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Informačná povinnosť VUJE, a. s. 
 

Vstupy do jadrových/nejadrových zariadení1 
 

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 

Vybavenie povolenia vstupu do objektov prevádzkovateľov jadrových zariadení (jadrové 

elektrárne)/nejadrových zariadení (vodné, tepelné a iné elektrárne) a vedenie evidencie 

 

Právny základ spracúvania 

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. 

 

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

 

Oprávnený záujem 

Spočíva  v  zabezpečení plynulého plnenia zmluvných záväzkov, ich dodržiavania, kontroly. 

 

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 - 

osoby vstupujúce do objektov prevádzkovateľov jadrových/nejadrových zariadení. 

 

Príjemcovia/kategórie príjemcov  osobných údajov 

Prevádzkovatelia jadrových/nejadrových  zariadení. 

 

Doba uchovávania osobných údajov 

Po dobu výkonu činnosti v objektoch prevádzkovateľov jadrových/nejadrových  zariadení  a po ukončení 

výkonu  činnosti  5 rokov od roku ukončenia výkonu činnosti/ pri krátkodobom vstupe počas jeho platnosti.   

 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou je potrebné posudzovať na základe konkrétneho 

právneho základu spracúvania. 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. 

 

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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