Informačná povinnosť VUJE, a. s.
Školiace výcvikové stredisko1
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
Zabezpečenie odbornej prípravy podľa Zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej
energie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Atómový
zákon) pre príslušné jadrové zariadenie (teoretická príprava) a následné vydanie Osvedčenia o
odbornej spôsobilosti/Protokolu o absolvovaní odbornej prípravy (overovanie odbornej spôsobilosti)
Právny základ spracúvania
Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)- zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní
jadrovej energie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Vyhláška č.
52/2006 Z. z. Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti.
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Oprávnený záujem prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).
Oprávnený záujem
VUJE, a. s., ako špecializované zariadenie, je oprávnené vykonávať odbornú prípravu pre príslušné jadrové
zariadenie, k čomu využíva možnosť adekvátnej evidencie a vedenia príslušnej dokumentácie o realizácii
kurzov a overovaní odbornej spôsobilosti.
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 účastníci školení, kurzov.
Príjemcovia/kategórie príjemcov osobných údajov
Účastníci školení, zamestnávatelia účastníkov školení, subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné
údaje ex lege.
Doba uchovávania osobných údajov
Dokumentácia teoretickej prípravy:
prihláška k zaradeniu zamestnanca/účastníka do prípravy v ŠVS, príloha k Záznamníku BOZP a PO, triedna
kniha, prezenčná listina, protokol o absolvovaných čiastkových skúškach, odpoveďový hárok - 15 rokov po
roku absolvovania teoretickej prípravy.
Dokumentácia overovania odbornej spôsobilosti:
prihláška k zaradeniu zamestnanca/účastníka do prípravy v ŠVS, triedna kniha, prezenčná listina, konečné
hodnotenie z overenia odbornej spôsobilosti, prezenčná listina z ústnej časti overenia odbornej spôsobilosti,
odpoveďový hárok, protokol z overovania odbornej spôsobilosti, protokol o absolvovaní simulátorového
výcviku (RPRS V-2), protokol o absolvovaní stáže na jadrovom zariadení (len uchovávanie), protokol o
absolvovaní simulátorového výcviku ( RPRS EMO - len uchovávanie), osvedčenie o absolvovaní prípravy a
overenia odbornej spôsobilosti - 40 rokov po roku absolvovania overovania odbornej spôsobilosti.
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
oprávneného záujmu prevádzkovateľa môže dotknutá osoba využiť právo namietať spracúvanie osobných
údajov.
Účel spracúvania
Zabezpečenie odbornej prípravy v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a následné vydanie Osvedčenia o odbornej
spôsobilosti/Protokolu z overenia odbornej spôsobilosti (manipulant, technik prevádzky,
prevádzkový elektrikár, dispečer, technik prípravy prevádzky)
Právny základ spracúvania
Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) - zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci.
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Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).
Oprávnený záujem
Spočíva v administratívnom zabezpečení vedenia odbornej prípravy a následnom overení odbornej
spôsobilosti
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 účastníci školení, kurzov.
Príjemcovia/kategórie príjemcov osobných údajov
Subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege.
Doba uchovávania osobných údajov
Dokumentácia teoretickej prípravy:
prihláška k zaradeniu zamestnanca/účastníka do prípravy v ŠVS - MES, DISP, PPN, príloha k Záznamníku
BOZP a PO, hodnotenie poslucháča, triedna kniha, doklady o predchádzajúcom vzdelaní - 15 rokov po roku
absolvovania teoretickej prípravy, skúšobné pc testy - 1 rok po absolvovaní testu.
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
oprávneného záujmu prevádzkovateľa môže dotknutá osoba využiť právo namietať spracúvanie osobných
údajov.
Účel spracúvania
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 MPVSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a
ochrany zdravia pro práci s technickými zariadeniami (elektrickými)
Právny základ spracúvania
Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
- 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;
- vyhláška MPVSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a
ochrany zdravia pro práci s technickými zariadeniami (elektrickými).
Dotknutá osoba/kategórie dotknutých osôb
Fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané na tento konkrétne určený, vopred stanovený účel 3

účastníci školení, kurzov.
Príjemcovia/kategórie príjemcov osobných údajov
Subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege.
Doba uchovávania osobných údajov
Dokumentácia teoretickej prípravy:
prihláška na skúšku odbornej spôsobilosti elektrotechnikov, príloha k Záznamníku BOZP a PO, zápis o skúške
podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z. z., potvrdenie dĺžky praxe, potvrdenie zdravotnej spôsobilosti, triedna kniha
- 15 rokov po roku absolvovania teoretickej prípravy.
Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou
Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.
Účel spracúvania
Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti/Protokolu z overenia odbornej spôsobilosti
Právny základ spracúvania
Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).
Oprávnený záujem
Spočíva v kontinuálnom zabezpečení opakovaných kurzov a školení, komplexnom poskytovaní služieb v
oblasti ponúkaných foriem vzdelávania, k čomu slúži prehľadná a zrozumiteľná podporná evidencia.
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 účastníci školení, kurzov.
Príjemcovia/kategórie príjemcov osobných údajov
Účastníci školení, kurzov, zamestnávatelia dotknutých osôb.
Doba uchovávania osobných údajov
Evidencia účastníkov školení/kurzov - 45 rokov po roku absolvovania školenia, kurzu.
Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou
Dotknutá osoba má možnosť využiť právo namietať spracúvanie osobných údajov.
Účel spracúvania
Plánovanie opakovaných školení/kurzov
Právny základ spracúvania
Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).
Oprávnený záujem
Spočíva v kontinuálnom zabezpečení opakovaných kurzov a školení, komplexnom poskytovaní služieb v
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oblasti ponúkaných foriem vzdelávania, k čomu slúži prehľadná a zrozumiteľná podporná evidencia.
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 účastníci školení, kurzov.
Príjemcovia/kategórie príjemcov osobných údajov
Osobné údaje nie sú poskytované príjemcom.
Doba uchovávania osobných údajov
Evidencia účastníkov kurzov/školení - po dobu nevyhnutnú na realizáciu nasledujúceho opakovaného
školenia.
Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou
Dotknutá osoba má možnosť využiť právo namietať spracúvanie osobných údajov.

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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