Informačná povinnosť VUJE, a. s.
Agenda akciovej spoločnosti1
Prevádzkovateľ
VUJE, a. s.
Okružná 5,
918 64 Trnava
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 164/T
IČO:
31 450 474, DIČ: 2020392539, IČ DPH:
SK2020392539
Zodpovedná osoba
osobneudaje@vuje.sk
Všeobecné práva dotknutých osôb
Právo na prístup k osobným údajom a informácie o osobných údajoch (čl. 15 GDPR).
Právo na opravu osobných údajov (čl. 16 GDPR).
Právo na vymazanie/zabudnutie osobných údajov (čl. 17 GDPR).
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 GDPR).
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk ;
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk
Uplatnenie práv u prevádzkovateľa
Emailom na adresu osobneudaje@vuje.sk , písomne na adresu prevádzkovateľa alebo formou osobného
oznámenia zodpovednej osobe.
Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii
V prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sú dodržané
podmienky podľa článku 44 a nasledujúcich GDPR.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Osobné údaje v podmienkach prevádzkovateľa nepodliehajú automatizovanému rozhodovaniu ani
profilovaniu.

Účel spracúvania
Vedenie agendy orgánov akciovej spoločnosti - valného zhromaždenia, predstavenstva, dozornej
rady - zoznam akcionárov, zápisy do registrov v zmysle platnej legislatívy, zápisy zo zasadnutí, porád,
zmluvy o výkone funkcie a iná dokumentácia nevyhnutná na riadne fungovanie orgánov akciovej
spoločnosti
Právny základ spracúvania
Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) - 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
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(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,
zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.
Článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR, spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvných povinností vrátane
predzmluvných vzťahov - zmluvy o výkone funkcií.
Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) - spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu
prevádzkovateľa.
Oprávnený záujem
Spočíva v plynulom a efektívnom zabezpečení fungovania akciovej spoločnosti (zasadnutia orgánov
spoločnosti, zápisy, porady a iná dokumentácia nevyhnutná na riadne fungovanie orgánov akciovej
spoločnosti).
Právo uplatniteľné pri konkrétnom účele (právo odvolať súhlas, právo namietať, právo na
prenosnosť osobných údajov)
Právo namietať (čl. 21 GDPR).
Dotknutá osoba/kategórie dotknutých osôb
Fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané na tento konkrétne určený, vopred stanovený účel akcionári, členovia štatutárneho orgánu, členovia dozorného orgánu, zodpovední zástupcovia alebo iné
oprávnené osoby prevádzkovateľa.
Príjemcovia/kategórie príjemcov osobných údajov
Centrálny depozitár cenných papierov SR, súd, živnostenský úrad, iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ
poskytuje osobné údaje ex lege.
Doba uchovávania osobných údajov
5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom obchodná spoločnosť zanikla.
Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou
Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou je potrebné posudzovať na základe konkrétneho
právneho základu spracúvania. V prípade plnenia zákonných povinností je zákonnou požiadavkou, v prípade
plnenia zmluvy neposkytnutím osobných údajov nie je možné uzavrieť predmetnú zmluvu a v prípade
oprávneného záujmu prevádzkovateľa má dotknutá osoba možnosť využiť právo namietať spracúvanie
osobných údajov.
Účel spracúvania
Legislatívna agenda akciovej spoločnosti - stanovy spoločnosti, zmeny, doplnky, notárske zápisnice
Právny základ spracúvania
Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
Dotknutá osoba/kategórie dotknutých osôb
Fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané na tento konkrétne určený, vopred stanovený účel členovia štatutárneho orgánu, členovia dozorného orgánu, iné oprávnené osoby prevádzkovateľa, notár.
Príjemcovia/kategórie príjemcov osobných údajov
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Subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege.
Doba uchovávania osobných údajov
10 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom obchodná spoločnosť zanikla.
Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou
Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou je zákonnou požiadavkou.

Zdroj informácií
https://www.vuje.sk/docs/VUJE_Prava_dotknutych_osob.pdf
https://www.vuje.sk/docs/gdpr/Informacna_povinnost_vuje_as.pdf
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