VUJE, a. s.,
Okružná 5, 918 64 Trnava

Práva dotknutých osôb podľa Nariadenia 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 osobných údajov); General Data Protection Regulation (GDPR).

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 osobných
údajov); General Data Protection Regulation (GDPR), priznáva každej dotknutej osobe možnosť uplatniť si svoje práva
vyplývajúce zo spracúvania jej osobných údajov u prevádzkovateľa.
Dotknutá osoba je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.
Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo
spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.
VUJE, a. s., ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na presne vymedzené a jednoznačne určené účely, má
určenú zodpovednú osobu, definované postupy spracúvania osobných údajov dotknutých osôb ako aj organizáciu práce
v súvislosti so zabezpečením uplatnenia práv dotknutých osôb.
Svoje práva si u nás môžete uplatniť:
• poštou na našu adresu: VUJE, a. s., Okružná 5, 918 64 Trnava;
• elektronickou poštou na e-mailovú adresu: osobneudaje@vuje.sk;
• ústnym oznámením zodpovednej osobe prevádzkovateľa;
• osobným odovzdaním tlačenej žiadosti.
GDPR nepredpisuje konkrétnu formu podania žiadosti na uplatnenie práv (ústna – telefonická/osobné ústne oznámenie,
písomná – elektronická/podaná cez poštový úrad/podaná osobne...). Pre zjednodušenie preukázania, že ste si svoje
právo uplatnili v prípadnom konaní o ochrane osobných údajov, odporúčame písomnú formu komunikácie.
Zároveň Vás prosíme o poskytnutie jednoznačných identifikačných údajov (osobné číslo, adresa trvalého bydliska,
dátum narodenia...), na základe ktorých Vás identifikujeme a dokážeme vybaviť Vašu žiadosť v termíne, bez zbytočných
odkladov.
Sme povinní vybaviť Vašu žiadosť bezodkladne, najneskôr do 1 mesiaca od jej doručenia. Uvedenú lehotu môžeme
v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, s prihliadnutím na komplexnosť žiadostí a ich počet. Prípadné
predĺženie lehoty Vám oznámime do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia.
Formu komunikácie si určíte Vy v konkrétnej žiadosti na uplatnenie práva.
Ak Vám:
• neodpovieme v lehote do jedného mesiaca (prípadne v predĺženej lehote),
• nevyhovieme a Vy ste presvedčený, že sme vyhovieť mali,
• odpovieme, a Vy nie ste s naším postupom spokojný,
môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov a podať návrh na začatie konania https://dataprotection.gov.sk/
uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov
Konanie zjednodušíte, keď budete mať pripravené všetky dôkazy, materiály, ktoré potvrdzujú Vaše informácie uvedené
v návrhu na začatie konania.

VUJE, a. s.,
Okružná 5, 918 64 Trnava

VAŠE PRÁVA
Právo na prístup k údajom podľa čl. 15 GDPR
Máte právo od nás žiadať:
• vydanie potvrdenia či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané,
• prístup k Vašim osobným údajom a ďalším informáciám,
• poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame,
• informácie o primeraných zárukách, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
V prípade opätovnej žiadosti o kópiu môžeme účtovať primeraný poplatok.
Uplatnenie práva: Žiadosť na prístup k osobným údajom

Otvoriť žiadosť

Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR
Máte právo od nás žiadať opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov:
• nesprávnych,
• neúplných.
Uplatnenie práva: Žiadosť na opravu osobných údajov

Otvoriť žiadosť

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR
Máte právo si u nás uplatniť vymazanie Vašich osobných údajov, ak je splnený jeden z týchto dôvodov:
• Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
• odvolali ste súhlas so spracúvaním,
• využili ste právo namietať a vyhoveli sme Vám,
• Vaše osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
• ide o našu právnu povinnosť vymazať Vaše údaje,
• Vaše osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
Upozorňujeme, že čl. 17 ods. 3 GDPR upravuje výnimky z tohto práva.
Uplatnenie práva: Žiadosť na vymazanie osobných údajov

Otvoriť žiadosť

VUJE, a. s.,
Okružná 5, 918 64 Trnava

Právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR
Máte právo od nás žiadať obmedzenie spracúvania Vašich údajov:
• ak ste napadli správnosť Vašich osobných údajov,
• ak spracúvanie, ktoré vykonávame, je protizákonné a namiesto vymazania žiadate obmedzenie použitia Vašich
osobných údajov,
• ak už nepotrebujeme Vaše osobné údaje, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie
právnych nárokov,
• ak ste využili právo namietať a osobné údaje sú spracúvané na právnom základe, ktorým je verejný záujem alebo
oprávnený záujem.
Spracúvanie je obmedzené po určitú nevyhnutnú dobu, ktorá závisí od konkrétnej situácie.
Uplatnenie práva: Žiadosť na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Otvoriť žiadosť

Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR
Máte právo od nás získať svoje osobné údaje a preniesť ich ďalšiemu prevádzkovateľovi za súčasného splnenia týchto
podmienok:
• spracúvanie je založené na súhlase alebo zmluve a
• spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
Cieľom tohto práva je umožniť Vám opätovne využiť Vaše osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli pri
splnení uvedených podmienok. Uplatňovanie tohto práva nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
V rámci tohto práva môžete:
• získať svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte,
• žiadať priame poskytnutie Vašich údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi.
Uplatnenie práva: Žiadosť na prenosnosť osobných údajov

Otvoriť žiadosť

Právo na namietanie podľa čl. 21 GDPR
Máte právo namietať v nasledujúcich prípadoch:
• ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na právnom základe, ktorým je verejný záujem alebo oprávnený záujem,
• ak dochádza k profilovaniu založenému na verejnom záujme alebo oprávnenom záujme,
• ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na účely priameho marketingu.
Uplatnenie práva: Žiadosť na namietanie spracúvania osobných údajov

Otvoriť žiadosť

VUJE, a. s.,
Okružná 5, 918 64 Trnava

Právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
podľa čl. 22 GDPR
Máte právo, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré:
• je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní a
• má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú.
Vaše právo zahŕňa:
• právo na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa,
• právo vyjadriť Vaše stanovisko,
• právo napadnúť takéto rozhodnutie.
Upozorňujeme na výnimky z tohto práva, ktoré sú možné v prípade, ak je rozhodnutie:
• nevyhnuté na uzavretie alebo plnenie zmluvy,
• povolené právom Únie alebo členského štátu,
• založené na výslovnom súhlase.
Uplatnenie práva: Žiadosť, aby sa na mňa nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie

Otvoriť žiadosť

Právo odvolať súhlas podľa čl. 7 GDPR
Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu/výslovného súhlasu, máte právo kedykoľvek tento súhlas
odvolať rovnako jednoducho ako ste súhlas poskytli.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho
odvolaním.
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov:
ako dotknutá osoba máte právo Úradu na ochranu osobných údajov SR podať návrh na začatie konania o ochrane
osobných údajov na adrese https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov.

