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Informačná povinnosť VUJE, a. s. 
 

Hospodárska mobilizácia1 
 

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 

Osobné údaje dotknutej osoby nie sú prenášané do tretích krajín ani medzinárodným organizáciám. 

 

Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania 

Osobné údaje v podmienkach prevádzkovateľa nepodliehajú automatizovanému rozhodovaniu ani 

profilovaniu. 

 

 

Účel spracúvania 

JISHM – EPSIS – evidencia SHM 

 

Právny základ spracúvania 

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) - zákon 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 v znení neskorších predpisov. 

 

Dotknutá osoba/kategórie dotknutých osôb 

Fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané na tento konkrétne určený, vopred stanovený účel - 
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zamestnanci prevádzkovateľa. 

 

Príjemcovia/kategórie príjemcov  osobných údajov 

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 osobných údajov 

5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bol záznam vybavený alebo uzatvorený. 

 

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 

 

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

