Oznámenie o spracúvaní osobných údajov
V súvislosti so spracovaním osobných údajov fyzických osôb (ďalej len „OÚ“) zo strany nižšie
identifikovaného prevádzkovateľa, prevádzkovateľ osobe, ktorá poskytuje svoje osobné údaje
a/alebo ktorej osobné údaje prevádzkovateľ spracúva (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto oznamuje
informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej
len „GDPR“) a podľa §§ 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ZoOÚ“).
POUČENIE O SPRACÚVANÍ OÚ
1.1 Identifikácia prevádzkovateľa
názov:
sídlo:
IČO:
zapísaná:
konajúca:

DPP s. r. o.
Železničná 555/2, 935 23 Rybník
36 819 573
v OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka: 20486/N
Anton Polomčák, konateľ
Ing. Branislav Danielič, konateľ
kontakt:
www.dpp-rybnik.sk
mail@dpp-rybnik.sk
(ďalej len ako „spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“)
1.2 Účely a právny základ spracúvania OÚ:
A. Výkon podnikateľskej činnosti – Prevádzkovateľ spracúva OÚ za účelom výkonu podnikateľskej
činnosti a plnenia s tým súvisiacich práv a povinností v zmysle platných právnych predpisov.
Právnym základom spracúvania OÚ pre tento účel je plnenie zo zmluvného vzťahu podľa čl. 6 ods. 1
psím. b) GDPR a oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR.
B. Ochrana oprávnených záujmov a uplatňovanie nárokov – Prevádzkovateľ na účel ochrany
oprávnených záujmov a uplatňovania nárokov spracúva OÚ na právnom základe plnenia
zo zmluvného vzťahu podľa čl. 6 ods. 1 psím. b) GDPR a na základe oprávneného záujmu
prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR.
C. Účtovné a daňové účely – Prevádzkovateľ ďalej spracúva OÚ na účtovné a daňové účely, kde
právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti podľa č. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
D. Komunikácia s obchodnými partnermi – Prevádzkovateľ ďalej spracúva OÚ na účely komunikácie s
obchodnými partnermi na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1
psím. f) GDPR.
E. Evidencia doručenej pošty – Právnym základom na vedenie evidencie došlej pošty je oprávnený
záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR.
F. Získavanie zamestnancov – Prevádzkovateľ za účelom získavania zamestnancov vedie evidenciu
uchádzačov o zamestnanie, pričom právnym základom je výkon opatrení pred uzatvorením zmluvy
na základe žiadosti dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
G. Registratúrne účely, vyraďovanie údajov z IS a skartácia – Prevádzkovateľ v zmysle zákona č.
392/2005 Z. z. o archívoch a registratúrach vedie registratúrne záznamy každej jeho činnosti, a to aj
mimo predchádzajúce účely, právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti podľa č. 6 ods. 1 písm.
c) GDPR.
H. Bezpečnosť a ochrana objektu – Prevádzkovateľ na ochranu objektu prevádzky používa kamerový
systém, právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 4 ods. 1 písm. f) GDPR.
1.3 Oprávnené záujmy prevádzkovateľa
Oprávneným záujmom prevádzkovateľa pri výkone jeho podnikateľskej činnosti je jeho snaha
o rozvoj svojho podnikania, s čím súvisí aj oslovovanie aktuálnych a aj potencionálnych obchodných
partnerov, pričom sa prevádzkovateľ môže dostať do kontaktu s fyzickými osobami konajúcimi v
ich mene a následne spracúvať ich OÚ pri komunikácii. Prevádzkovateľ ďalej v pri plnení svojich
záväzkov, alebo z plnení obchodných partnerov získava a spracúva OÚ obsiahnuté v dokumentácii
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k výrobkom, dielam a službám, ktoré, sú predmetom uzatváraných zmlúv Primárne ide o certifikáty,
osvedčenia, oprávnenia, protokoly, ktoré osvedčujú kvalitu predmetu plnenia alebo splnenie konkrétnych
noriem pri výrobe alebo spracovaní predmetu diela, (ďalej len „certifikáty“).
Pri ochrane oprávnených záujmov a uplatňovaní nárokov je oprávneným záujmom
prevádzkovateľa ochrana jeho práv z obchodných a iných vzťahov.
Pri komunikácii s obchodnými partnermi je oprávneným záujmom prevádzkovateľa rozvoj jeho
podnikateľskej činnosti, dobrá spolupráca a v neposlednom rade aj udržiavanie dobrých vzťahov medzi
partnermi.
Ďalším oprávneným záujmom prevádzkovateľa je ochrana majetku a zaisťovanie bezpečnosti
objektu, v ktorom vykonáva svoju podnikateľskú činnosť.
1.4 Kategórie dotknutých osôb, spracúvaných OÚ a doba spracúvania:
Kategórie dotknutých osôb – Prevádzkovateľ spracúva OÚ osôb zastupujúcich v obchodnej komunikácii
podnikateľov, štatutárov, osôb uvedených v účtovnej a inej dokumentácii, osôb označených
v certifikátoch a uchádzačov o zamestnanie, prepravcovia, osoby vstupujúce do prevádzkových
priestorov spoločnosti.
Kategórie spracúvaných OÚ – Prevádzkovateľ spracúva OÚ v rozsahu: titul, meno, priezvisko, funkcia
alebo zaradenie, kontaktné údaje, podpis, prípadne ďalšie OÚ zverejnené vo verejných registroch
a zdrojoch. Prevádzkovateľ dbá na minimalizáciu spracúvaných OÚ, obrazové zachytenia podoby.
Doba spracúvania OÚ – Obecná doba spracúvania OÚ obsiahnutých v dokumentácii zo zmluvných
vzťahov trvá po dobu trvania zmluvného vzťahu alebo do uplynutia lehoty na uplatnenie nárokov,
prípadne do právoplatného skončenia súdneho a iného konania. V ostatných prípadoch sa
prevádzkovateľ riadi príslušnými právnymi predpismi, na základe ktorých OÚ spracúva. Na účely
komunikácie s obchodnými partnermi prevádzkovateľ spracúva OÚ po dobu existencie spoločnosti. Doba
spracúvania OÚ na registratúrne účely je 5 rokov. Kamerové záznamy sa uchovávajú po dobu 15 dní.
1.5 Získavanie a odmietnutie OÚ
Prevádzkovateľ získava OÚ z obchodnej komunikácie so svojimi partnermi, zo získanej
dokumentácie alebo od uchádzačov o zamestnanie, spravidla v rozsahu, v akom ich dotknutá osoba
poskytne. Ďalej prevádzkovateľ môže získavať OÚ z verejných alebo zákonných zdrojov, od orgánov
verejnej moci alebo iných osôb.
V prípade, že prevádzkovateľ získa OÚ mimo stanovené účely spracúvania, prevádzkovateľ tieto
OÚ bezodkladne vráti pôvodcovi a informuje ho o odmietnutí týchto OÚ.
1.6 Kategórie subjektov, ktorým môžu byť poskytnuté OÚ:
Prevádzkovateľ spracúvané OÚ poskytuje a sprístupňuje len v nevyhnutnej miere, a to na základe
zákonných povinností alebo uplatňovaných práv a nárokov príslušným oprávneným orgánom štátu,
osobám, ktoré poveruje na spracúvanie OÚ na základe zmluvy (sprostredkovatelia), ako je napríklad
externý poskytovateľ účtovných služieb alebo poskytovateľ softvérového vybavenia. Ďalej
prevádzkovateľ poskytuje OÚ uvedených v certifikátoch príjemcom technickej a inej dokumentácie
v súvislosti s plnením zmluvných povinností, pričom môže dochádzať aj k prenosu do tretích krajín.
1.7 Prenos OÚ do tretích krajín
Prevádzkovateľ vo výnimočných prípadoch môže vykonávať prenos OÚ dotknutých osôb do
tretích krajín a to v prípade, keď súčasťou plnenia zo zmluvy je aj vyhotovenie a doručenie technickej
dokumentácie do tretej krajiny, a súčasťou takej dokumentácie sú licencie, certifikáty a iné obdobné
dokumenty obsahujúce OÚ.
Prevádzkovateľ v takom prípade vykonáva prenos na základe výnimky pre osobitné situácie podľa
čl. 49 ods. 1 písm. a, c) GDPR.
1.8 Spracúvanie OÚ formou automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.
Prevádzkovateľ nevykonáva spracúvanie formou automatizovaného individuálneho rozhodovania,
ani spracúvanie formou profilovania. Prevádzkovateľ vykonáva spracúvanie automatizovanými
a informačne technologickými prostriedkami, pričom berie do úvahy riziká narušenia práv dotknutých
osôb. Na minimalizáciu týchto rizík prijal primerané technické a organizačné opatrenia.
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PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
2.1 Právo na prístup k OÚ
Fyzické osoby majú právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či prevádzkovateľ spracúva ich
OÚ; ak ich prevádzkovateľ spracúva, majú právo požiadať o prístup k OÚ a informácie (účel, kategórie,
príjemcovia, doba uchovávania, práva dotknutej osoby, zdroj OÚ, existencia automatizovaného
individuálneho rozhodovania vrátane profilovania).
2.2 Právo na opravu OÚ
Dotknuté osoby, ktorých OÚ prevádzkovateľ spracúva majú právo, aby ich spracúvané OÚ boli správne,
úplné a aktuálne; tieto osoby majú právo požiadať o opravu alebo doplnenie OÚ.
2.3 Právo na vymazanie OÚ
Dotknuté osoby majú za určitých okolností právo, aby prevádzkovateľ ich osobné údaje vymazal; na
základe žiadosti dotknutej osoby prevádzkovateľ OÚ vymaže, ak:

už OÚ nie sú potrebné na účel, na ktorý boli poskytnuté

dotknutá osoba odvolá svoj súhlas so spracúvaním OÚ

dotknutá osoba namieta spracúvanie jej OÚ

je spracúvanie OÚ nezákonné

je dôvodom pre výmaz splnenie zákonnej povinnosti

je dotknutou osobou dieťa mladší 16 rokov a jeho OÚ boli získané na základe jeho súhlasu
v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti (čl. 8 GDPR)
2.4 Právo na obmedzenie spracúvania OÚ
Dotknuté osoby majú na základe žiadosti právo na obmedzenie spracúvania OÚ; prevádzkovateľ bude
naďalej OÚ iba uchovávať bez ďalšieho spracúvania; obmedzenie spracúvania bude realizované, ak:

dotknutá osoba namieta správnosť OÚ, a to až do overenia ich správnosti

spracúvanie je nezákonné, dotknutá osoba namieta ich vymazanie a žiada namiesto toho
obmedzenie ich použitia

OÚ na účely prevádzkovateľa nie sú potrebné, ale dotknutá osoba ich potrebuje na uplatnenie
právneho nároku

dotknutá osoba namieta spracúvanie, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane
prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby
2.5 Právo namietať spracúvanie OÚ
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti
spracúvaniu jej OÚ, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe verejného záujmu alebo oprávneného
záujmu prevádzkovateľa vrátane namietania proti profilovaniu a spracúvaniu na účely priameho
marketingu; na základe námietky dotknutej osoby budú OÚ vymazané. Prevádzkovateľ je povinný
dotknutú osobu výslovne na tieto práva upozorniť najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, a to jasne
a oddelene od akýchkoľvek iných informácií.
2.6 Právo na prenosnosť OÚ
Dotknutá osoby má právo požiadať o poskytnutie OÚ za účelom ich prenesenia inému
prevádzkovateľovi, ak sú jej OÚ spracúvané na základe súhlasu alebo na plnenie zmluvy alebo ide
o osobitnú kategóriu OÚ a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
2.7 Právo podať návrh Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky na začatie konania
Fyzická osoba má právo za účelom preverenia porušenia práv dotknutej osoby pri spracúvaní jej OÚ
podať návrh Úradu na ochranu osobných údajov SR na začatie konania (vzor návrhu uverejní ÚOOÚ na
svojom webovom sídle https://dataprotection.gov.sk/uoou/).
OSOBITNÉ POUČENIE

Ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov na základe súhlasu, má dotknutá osoba
právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.
Dotknutá osoba má z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie právo kedykoľvek
namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného
záujmu.
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SPÔSOB UPLATNENIA PRÁV:
Uplatňovanie práv dotknutých osôb u prevádzkovateľa je možné na základe žiadosti podanej:
 emailom: mail@dpp-rybnik.sk
 listom: DPP s.r.o., Železničná 555/2, 935 23 Rybník
DPP s. r. o.
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