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Informačná povinnosť VUJE, a. s. 
 

Personálna agenda1 
 

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 

Výber zamestnancov 

 

Právny základ spracúvania 

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) -  zákon č.  311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 

neskorších predpisov. 

 

Dotknutá osoba/kategórie dotknutých osôb 

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

uchádzači o zamestnanie. 

 
1 Vydané 30.06.2021 na základe Záznamu o spracovateľských činnostiach v102 
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Príjemcovia/kategórie príjemcov  osobných údajov 

Osobné údaje nie sú poskytované príjemcom. 

 

Doba uchovávania osobných údajov 

Do ukončenia výberového konania. 

 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou je zákonnou požiadavkou, jej nesplnením nie je možné 

zabezpečiť výber zamestnancov. 

 

Účel spracúvania 

Prijatie do zamestnania - pracovné zmluvy 

 

Právny základ spracúvania 

Plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je  dotknutá osoba (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) 

 

Dotknutá osoba/kategórie dotknutých osôb 

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

uchádzači o zamestnanie. 

 

Príjemcovia/kategórie príjemcov  osobných údajov 

Inšpektorát práce, iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege. 

 

Doba uchovávania osobných údajov 

70 rokov od dátumu narodenia (súčasť OS). 

 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou je zmluvnou požiadavkou, jej nesplnením nie je možné 

uzavrieť predmetnú zmluvu. 

 

Účel spracúvania 

Vstupné školenie prijatého uchádzača o zamestnanie 

 

Právny základ spracúvania 

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) - § 47 ods. 2  zákona č.  311/2001 Z. z. Zákonník 

práce v znení neskorších predpisov. 

 

Dotknutá osoba/kategórie dotknutých osôb 

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

uchádzači o zamestnanie. 

 

Príjemcovia/kategórie príjemcov  osobných údajov 

Inšpektorát práce, iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege. 

 

Doba uchovávania osobných údajov 

70 rokov od dátumu narodenia (súčasť OS). 
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Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou je zákonnou požiadavkou. 

 

 

Účel spracúvania 

Osobný dotazník 

 

Právny základ spracúvania 

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) - zákon č.  311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 

neskorších predpisov. 

 

Dotknutá osoba/kategórie dotknutých osôb 

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

zamestnanci prevádzkovateľa, rodinní príslušníci, bývalí zamestnanci prevádzkovateľa. 

 

Príjemcovia/kategórie príjemcov  osobných údajov 

Inšpektorát práce, iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege. 

 

Doba uchovávania osobných údajov 

70 rokov od dátumu narodenia (súčasť OS). 

 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou je zákonnou požiadavkou. 

 

Účel spracúvania 

Karty pracovných miest 

 

Právny základ spracúvania 

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) - zákon č.  311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 

neskorších predpisov. 

 

Dotknutá osoba/kategórie dotknutých osôb 

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

zamestnanci prevádzkovateľa, bývalí zamestnanci prevádzkovateľa. 

 

 

Príjemcovia/kategórie príjemcov  osobných údajov 

Inšpektorát práce, iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege. 

 

Doba uchovávania osobných údajov 

70 rokov od dátumu narodenia (papierová forma súčasť OS, SAP Intranet vymazané ukončením pracovného 

pomeru DO). 

 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou je zákonnou požiadavkou. 

 

 

 

 



 

 

 

4 

 

 

Účel spracúvania 

Evidencia o preškolení a získaní odbornej kvalifikácie 

 

Právny základ spracúvania 

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) - zákon č.  311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 

neskorších predpisov. 

 

Dotknutá osoba/kategórie dotknutých osôb 

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

zamestnanci prevádzkovateľa, bývalí zamestnanci prevádzkovateľa. 

 

Príjemcovia/kategórie príjemcov  osobných údajov 

Inšpektorát práce, iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege. 

 

Doba uchovávania osobných údajov 

2 roky nasledujúce po roku, ktorého sa týkajú. 

 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou je zákonnou požiadavkou. 

 

Účel spracúvania 

Evidencia špecifických školení (špecializovaná príprava, školenia manažérov, školenia kvality, 

jazykové školenia, GDPR školenia...) 

 

Právny základ spracúvania 

Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1  písm. f) GDPR) -  spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávneného 

záujmu prevádzkovateľa. 

 

Oprávnený záujem 

Spočíva v podpore vzdelávania a rozširovania vedomostí a schopností zamestnancov ďalej uplatniteľných 

v pracovnom procese formou evidencie a dokázateľnosti absolvovania školení. 

 

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 - 

zamestnanci prevádzkovateľa, bývalí zamestnanci prevádzkovateľa. 

 

Príjemcovia/kategórie príjemcov  osobných údajov 

Subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege. 

 

Doba uchovávania osobných údajov 

Prezenčné listiny - 2 roky po roku konania školenia. 

Dokumenty potvrdzujúce absolvovanie školenia - 70 rokov od dátumu narodenia (súčasť OS). 

 



 

 

 

5 

 

 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou 

Neposkytnutím osobných údajov dotknutou osobou nie je možné verifikovať absolvovanie školení. 

Dotknutá osoba má možnosť využiť právo namietať spracúvanie osobných údajov. 

 

Účel spracúvania 

Certifikáty odbornej kvalifikácie 

 

Právny základ spracúvania 

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) - zákon č.  311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 

neskorších predpisov. 

 

Dotknutá osoba/kategórie dotknutých osôb 

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

zamestnanci prevádzkovateľa, bývalí zamestnanci prevádzkovateľa. 

 

Príjemcovia/kategórie príjemcov  osobných údajov 

Inšpektorát práce, iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege. 

 

Doba uchovávania osobných údajov 

70 rokov od dátumu narodenia (súčasť OS). 

 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou je zákonnou požiadavkou. 

 

Účel spracúvania 

Evidencia pracovného času 

 

Právny základ spracúvania 

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) -  § 99 zákona č.  311/2001 Z. z. Zákonník práce v 

znení neskorších predpisov. 

 

Dotknutá osoba/kategórie dotknutých osôb 

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

zamestnanci prevádzkovateľa, bývalí zamestnanci prevádzkovateľa. 

 

Príjemcovia/kategórie príjemcov  osobných údajov 

Inšpektorát práce, sprostredkovateľ, subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege. 

 

Doba uchovávania osobných údajov 

3 roky po roku vzniku evidencie. 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou je zákonnou požiadavkou. 
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Účel spracúvania 

Dokladovanie nároku na základnú výmeru dovolenky (zamestnanec do 33 roku veku starajúci sa 

trvale o dieťa) 

 

Právny základ spracúvania 

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) - § 103 ods. 2 zákona č.  311/2001 Z. z. Zákonník 

práce v znení neskorších predpisov. 

 

Dotknutá osoba/kategórie dotknutých osôb 

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

zamestnanci prevádzkovateľa, deti zamestnancov prevádzkovateľa. 

 

Príjemcovia/kategórie príjemcov  osobných údajov 

Subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege. 

 

Doba uchovávania osobných údajov 

Po dobu trvania nároku. 

 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou je zákonnou požiadavkou. 

 

Účel spracúvania 

Zabezpečenie stravovacích služieb (evidencia počtu vydaných a zakúpených obedov a stravy z 

bufetov ako aj ich kontrola, uplatnenie zrážok zo mzdy, dobitie kreditu na stravnej karte) 

 

Právny základ spracúvania 

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) - zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 

152/1994 Z. z. o sociálnom fonde, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (uznaným daňovým výdavkom je 

príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov), kolektívna zmluva alebo vnútorný predpis (napr. 

pravidlá pre poskytovanie príspevkov zo SF). 

 

Dotknutá osoba/kategórie dotknutých osôb 

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

zamestnanci prevádzkovateľa. 

 

Príjemcovia/kategórie príjemcov  osobných údajov 

Stravovacia spoločnosť. 

 

Doba uchovávania osobných údajov 

1 rok po roku využitia služby. 

 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou je zákonnou požiadavkou. 

 

Účel spracúvania 

Vyslanie zamestnanca 

 

Právny základ spracúvania 

Plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR). 
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Dotknutá osoba/kategórie dotknutých osôb 

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

zamestnanci prevádzkovateľa, bývalí zamestnanci prevádzkovateľa. 

 

Príjemcovia/kategórie príjemcov  osobných údajov 

Sociálna poisťovňa, inšpektorát práce, iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege. 

 

Doba uchovávania osobných údajov 

Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy/ Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu 

vyslania - 10 rokov po roku vzniku žiadosti; 

Dohoda o vyslaní zamestnanca - 10 rokov po roku podpisu dohody. 

 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou je zmluvnou požiadavkou, jej nesplnením nie je možné 

uzavrieť predmetnú zmluvu. 

 

Účel spracúvania 

Dohoda o mlčanlivosti (obchodné tajomstvo) 

 

Právny základ spracúvania 

Plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je  dotknutá osoba  (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR). 

 

Dotknutá osoba/kategórie dotknutých osôb 

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

zamestnanci prevádzkovateľa, bývalí zamestnanci prevádzkovateľa. 

 

Príjemcovia/kategórie príjemcov  osobných údajov 

Subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege. 

 

Doba uchovávania osobných údajov 

70 rokov od dátumu narodenia (súčasť OS). 

 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou je zmluvnou požiadavkou, jej nesplnením nie je možné 

uzavrieť predmetnú zmluvu. 

 

Účel spracúvania 

Dohoda o štúdiu (dohoda o prehĺbení kvalifikácie, dohoda o zvýšení kvalifikácie) 

 

Právny základ spracúvania 

Plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je  dotknutá osoba  (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR). 

 

Dotknutá osoba/kategórie dotknutých osôb 

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

zamestnanci prevádzkovateľa, bývalí zamestnanci prevádzkovateľa. 

 

Príjemcovia/kategórie príjemcov  osobných údajov 

Subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege. 
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Doba uchovávania osobných údajov 

70 rokov od dátumu narodenia (súčasť OS). 

 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou je zmluvnou požiadavkou, jej nesplnením nie je možné 

uzavrieť predmetnú zmluvu. 

 

Účel spracúvania 

Dohoda o hmotnej zodpovednosti 

 

Právny základ spracúvania 

Plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je  dotknutá osoba  (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR). 

 

Dotknutá osoba/kategórie dotknutých osôb 

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

zamestnanci prevádzkovateľa, bývalí zamestnanci prevádzkovateľa. 

 

Príjemcovia/kategórie príjemcov  osobných údajov 

Subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege. 

 

Doba uchovávania osobných údajov 

70 rokov od dátumu narodenia (súčasť OS). 

 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou je zmluvnou požiadavkou, jej nesplnením nie je možné 

uzavrieť predmetnú zmluvu. 

 

Účel spracúvania 

Riadenie noriem 

 

Právny základ spracúvania 

Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1  písm. f) GDPR) -  spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu 

prevádzkovateľa. 

 

Oprávnený záujem 

Vyplýva z požiadavky systému manažérstva kvality (STN EN ISO 9001) na riadenie externých 

zdokumentovaných informácií. Evidencia používateľov noriem je nevyhnutnou súčasťou procesu riadenia 

zdokumentovaných informácií, prístupu k nim, aktualizáciám a uchovávaniu. 

 

 

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 - 

zamestnanci prevádzkovateľa. 
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Príjemcovia/kategórie príjemcov  osobných údajov 

SEZ-KES, poskytovatelia online prístupu k normám. 

 

Doba uchovávania osobných údajov 

Počas doby trvania pracovného pomeru  a účelu spracúvania OÚ. 

 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou 

Neposkytnutím osobných údajov dotknutou osobou nie je možné riadiť zdokumentované informácie. 

Dotknutá osoba má možnosť využiť právo namietať spracúvanie osobných údajov. 

 

Účel spracúvania 

Evidencia publikačnej činnosti 

 

Právny základ spracúvania 

Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1  písm. f) GDPR) -  spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu 

prevádzkovateľa.  

 

Oprávnený záujem 

Vyplýva z požiadavky systému manažérstva kvality (STN EN ISO 9001) na manipuláciu s internými 

zdokumentovanými informáciami, ktoré opisujú dosiahnuté výsledky, postup, činnosti súvisiace s 

predmetom podnikania prevádzkovateľa. 

 

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 - 

zamestnanci prevádzkovateľa. 

 

Príjemcovia/kategórie príjemcov  osobných údajov 

Osobné údaje nie sú poskytované príjemcom. 

 

Doba uchovávania osobných údajov 

Počas doby trvania pracovného pomeru  a účelu spracúvania OÚ. 

 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou 

Neposkytnutím osobných údajov dotknutou osobou nie je možné riadiť zdokumentované informácie. 

Dotknutá osoba má možnosť využiť právo namietať spracúvanie osobných údajov. 

 

Účel spracúvania 

Výstupný list 

 

Právny základ spracúvania 

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) - zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 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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bývalí zamestnanci prevádzkovateľa. 

 

Príjemcovia/kategórie príjemcov  osobných údajov 

Subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege. 

 

Doba uchovávania osobných údajov 

70 rokov od dátumu narodenia (súčasť OS). 

 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou je zákonnou požiadavkou. 

 

Účel spracúvania 

Zdravotný dohľad/ expozícia chemickým faktorom 

 

Právny základ spracúvania 

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) - Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane 

zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci. 

 

Dotknutá osoba/kategórie dotknutých osôb 

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

zamestnanci prevádzkovateľa, bývalí zamestnanci prevádzkovateľa. 

 

Príjemcovia/kategórie príjemcov  osobných údajov 

Príslušný orgán verejného zdravotníctva, lekár vykonávajúci prehliadku, sprostredkovateľ. 

 

Doba uchovávania osobných údajov 

Zdravotné záznamy (lekársky posudok) - 20 rokov od skončenia práce v riziku expozície chemickým 

faktorom; záznamy o expozícii - 20 rokov od skončenia práce v riziku expozície chemickým faktorom. 

 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou je zákonnou požiadavkou. 

 

Účel spracúvania 

Zdravotný dohľad / expozícia karcinogénnym a mutagénnym faktorom 

 

Právny základ spracúvania 

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) - Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane 

zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri 

práci. 

 

Dotknutá osoba/kategórie dotknutých osôb 

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

zamestnanci prevádzkovateľa, bývalí zamestnanci prevádzkovateľa. 

 

Príjemcovia/kategórie príjemcov  osobných údajov 

Príslušný orgán verejného zdravotníctva, lekár vykonávajúci prehliadku, sprostredkovateľ. 

 

Doba uchovávania osobných údajov 

Zdravotné záznamy (lekársky posudok) - 40 rokov od skončenia práce v riziku expozície karcinogénom alebo 
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mutagénom; záznamy o expozícii -  40 rokov od skončenia práce v riziku expozície karcinogénom alebo 

mutagénom. 

 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou je zákonnou požiadavkou. 

 

Účel spracúvania 

Zdravotný dohľad / expozícia hlukom 

 

Právny základ spracúvania 

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) - Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z. z. o 

minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami 

súvisiacimi s expozíciou hluku. 

 

Dotknutá osoba/kategórie dotknutých osôb 

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

zamestnanci prevádzkovateľa, bývalí zamestnanci prevádzkovateľa. 

 

Príjemcovia/kategórie príjemcov  osobných údajov 

Príslušný orgán verejného zdravotníctva, lekár vykonávajúci prehliadku, sprostredkovateľ. 

 

Doba uchovávania osobných údajov 

Zdravotné záznamy (lekársky posudok) - 20 rokov od skončenia práce v riziku expozície hlukom; záznamy o 

expozícii - 20 rokov od skončenia práce v riziku expozície hlukom. 

 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou je zákonnou požiadavkou. 

 

Účel spracúvania 

Zdravotný dohľad / expozícia elektromagnetickým poľom 

 

Právny základ spracúvania 

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) - Nariadenie vlády SR č. 209/2016 Z. z. o 

minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami 

súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu. 

 

Dotknutá osoba/kategórie dotknutých osôb 

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

zamestnanci prevádzkovateľa, bývalí zamestnanci prevádzkovateľa. 

 

Príjemcovia/kategórie príjemcov  osobných údajov 

Príslušný orgán verejného zdravotníctva, lekár vykonávajúci prehliadku, sprostredkovateľ. 

 

Doba uchovávania osobných údajov 

Zdravotné záznamy (lekársky posudok) - 20 rokov od skončenia práce v riziku expozície elektromagnetickým 

poľom; záznamy o expozícii - 20 rokov od skončenia práce v riziku expozície elektromagnetickým poľom. 
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Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou je zákonnou požiadavkou. 

 

Účel spracúvania 

Zdravotný dohľad / potvrdenie spôsobilosti na výkon posudzovanej práce 

 

Právny základ spracúvania 

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) - Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a 

rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov; Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z. o 

minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami. 

 

Dotknutá osoba/kategórie dotknutých osôb 

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

zamestnanci prevádzkovateľa, bývalí zamestnanci prevádzkovateľa. 

 

Príjemcovia/kategórie príjemcov  osobných údajov 

Príslušný orgán verejného zdravotníctva, lekár vykonávajúci prehliadku, sprostredkovateľ. 

 

Doba uchovávania osobných údajov 

Žiadosť o vykonanie lekárskej prehliadky - vstupná lekárska prehliadka - 70 rokov od dátumu narodenia 

(súčasť OS).  

 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou je zákonnou požiadavkou. 

 

Účel spracúvania 

Plnenie podielu zamestnancov ZŤP 

 

Právny základ spracúvania 

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) - § 63 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Dotknutá osoba/kategórie dotknutých osôb 

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

zamestnanci prevádzkovateľa, bývalí zamestnanci prevádzkovateľa. 

 

Príjemcovia/kategórie príjemcov  osobných údajov 

Úrad práce, soc. vecí a rodiny 

 

Doba uchovávania osobných údajov 

70 rokov od dátumu narodenia (súčasť OS). 

 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou je zákonnou požiadavkou. 

 

 

Účel spracúvania 

Evidencia zamestnancov podľa kategorizácie prác 
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Právny základ spracúvania 

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) - § 30 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 

a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Dotknutá osoba/kategórie dotknutých osôb 

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

zamestnanci prevádzkovateľa, bývalí zamestnanci prevádzkovateľa. 

 

Príjemcovia/kategórie príjemcov  osobných údajov 

Príslušný orgán verejného zdravotníctva, inšpektorát práce, lekár vykonávajúci prehliadku. 

 

Doba uchovávania osobných údajov 

Počas doby trvania pracovného pomeru. 

 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou je zákonnou požiadavkou. 

 

Účel spracúvania 

Kolektívne pracovnoprávne vzťahy 

 

Právny základ spracúvania 

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) - 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, § 229 až § 250a 

zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Kolektívna zmluva. 

 

Dotknutá osoba/kategórie dotknutých osôb 

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

zamestnanci prevádzkovateľa, bývalí zamestnanci prevádzkovateľa. 

 

Príjemcovia/kategórie príjemcov  osobných údajov 

Zástupcovia zamestnancov, zamestnanci prevádzkovateľa, rodinní príslušníci zamestnancov. 

 

Doba uchovávania osobných údajov 

10 rokov po roku, ktorého sa týkajú. 

 

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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