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Informačná povinnosť VUJE, a. s. 
 

Verejné obstarávanie/Projekty/Súťaže1 
 

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 

Zdokladovanie podmienok účasti vo verejných obstarávaniach,  na projektoch, súťažiach 

financovaných z verejných financií, verejných obchodných súťaží, následná správa a riadenie  

úspešných zákaziek, projektov, súťaží 

 

Právny základ spracúvania 

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

prevádzkovateľa. 

 

 
1 Vydané 30.06.2021 na základe Záznamu o spracovateľských činnostiach v102 
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Článok  6  ods.  1  písm.  a) GDPR  v spojení s čl. 9 ods. 2 písm. a) - dotknutá  osoba vyjadrila súhlas so 

spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely. 

 

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) - zákon č. 343/2015 z. z. o verejnom obstarávaní a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Oprávnený záujem 

Prevádzkovateľ sleduje oprávneným záujmom cieľ uspieť ako uchádzač a získať zákazku, projekt, 

prostredníctvom splnenia všetkých  podmienok stanovených objednávateľom. 

 

Právo uplatniteľné pri konkrétnom účele (právo odvolať súhlas, právo namietať, právo na 

prenosnosť osobných údajov) 

Právo odvolať súhlas (čl. 7 GDPR). 

Právo namietať (čl. 21 GDPR). 

 

Dotknutá osoba/kategórie dotknutých osôb 

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

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

subdodávateľov, fyzické osoby-podnikatelia, ktorí nie sú zamestnávateľmi, fyzické osoby nepodnikatelia. 

 

Príjemcovia/kategórie príjemcov  osobných údajov 

Verejný obstarávateľ, obstarávateľ, vyhlasovateľ súťaže,  subjekty, ktorým poskytuje prevádzkovateľ osobné 

údaje ex lege. 

 

Doba uchovávania osobných údajov 

Počas trvania zákazky, projektu, súťaže a následne počas udržateľnosti zákazky, projektu, súťaže podľa toho 

akému režimu podlieha, a to: 

• po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku ukončenia verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom 

obstarávaní,  

• v ostatných prípadoch, kde lehotu uchovávania neustanovuje právny predpis,  najviac po dobu 5 rokov 

nasledujúcich po roku ukončenia projektu, zákazky, súťaže. 

 

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 

poskytnutia súhlasu má dotknutá osoba možnosť využiť právo odvolania súhlasu spôsobom akým bol 

súhlas udelený a v prípade oprávneného záujmu prevádzkovateľa má dotknutá osoba možnosť využiť právo 

namietať spracúvanie osobných údajov. 

 

Účel spracúvania 

Výkon kontrol a auditov zákaziek, projektov, súťaží 

 

Právny základ spracúvania 

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) -  zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a 

vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení v znení neskorších predpisov, zákon č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 172/2005 Z. z. o 

organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o org. činnosti vlády a 

org. ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 
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zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

A RADY (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013,ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom 

fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom 

poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa 

stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, 

Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 

1083/2006, E665. 

 

Článok  6  ods.  1  písm.  a) GDPR  v spojení s čl. 9 ods. 2 písm. a) - dotknutá  osoba vyjadrila súhlas so 

spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely. 

 

Právo uplatniteľné pri konkrétnom účele (právo odvolať súhlas, právo namietať, právo na 

prenosnosť osobných údajov) 

Právo odvolať súhlas (čl. 7 GDPR). 

 

Dotknutá osoba/kategórie dotknutých osôb 

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

štatutári, zamestnanci, iné oprávnené osoby prevádzkovateľa, dodávateľov, subdodávateľov, fyzické osoby-

podnikatelia, ktorí nie sú zamestnávateľmi, fyzické osoby nepodnikatelia. 

 

Príjemcovia/kategórie príjemcov  osobných údajov 

Verejný obstarávateľ, obstarávateľ, vyhlasovateľ súťaže,  subjekty, ktorým poskytuje prevádzkovateľ osobné 

údaje ex lege. 

 

Doba uchovávania osobných údajov 

Počas trvania zákazky, projektu, súťaže a následne počas udržateľnosti zákazky, projektu , súťaže podľa toho 

akému režimu podlieha, a to: 

• po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku  ukončenia verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom 

obstarávaní,  

• v ostatných prípadoch, kde lehotu uchovávania neustanovuje právny predpis,  najviac po dobu 5 rokov 

nasledujúcich po roku ukončenia projektu, zákazky, súťaže. 

 

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 

poskytnutia súhlasu má dotknutá osoba možnosť využiť právo odvolania súhlasu spôsobom akým bol 

súhlas udelený. 

 

 

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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