
 

 

Informačná povinnosť VUJE, a. s.,  

 

 
 

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES  

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len GDPR) 

 

Okružná 5, 918 64 Trnava, Slovenská republika, IČO: 31 450 474, telefón: +421 33 599 1111, mail: 

vuje@vuje.sk 

 

Zodpovedná osoba: osobneudaje@vuje.sk, telefón: +421 33 599 1111 

 

 

 

 

 

VUJE, a. s., ako prevádzkovateľ počas obdobia svojej existencie spolupracuje s dodávateľskými organizáciami 

a partnerskými firmami, zamestnáva desiatky zamestnancov, zúčastňuje sa súťaží, projektov v oblasti jadrovej 

energetiky, realizuje školenia, vyvíja sociálne a odborné profesijné aktivity, súčasťou ktorých je spracúvanie 

a ochrana osobných údajov dotknutých osôb – fyzických osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané. 

 

Tou dotknutou osobou ste Vy, či už ako zamestnanec, rodinný príslušník zamestnanca, osoba vstupujúca do 

priestorov prevádzkovateľa, účastník školenia, pracovník dodávateľskej organizácie, čiže akákoľvek fyzická 

osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú. Konkrétne účely spracúvania osobných údajov a konkrétne okruhy 

dotknutých osôb nájdete na webovej stránke VUJE, a. s., v Zozname účelov spracúvania osobných údajov. 

 

Vaše osobné údaje získavame na konkrétne určené legitímne účely, v rozsahu primeranom 

a zodpovedajúcom účelu spracúvania, spracúvame ich správne a podľa potreby aktualizované zákonným 

spôsobom, uchovávame v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a požiadavkami GDPR po dobu 

nevyhnutnú na dosiahnutie konkrétneho účelu vyplývajúcu zo zákonných požiadaviek a v kontexte 

s Registratúrnym poriadkom a plánom VUJE, a. s.  

 

Po uplynutí lehoty uloženia Vašich osobných údajov tieto bezpečne vymažeme/zlikvidujeme. Prístup k Vašim 

osobným údajom majú len osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich 

spracúvajú na základe pokynov VUJE, a. s., v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. 

Bezpečnostná politika VUJE, a. s., je zameraná na zabezpečenie ochrany osobných údajov pred 

neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením využitím 

primeraných technických, organizačných opatrení a opatrení fyzickej ochrany. 

 

Informačná povinnosť VUJE, a. s., Vám v nasledujúcich riadkoch poskytne rýchly prehľad a odpovede na 

niekoľko základných otázok, ktoré Vás ako dotknutú osobu, ktorá nám poskytla svoje osobné údaje (čl. 13 

GDPR), môžu zaujímať. V prípade, že sme nezískali osobné údaje od Vás ako dotknutých osôb, okrem 

uvedených odpovedí Vám poskytneme informáciu o zdroji, z ktorého sme osobné údaje získali a kategóriách 

Vašich takto získaných osobných údajov (čl. 14 GDPR). 
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Účel spracúvania osobných údajov je konkrétna odpoveď, prečo  a aké osobné údaje dotknutých osôb 

spracúvame. Každý účel máme vopred jednoznačne vymedzený alebo ustanovený ako zámer spracúvania 

osobných údajov, ktorý sa viaže na určitú činnosť. Zoznam účelov nájdete na našej stránke www.vuje.sk, 

Zoznam účelov spracúvania osobných údajov. 

 

Zákonnosť spracúvania osobných údajov je naplnená podložením každého účelu právnym základom na 

spracúvanie osobných údajov. VUJE, a. s., Vaše osobné údaje spracúva na týchto základoch: 

 

 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR). 

 

Pri účeloch spracúvania osobných údajov na základe zákonnej povinnosti sú konkrétne stanovené právne 

predpisy, na základe ktorých Vaše údaje spracúvame. V prípade, že nám neposkytnete Vaše osobné údaje, 

resp. nám ich poskytnete nesprávne alebo neúplné, nemôže VUJE, a. s., voči Vám a voči orgánom verejnej 

moci, poisťovniam, správcom dane, súdom a pod., riadne plniť úlohy a povinnosti prevádzkovateľa. 

 

Plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste alebo chcete byť Vy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).  

 

Vaše osobné údaje spracúvame bez súhlasu v prípade, ak spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, kde 

Vy ako dotknutá osoba vystupujete ako jedna zo zmluvných strán, alebo na vykonanie opatrenia pred 

uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti, čiže v rámci predzmluvných vzťahov. Poskytnutie osobných 

údajov je dobrovoľné. V prípade, že nám osobné údaje neposkytnete, nie je možné zmluvu uzavrieť 

a následne naplniť zmluvné ustanovenia. 

 

Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo 

tretia strana (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). 

 

V prípade tohto právneho základu VUJE, a. s., zohľadňuje Vaše primerané očakávania voči prevádzkovateľovi 

a upozorňuje Vás na Vaše právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka na tomto 

právnom základe. Pri tomto právnom základe sa vyžaduje vykonanie tzv. testu proporcionality, a to ešte pred 

samotným začatím spracúvania osobných údajov, ktorý v rámci svojho trojkrokového postupu predpokladá 

kumulatívne splnenie podmienok, a to sledovanie legitímneho záujmu prevádzkovateľa alebo tretej strany, 

nevyhnutnosť spracúvania osobných údajov na realizáciu sledovaného legitímneho záujmu a podmienku, že 

neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody osoby, ktorej sa spracúvanie osobných údajov týka nad 

záujmom prevádzkovateľa alebo tretej strany. Prevádzkovateľ musí po vznesení námietky voči spracúvaniu 

osobných údajov opätovne posúdiť a porovnať svoje záujmy so záujmami dotknutej osoby v danom 

konkrétnom prípade. 

 

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel (čl. 6 ods.1 

písm. a) GDPR). 

 

Váš slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný súhlas pomáha nám – VUJE, a. s., preukázať naplnenie 

požiadavky zákonnosti spracúvania Vašich osobných údajov. Podmienky poskytnutia súhlasu sú bližšie 

upravené v čl. 7 GDPR. Poskytnutie súhlasu je vždy dobrovoľné, súhlas máte právo kedykoľvek odvolať 

formou a prostriedkami ako ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania 

osobných údajov počas jeho platnosti (pred jeho odvolaním). 
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Ďalšími zákonnými možnosťami spracúvania osobných údajov dotknutých osôb sú: 

 

Spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej 

fyzickej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. d) GDPR. 

 

Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone 

verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR. 

 

 

 

Vaše osobné údaje môžeme ako prevádzkovateľ poskytnúť iným príjemcom či už na základe zákonnej 

povinnosti (sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad, úrad práce, súdy, orgány činné v trestnom 

konaní, exekútori) alebo na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom v mene 

prevádzkovateľa (strážne a bezpečnostné agentúry, pracovná zdravotná služba, agentúry na správu webu, 

informačnej siete). 

Každý účel môže mať svoj okruh príjemcov, ich evidencia je vedená, aktualizovaná a prístupná u zodpovednej 

osoby prevádzkovateľa. 

 

Bezpečné spracúvanie a uchovávanie osobných údajov rieši i otázku prenosu Vašich osobných údajov za 

hranice Európskej únie. VUJE, a. s., vo všeobecnosti neprenáša Vaše osobné údaje do tretích krajín 

a medzinárodných organizácií.  

Štandardne obmedzujeme akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo 

Európskeho hospodárskeho priestoru (t. j. mimo členských štátov EÚ, Islandu, Nórska a  Lichtenštajnska). 

V ojedinelých prípadoch k takýmto prenosom dochádza.  

Vaše osobné údaje môžu byť prenesené do tretej krajiny najmä v prípadoch cezhraničnej spolupráce za 

účelom účasti v medzinárodných projektoch. Ak je takýto prenos nevyhnutný, snažíme sa o dosiahnutie 

primeraných záruk podľa čl. 46 GDPR, vďaka ktorým je príjemca osobných údajov v tretej krajine viazaný 

ekvivalentným režimom ochrany osobných údajov ako platí v EÚ. Najčastejšie ide o uzavretie tzv. 

štandardných zmluvných doložiek schválených Komisiou EÚ, ak je to objektívne možné. Ak to možné nie je, 

musíme postupovať podľa výnimiek pre osobitné situácie podľa čl. 49 GDPR. V takomto prípade ide o Váš 

súhlas s prenosom osobných údajov. O prenose Vašich osobných údajov, ako aj o existencii alebo 

neexistencii primeranej úrovne ochrany osobných údajov treťou krajinou Vás vždy vopred informujeme. 

 

Hodnotenie Vašich osobných aspektov, automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie na 

základe Vašich osobných údajov VUJE, a. s., nevykonáva. 

 

Uchovávanie Vašich osobných údajov je jednou z možných spracovateľských operácií prevádzkovateľa. 

Doba uchovávania (lehota uloženia) osobných údajov je buď vymedzená osobitným zákonom alebo 

stanovená prevádzkovateľom s ohľadom na účel spracúvania a zásadu minimalizácie uchovávania osobných 

údajov. VUJE, a. s., upravuje lehoty uloženia záznamov prostredníctvom Registratúrneho poriadku a plánu 

vypracovaného v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a schváleného 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Konkrétne lehoty uchovávania Vašich osobných údajov na 

konkrétne účely nájdete na webovej stránke prevádzkovateľa v Zozname účelov spracúvania osobných 

údajov. 
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My spracúvame Vaše osobné údaje, Vy ako dotknutá osoba máte svoje práva: 

 

Právo na prístup k osobným údajom - máte právo na poskytnutie potvrdenia o tom, že spracúvame Vaše 

osobné údaje a na požiadanie poskytnutie zoznamu osobných údajov, ktoré o Vás máme k  dispozícii, ako aj 

na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje spracúvame. Väčšinou Vám budú Vaše osobné údaje 

poskytnuté prostredníctvom emailu alebo v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich 

poskytnutia. Ak žiadate o poskytnutie týchto informácií  elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté 

elektronicky, ak to je technicky možné. 

 

Právo na opravu -  trvale prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a 

aktuálnosť údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, 

neúplné alebo neaktuálne, požiadajte nás o nápravu, ktorú my bezodkladne zrealizujeme. 

 

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných 

údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie 

pôvodného účelu spracúvania, ak odvoláte súhlas na spracúvanie osobných údajov, ak namietate voči 

spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa a neprevažujú žiadne 

oprávnené dôvody na spracúvanie. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných 

okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti a  nebudeme môcť Vašej žiadosti 

vyhovieť v prípade preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov, v prípade archivácie vo 

verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, z dôvodov 

verejného záujmu v oblasti verejného zdravia.  

 

Právo na obmedzenie spracúvania -  môžete využiť, keď si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré 

spracúvame, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať. 

Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať 

určité právne a regulačné povinnosti a nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť. 

 

Právo na prenosnosť údajov - (k inému prevádzkovateľovi, tretej strane) môžete uplatniť na osobné údaje, 

ktoré ste nám poskytli na základe súhlasu alebo zmluvy a zároveň ich my spracúvame automatizovanými 

prostriedkami spracúvania osobných údajov. 

 

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na našich 

legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak sa nepreukáže legitímnosť nášho oprávneného záujmu na 

spracúvanie osobných údajov a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

 

Právo odvolať súhlas - môžete využiť, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu. 

Súhlas môžete odvolať elektronicky na adrese zodpovednej osoby (aj osobne), písomne na adresu 

prevádzkovateľa, spôsobom takým istým ako ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť 

spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu. 

 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu - v prípade, ak sa domnievate, že sú porušované Vaše práva na 

ochranu osobných údajov alebo sú Vaše osobné údaje nezákonne a nespravodlivo spracúvané, máte právo 

podať sťažnosť dozornému orgánu:  

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 

3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk , https://dataprotection.gov.sk. 
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Všetky požiadavky súvisiace s Vašimi právami ako dotknutej osoby voči VUJE, a. s., adresujte zodpovednej 

osobe prevádzkovateľa na adresu osobneudaje@vuje.sk alebo písomne na prevádzkovateľa, príp. osobným 

oznámením zodpovednej osobe. 

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri vybavovaní Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR 

Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie Vašej totožnosti, a to najmä v prípadoch, ak budú existovať 

pochybnosti o Vašej identite. Je našou povinnosťou zabrániť poskytnutiu osobných údajov o Vás 

neoprávnenej osobe. 

 

Poskytnutie týchto základných informácií je povinnosťou VUJE, a. s., ktorá spracúva Vaše osobné údaje. Ak 

máte záujem dozvedieť sa viac, kontaktujte nás mailom na adrese osobneudaje@vuje.sk alebo sledujte 

www.vuje.sk. 

 

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní 

v súvislosti so spracúvaním osobných údajov poskytnúť v súlade s GDPR, sa môžu vzhľadom na vývoj praxe 

meniť alebo stratiť aktuálnosť. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto informácie 

aktualizovať, upraviť alebo zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že zmeny a úpravy sú závažné, 

upozorníme Vás napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením 

prostredníctvom emailu. 

 

 

 

 

 

 

Trnava 30. 06. 2021      Ing. Matej Korec, MSc., PhD. 

              generálny riaditeľ 

 

 

 

 

 

Zdroj informácií: 

https://www.vuje.sk/docs/VUJE_Prava_dotknutych_osob.pdf 

https://www.vuje.sk/zoznam-ucelov-spracuvania-osobnych-udajov 

 

 

 

 

 

Tento dokument je druhým prepracovaným vydaním dokumentu Spracovanie a ochrana osobných údajov v 

podmienkach prevádzkovateľa VUJE, a. s.1 

 

 

 

 
1 Druhé prepracované vydanie a Zoznam účelov spracúvania osobných údajov vydané 30.06.2021 na základe 

Záznamu o spracovateľských činnostiach v102. 
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