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Informačná povinnosť VUJE, a. s. 
 

Účtovná a daňová evidencia1 
 

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 nasledujúce GDPR. 

 

Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania 

Osobné údaje v podmienkach prevádzkovateľa nepodliehajú automatizovanému rozhodovaniu ani 

profilovaniu. 

 

Účel spracúvania 

Evidencia účtovných dokladov, účtovných kníh, účtovných závierok, daňových dokladov a iných 

evidencií a dokumentácií v súvislosti s plnením zákonných povinností v oblasti účtovníctva a daní 

 

Právny základ spracúvania 

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)  - zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon 

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v 

znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov, zákon č. 

582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
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v znení neskorších predpisov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, 

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, zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákon a č. 

431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

 

Dotknutá osoba/kategórie dotknutých osôb 

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

štatutári, zamestnanci alebo iné oprávnené osoby prevádzkovateľa, štatutári, zamestnanci dodávateľov a 

odberateľov, resp. ich iné oprávnené osoby, fyzická osoba podnikateľ, fyzická osoba nepodnikateľ, audítor. 

 

Príjemcovia/kategórie príjemcov  osobných údajov 

Správca dane, audítor, sociálna poisťovňa, orgány činné v trestnom konaní, súd a iné subjekty, ktorým 

prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege, sprostredkovateľ. 

 

Doba uchovávania osobných údajov 

10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú. 

 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou 

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. 

 

Účel spracúvania 

Styk s finančnými inštitúciami -  na účel uzatvorenia vzťahu a plnenia povinností a uplatňovania práv  

z neho vyplývajúcich 

 

Právny základ spracúvania 

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) -  zákon č.483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve, zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení pri 

prevádzke motorového vozidla, zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 

poradenstve, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. 

 

Dotknutá osoba/kategórie dotknutých osôb 

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

štatutári, zamestnanci alebo iné oprávnené osoby prevádzkovateľa, štatutári, zamestnanci alebo iné 

oprávnené osoby finančných inštitúcií. 

 

Príjemcovia/kategórie príjemcov  osobných údajov 

Zmluvní partneri (finančné inštitúcie), fyzická osoba ako zmluvná strana, subjekty, ktorým prevádzkovateľ 

poskytuje osobné údaje ex lege. 

 

Doba uchovávania osobných údajov 

10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týka. 

 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou 

Poskytovanie osobných údajov 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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