie sú zamestnávateľmi.

Účel:

IS Vstupy
Vybavenie vstupu a výkonu činností v objektoch prevádzkovateľov jadrových
zariadení v zmysle zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej
energie,

Právny základ:

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov v rozsahu: titul, meno,
priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, číslo občianskeho preukazu/pasu,
rodné číslo, štátna príslušnosť, pohlavie, podpis, odborná spôsobilosť, psychická
spôsobilosť, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť.

Príjemcovia/kategórie príjemcov:

Prevádzkovatelia jadrových zariadení

Doba uchovávania OÚ:

Po dobu potreby zabezpečenia vstupu a výkonu činnosti v jadrovom zariadení

Práva DO:

prístup a informácie o Vašich osobných údajoch (čl. 15 GDPR),
ich opravu (čl. 16 GDPR),
vymazanie/zabudnutie (čl. 17 GDPR),
obmedzenie spracúvania za splnenia určitých podmienok (čl. 18
GDPR),
Všetky Vaše práva konzultujte so zodpovednou osobou. S prípadnou sťažnosťou
( čl. 13 ods. 2 pís. d) GDPR) na postup prevádzkovateľa pri spracúvaní Vašich
osobných údajov sa môžete obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov ako
dozorný orgán: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Právo DO na prenosnosť údajov:

DO má právo na prenos osobných údajov od jedného prevádzkovateľa
druhému, pokiaľ je to technicky možné a ak sa spracúvanie vykonáva
automatizovanými prostriedkami v súlade s čl. 20 GDPR.

Právo DO na odvolanie súhlasu:

DO môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať min. takisto jednoduchým spôsobom
ako ho udelila v súlade s čl. 7 GDPR. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť
spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Formy odvolania
súhlasu: mailom na osobneudaje@vuje.sk, poštou na adresu prevádzkovateľa,
osobným oznámením zodpovednej osobe.

Vykonateľnosť práv DO:

Všetky požiadavky súvisiace s Vašimi právami ako dotknutej osoby adresujte
zodpovednej
osobe
prevádzkovateľa VUJE,
a. s., na
adresu:
osobneudaje@vuje.sk, písomne na dresu prevádzkovateľa, osobným
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oznámením zodpovednej osobe.
Je profilovanie
a automatizované
rozhodovanie súčasťou spracúvania
mojich osobných údajov?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužívame inštitút automatizovaného
rozhodovania a neuplatňujeme prvky profilovania

Dotknuté osoby/kategórie dotknutých
osôb:

Zamestnanci, FO vstupujúce a FO vykonávajúce činnosti v jadrovom zariadení

Prevádzkovateľ VUJE, a. s., vykonáva primerané technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečil zákonnosť, spravodlivosť
a transparentnosť spracúvania osobných údajov, aby osobné údaje boli spracúvané na konkrétne vymedzený, legitímny
účel v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu. Táto povinnosť sa vzťahuje na množstvo získaných osobných údajov,
rozsah ich spracúvania, dobu ich uchovávania a ich dostupnosť.
Prevádzkovateľ VUJE, a. s., zodpovedá za správnosť a aktuálnosť spracúvaných osobných údajov, za ich uchovávanie vo
forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb po dobu aktívnosti definovaného účelu a za bezpečnosť osobných
údajov vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním, náhodnou stratou, zničením a poškodením.
V prípade, že prevádzkovateľ VUJE, a. s., využíva na spracovanie osobných údajov v jeho mene sprostredkovateľov, poveruje
takých, ktorí poskytujú dostatočné záruky na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby
spracúvanie osobných údajov spĺňalo zákonné požiadavky GDPR a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby.
Spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľom sa riadi zmluvou, v ktorej je ustanovený predmet a doba spracúvania,
povaha a účel spracúvania, zoznam alebo rozsah osobných údajov, kategórie dotknutých osôb a povinnosti a práva
prevádzkovateľa a ďalšie náležitosti podľa článku 28 GDPR.
V prípade porušenia ochrany osobných údajov postupuje prevádzkovateľ VUJE, a. s., podľa článku 33 GDPR a bez
zbytočného odkladu a podľa možnosti najneskôr do 72 hodín po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvedel, oznámi porušenie
ochrany osobných údajov dozornému orgánu prostredníctvom formulára oznámenia na stránke Úradu na ochranu
osobných údajov: https://dataprotection.gov.sk/uoou/dp/dp-breach
Sprostredkovateľ podá prevádzkovateľovi oznámenie bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o porušení osobných údajov
dozvedel.

Dotknutá osoba ........................................................................................
svojím podpisom potvrdzuje, že bola oboznámená s obsahom dokumentu
Spracovanie a ochrana osobných údajov v podmienkach prevádzkovateľa VUJE, a. s.
Informačná povinnosť prevádzkovateľa voči dotknutej osobe podľa článku 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov
pred začatím spracúvania svojich osobných údajov na uvedené účely a informáciám porozumela bez výhrad.

V

, dňa
Podpis dotknutej osoby
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