A/ VŠEOBECNÁ ČASŤ
Prevádzkovateľ: Brueckner Slovakia, s.r.o., Priemyselná ulica 4873, 955 01 Topoľčany
IČO: 36560227
Zodpovedná osoba (ak pôsobí): Vladimíra Schwarz. (kontaktný mail: oou@brueckner.sk)
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb jednotlivcov) pri
svojich spracovateľských činnostiach v nasledovných informačných systémoch osobných
údajov (ďalej len „IS“):
IS mzdy a personalistika vrátane predzmluvných vzťahov
IS BOZP a OPP
IS absolventská prax
IS praktické vyučovanie
IS účtovníctvo
IS správa registratúry
IS zmluvy/dohody s fyzickými osobami jednotlivcami (napr. príkazné zmluvy, mandátne zmluvy)
IS zmluvy s fyzickými osobami podnikateľmi
IS obchodné kontakty/kontaktné osoby
IS súdne konania
IS konania pred správnym orgánom
IS oznamovanie protispoločenskej činnosti
IS nákup
IS zoznam spoločníkov
IS zápisy do obchodného registra
IS iné podnety
IS používanie firemných mobilov
IS kamery- verejné
IS kamery- neverejné
IS dohody- firemné automobily na súkromný účel
IS databáza uchádzačov
IS COVID
Vo väčšine uvedených IS prevádzkovateľ spracúva osobné údaje jednotlivcov na právnom
základe:
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- platných právnych predpisov (platí, že neposkytnutie údajov prevádzkovateľovi zo strany
jednotlivca, neumožňuje prevádzkovateľovi pokračovať v spracúvaní jeho osobných údajovteda nie je možné plniť zákonné povinnosti, napr. vystaviť faktúru pre jednotlivca, prihlásiť
nového zamestnanca do zdravotnej poisťovne a sociálnej poisťovne, uskutočniť zápis do
obchodného registra),
- v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov (platí, že neposkytnutie údajov
prevádzkovateľovi zo strany jednotlivca, neumožňuje prevádzkovateľovi pokračovať
v spracúvaní jeho osobných údajov- nie je možné uzavrieť zmluvný vzťah),
Avšak prevádzkovateľ má aj IS, v ktorých spracúva osobné údaje jednotlivcov na právnom
základe:
- vlastného oprávneného záujmu (napr. prevádzkovanie kamier- oprávnený záujem
prevádzkovateľa chrániť majetok, odhaľovať kriminalitu a tiež v rámci požiarnej prevencie).
- súhlasu (napr. IS databáza uchádzačov – výslovný súhlas na spracovanie osobných údajov
jednotlivcov).
Vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že účelom
prevádzkovateľom vo vyššie uvedených IS je teda:

spracúvania

osobných

údajov

- rešpektovanie platnej právnej úpravy a plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa,
- uzavretie a plnenie uzavretých zmlúv s jednotlivcami,
- sledovanie vlastného oprávneného záujmu,
- spracúvanie na základe súhlasu,
záleží o aký konkrétny IS a spracovateľskú činnosť ide (bližšie účely, právny základ,
kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov sú uvedené nižšie pri
konkrétnych IS/spracovateľských činnostiach- Osobitná časť tohto informovania, časť
B/ tohto dokumentu).
Pri spracúvaní osobných údajov jednotlivcov (dotknutých osôb) prevádzkovateľ dodržiava
základné zásady spracúvania osobných údajov:
 Zásadu zákonnosti – osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak,
aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby. Musí existovať legitímny
právny základ.
 Zásadu obmedzenia účelu – osobné údaje možno získavať len na konkrétne určený,
výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je
zlučiteľný s týmto účelom.
 Zásadu minimalizácie – spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné
a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom spracúvania osobných údajov.
 Zásadu správnosti – spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby
aktualizované.
 Zásadu minimalizácie uchovávania – osobné údaje musia byť uchovávané vo forme,
ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na
účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; (výnimka- ak ide o privilegované účely:
osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel
archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na
základe osobitného predpisu a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej
osoby podľa § 78 ods. 8 zákona č. 18/2018 Z. z.)
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 Zásadu integrity a dôvernosti – osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý
prostredníctvom primeraných technických, organizačných a personálnych opatrení (t.j.
bezpečnostných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane
ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním
osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom/ zničením osobných
údajov alebo poškodením osobných údajov).
 Zásadu zodpovednosti – prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných
zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so
zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami
spracúvania osobných údajov na požiadanie Úradu na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) preukázať.
Osobné údaje jednotlivcov, ktoré sú súčasťou registratúrnych záznamov, prevádzkovateľ
likviduje v súlade s osobitným predpisom: zákonom o archívoch a registratúrach (po uplynutí
úložnej doby). Osobné údaje, ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, sa likvidujú/
vymazávajú po splnení účelu ich spracúvania, a to bez zbytočného odkladu.
Prevádzkovateľ:
- spracúva osobné údaje dotknutých osôb prostredníctvom svojich oprávnených osôb
(t.j. osoby v pracovnoprávnom vzťahu, ktoré sú poverené a poučené vrátane poučenia
o povinnosti mlčanlivosti),
- nemusí mať určenú zodpovednú osobu, ak ju dobrovoľne určil, jej kontaktné údaje
musí mať zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa (pokiaľ má webové sídlo),
resp. inak zverejnené.
V niektorých IS pomáhajú prevádzkovateľovi pri spracúvaní osobných údajov
sprostredkovatelia (externé subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje prevádzkovateľa v jeho
mene).
Momentálne má prevádzkovateľ týchto sprostredkovateľov:
 BALIN ACCOUNTING s.r.o. , Krajná 11/20, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 46 884
980
 JT Personal s.r.o., Kukučinová 1272/6, 957 04 Bánovce nad Bebravou, IČO: 505 106
31
 Manuvia Jobliner, a.s., Staromestská 3, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811
03, IČO: 47 592 761
 Ing. Ivan Galata , 5. Apríla 1022/27, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 37 453 891
 Ing. Juraj Hrčka, Horné Ozorovce 154, 957 03 Bánovce nad Bebravou, IČO: 34 481
991
 ALW, s. r. o., M. Benku 4016/23, 955 01 Topoľčany, IČO: 36 728 543
 ZILLION quadrate, s. r. o., Pod kaštieľom 276, 955 01 Tovarníky, IČO: 35 969 881
 REJA pco, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67 , 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO:
48 041 629
Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje fyzických osôb (t.j. dotknutých osôb) príjemcom1:
- tretím stranám2 na základe platných právnych predpisov (napr. zdravotným poisťovniam,
Sociálnej poisťovni, daňovému úradu, poisťovniam vykonávajúcim doplnkové
dôchodkové poistenie) alebo

Príjemca je každý kto prijíma osobné údaje bez ohľadu na to, či je treťou stranou s výnimkou orgánov verejnej
moci pri plnení ich úloh na základe platnej legislatívy (napr. kontrolné orgány, polícia).
2 Tretia strana je každý, kto nie je oprávnenou osobou, dotknutou osobou, sprostredkovateľom (jeho oprávnenou
osobou), spoločným prevádzkovateľom (jeho oprávnenou osobou).
1
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-

-

samotným dotknutým osobám (pri realizácii práva dotknutých osôb na prístup k osobným
údajom, ktoré sa ich týkajú- tak ako je uvedené nižšie, pri realizácii uvedeného práva na
prístup prevádzkovateľ vždy rešpektuje ochranu súkromia/osobných údajov iných osôb,
napr. v kópii dokumentu anonymizuje údaje iných osôb okrem konkrétnej dotknutej
osoby, ktorá si uplatnila právo na prístup k svojim osobným údajom) alebo
vlastným oprávneným osobám (t.j. osoby v pracovnoprávnom vzťahu, ktoré sú poverené
a poučené vrátane poučenia o povinnosti mlčanlivosti) alebo
oprávneným osobám sprostredkovateľa.

Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje dotknutých osôb aj tretím stranám,
ktoré nie sú považované za príjemcov (orgánom verejnej moci), ktorým sú údaje
poskytované v súlade so zákonnou povinnosťou na výkon ich oficiálnych úloh. Osobné údaje
si žiadajú spravidla na základe oprávnení, ktoré im vyplývajú z osobitných predpisov
a v súvislosti s plnením ich úloh (napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR pri výkone
dozoru, príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva pri kontrole, príslušný inšpektorát
práce pri kontrole, iné kontrolné, dozorujúce a dohliadajúce orgány, polícia).
K spomenutej realizácii práv dotknutých osôb je nevyhnutné uviesť, že dotknuté osoby
(fyzické osoby) majú:
 Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom/ osobným
údajom, ktoré sa ich týkajú a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva
s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:
- vydať dotknutej osobe potvrdenie o tom, či spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,
- poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa čl. 15 GDPR/§ 21 ods. 1 zákona o ochrane
osobných údajov,
- umožniť dotknutej osobe prístup k osobných údajom, ktoré sa jej týkajú- kópie osobných
údajov (je na posúdení samotného prevádzkovateľa v akej štrukturalizovanej forme poskytne
osobné údaje, hlavne nech je forma čitateľná, a zároveň musí prevádzkovateľ chrániť práva
iných fyzických osôb, napr. kópia listiny, ale údaje iných fyzických osôb musí prevádzkovateľ
anonymizovať).
Pozn.: V prípade, ak dotknutá osoba požaduje zaslanie kópie jej údajov elektronicky,
prevádzkovateľ jej údaje poskytne elektronicky, pokiaľ si dotknutá osoba nestanovila iný
spôsob poskytnutia.
 Právo na opravu svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii
práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:
- na žiadosť dotknutej osoby bez zbytočného odkladu opraviť nesprávne osobné údaje, ktoré
sa jej týkajú,
- na žiadosť dotknutej osoby bez zbytočného odkladu doplniť neúplné osobné údaje, ktoré sa
jej týkajú,
- v prípade, ak na základe vlastnej činnosti zistí nesprávnosť alebo neúplnosť osobných
údajov, vyrozumieť o tom dotknutú osobu a zároveň ju vyzvať, aby v stanovenej primeranej
lehote poskytla správne osobné údaje.
 Právo na vymazanie svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii
práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:
- na žiadosť dotknutej osoby vymazať/ zlikvidovať osobné údaje v určitých prípadoch (najmä
ak uplynula úložná doba, ak uplynula doba, na ktorú bol súhlas daný, alebo jednotlivec
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odvolal súhlas pred uplynutím doby, na ktorú ho pôvodne dal, alebo ak ide o nezákonné
spracúvanie).
 Právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný
pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:
- na žiadosť dotknutej osoby obmedziť spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú
(najmä v prípadoch, keď si dotknutá osoba myslí, že jeho osobné údaje, ktoré o ňom
prevádzkovateľ má, môžu byť nepresné a na čas do zjednania nápravy využije toto právo,
alebo keď si dotknutá osoba myslí, že jej osobné údaje prevádzkovateľ už nepotrebuje
využívať- skončil účel spracúvania, alebo keď prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje
na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku).
 Právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri
realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:
- prehodnotiť konkrétny prípad, situáciu, v ktorej sa dotknutá osoba ocitla a na základe nej
tvrdí, že jej oprávnený záujem na ochrane osobných údajov prevažuje nad oprávneným
záujmom prevádzkovateľa. V prípade, ak tomu tak je, prevádzkovateľ nebude jeho osobné
údaje ďalej spracúvať.
 Právo na prenosnosť svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii
práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:
-preniesť v čitateľnej forme osobné údaje na základe žiadosti dotknutej osoby inému
prevádzkovateľovi (právo možno uplatniť, len ak ide o automatizované spracúvanie na
základe súhlasu alebo zmluvy).
 Právo odvolať súhlas dotknutej osoby a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva
s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:
- bez meškania vymazať spracúvané osobné údaje (v prípade výslovného písomného
súhlasu je priamo v tomto súhlase uvedený spôsob jeho odvolania. Inak platí nižšie uvedené
pre uplatňovanie žiadostí a námietok dotknutých osôb.).
 Právo podať návrh na začatie konania
- ak sa jednotlivec domnieva, že prevádzkovateľ osobné údaje spracúva nezákonne, môže
podať návrh/sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 (bližšie kontaktné údaje sú
zverejnené na webovom sídle úradu).
Pozn.: Návrh na začatie konania musí mať náležitosti podľa § 19 Správneho poriadku
(zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní) a podáva sa na uvedený úrad.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny (mimo EÚ a EHS) alebo medzinárodnej organizácie
prevádzkovateľ neuskutočňuje.
V podmienkach prevádzkovateľa sa neuskutočňuje automatizované individuálne
Žiadosti a námietky si môžu dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa:
- písomne v listinnej forme na adresu sídla: Brueckner Slovakia, s.r.o., Priemyselná ulica
4873, 955 01 Topoľčany, alebo
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- elektronicky na mailovú adresu: oou@brueckner.sk.
Prevádzkovateľ je povinný prijať vhodné opatrenia v súvislosti s realizáciou práv dotknutých
osôb a poskytnúť dotknutej osobe informácie a oznámenia, ktoré sa týkajú spracúvania jej
osobných údajov, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme,
formulované jasne. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej
podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť/ námietka. Ak o to požiada
dotknutá osoba, informácie/ oznámenia môže prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak
dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.

B/ OSOBITNÁ ČASŤ
IS mzdy a personalistika vrátane predzmluvných vzťahov
V tomto informačnom systéme osobných údajov (ďalej len „IS“) prevádzkovateľ: Brueckner
Slovakia, s.r.o., Priemyselná ulica 4873, 955 01 Topoľčany, IČO: 36560227
ktorý má určenú zodpovednú osobu (kontaktný mail: oou@brueckner.sk ), spracúva osobné
údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb) v rámci spracovateľských činností, ktorých účel,
právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie:
Účel spracúvania

uchádzači predzmluvné
vzťahy
(predzmluvný vzťah
sa preklápa do
zmluvného vzťahu)

zmluvné vzťahy a
osobné spisy

dochádzka

Právny základ
spracovateľskej
činnosti
(nepovinné)

-zákon č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce v znení
neskorších predpisov
(§ 41)

-pracovnoprávne vzťahy
ako zmluvné vzťahy
upravené zákonom č.
311/2001 Z. z. Zákonník
práce v znení neskorších
predpisov

-zákon č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce v znení
neskorších predpisov

Kategórie dotknutých
osôb

fyzická osoba jednotlivec:
-uchádzači o zamestnanie

Kategória osobných údajov

- bežné osobné údaje (hlavne
identifikačné osobné údaje,
kontaktné údaje, bydlisko,
dátum narodenia)
- údaje v životopise
- údaje v motivačnom liste
- nie je vylúčená ani osobitná
kategória osobných údajov (ak
ju pripúšťa § 41- zdravotná
a psychická spôsobilosť
- nie je vylúčené ani
spracúvanie údajov o vine za
spáchaný trestný čin (ak to
pripúšťa § 41- údaje
o bezúhonnosti)

fyzická osoba jednotlivec:
-zamestnanci/ dohodári,
-manželia alebo manželky
zamestnancov, vyživované deti
zamestnancov, rodičia
vyživovaných detí
zamestnancov, blízke osoby,

Bežné osobné údaje,
osobitná kategória osobných
údajov (údaje týkajúce sa
zdravia v najširšom slova
zmysle), údaje týkajúce sa
uznania viny za spáchané
trestné činy/priestupky (údaje z
Pozn.: bývalí zamestnanci/
dokladu o bezúhonnosti- výpis,
dohodári počas plynutia úložnej odpis z registra trestov)
doby
fyzická osoba jednotlivec:
Bežné osobné údaje
-zamestnanec/ dohodár
(titul, meno, priezvisko, údaje o
odpracovanom čase,
Pozn.: bývalí zamestnanci/
vydokladované prekážky
dohodári počas plynutia úložnej
v práci)
doby
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-Zákonník práce
-zákon č. 580/2004 Z. z. o
zdravotnom poistení o
zmene a doplnení zákona
č. 95/2002 Z. z. o
poisťovníctve a o zmene
a doplnení niektorých
zákonov v znení
neskorších predpisov
-zákon č. 461/2003 Z. z. o
sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov
prihlášky /odhlášky/
-zákon č. 595/2003 Z. z. o
zmeny
dani z príjmov v znení
neskorších predpisov
-zákon č. 43/2004 Z. z. o
starobnom dôchodkovom
sporení v znení neskorších
predpisov
-zákon č. 650/2004 Z. z. o
doplnkovom dôchodkovom
sporení a o zmene a
doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších
predpisov
- zákon č. 580/2004 Z. z. o
zdravotnom poistení o
zmene a doplnení zákona
č. 95/2002 Z. z. o
poisťovníctve a o zmene
a doplnení niektorých
zákonov v znení
neskorších predpisov
- zákon č. 461/2003 Z. z. o
sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov
výkazníctvo (ZP,
- zákon č. 650/2004 Z. z. o
SP, DÚ, DDS,
doplnkovom dôchodkovom
DSS)
sporení a o zmene a
doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších
predpisov
- zákon č. 43/2004 Z. z. o
starobnom dôchodkovom
sporení v znení neskorších
predpisov
- zákon č. 595/2003 Z. z. o
dani z príjmov v znení
neskorších predpisov

mzdový list

evidenčný list

-zákon č. 595/2003 Z. z. o
dani z príjmov v znení
neskorších predpisov

-Zákonník práce

fyzická osoba jednotlivec:
-zamestnanec vrátane
dohodárov

Pozn.: bývalí zamestnanci/
dohodári počas plynutia úložnej
doby

Bežné osobné údaje
(titul, meno, priezvisko, rodné
priezvisko, predchádzajúce
priezvisko, rodné číslo, dátum
narodenia, miesto narodenia,
adresa bydliska
a korešpondenčná adresa,
formuláre príslušných inštitúcií)

Bežné osobné údaje
(titul, meno, priezvisko, rodné
priezvisko, predchádzajúce
priezvisko, rodné číslo, dátum
narodenia, miesto narodenia,
adresa bydliska
Pozn.: bývalí zamestnanci/
a korešpondenčná adresa,
dohodári počas plynutia úložnej
bankové spojenie, formuláre
doby
príslušných inštitúcií)
fyzická osoba jednotlivec:
-zamestnanec, dohodár

Bežné osobné údaje
(meno a priezvisko
fyzická osoba jednotlivec:
zamestnanca, aj
-zamestnanec
predchádzajúce, rodné číslo,
údaje o manželke/manželovi,
mená, priezviská a rodné čísla
osôb, na ktoré zamestnanec
uplatňuje nezdaniteľnú časť
Pozn.: bývalí zamestnanci/
základu dane, daňový bonus,
dohodári počas plynutia úložnej
tiež peňažné plnenia a
doby
príspevky, vyplatené mzdy,
údaje o výkone práce)
fyzická osoba jednotlivec:
Bežné osobné údaje
-zamestnanec
(titul, meno, priezvisko, rodné
priezvisko, predchádzajúce
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vyhlásenie a ročné
zúčtovanie dane
z príjmu fyzickej
osoby

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

nemocenské dávky

zákon č. 462/2003 Z. z. o
náhrade príjmu pri
dočasnej pracovnej
neschopnosti
zamestnanca a o zmene
a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších
predpisov

zrážky zo miezd
(povinné zo
zákona)

zrážky zo miezd
(dobrovoľné na
základe dohody)

pomocné doklady
do učtárne –
zrážky, analytika
účtovného dokladu

škodové udalosti

- zákon č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce v znení
neskorších predpisov

Pozn.: bývalí zamestnanci/
dohodári počas plynutia úložnej
doby
fyzická osoba jednotlivec:
-zamestnanec, dohodár,
manželia alebo manželky ,
vyživované deti, rodičia
vyživovaných detí, blízke
osoby

Bežné osobné údaje
(titul, meno, priezvisko, rod.
číslo, dátum narodenia, adresa
pobytu, rodinný stav, údaje
o deťoch-meno, priezvisko,
rodné číslo, dátum narodenia,
tiež doklady preukazujúce
Pozn.: bývalí zamestnanci/
uvádzané skutočnosti vo
dohodári počas plynutia úložnej
formulároch finančnej správy)
doby
fyzická osoba jednotlivec:
-zamestnanec, dohodár
Pozn.: bývalí zamestnanci/
dohodári počas plynutia úložnej
doby
fyzická osoba jednotlivec:
-zamestnanec, dohodár
Pozn.: bývalí zamestnanci/
dohodári počas plynutia úložnej
doby
fyzická osoba jednotlivec:
-zamestnanec, dohodár

zmluvný vzťah pripustený
Zákonníkom práce
Pozn.: bývalí zamestnanci/
dohodári počas plynutia úložnej
doby
fyzická osoba jednotlivec:
- zákon č. 311/2001 Z. z.
-zamestnanec, dohodár
Zákonník práce v znení
neskorších predpisov
Pozn.: bývalí zamestnanci/
- zákon o účtovníctve
dohodári počas plynutia úložnej
doby

-zákon č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce v znení
neskorších predpisov

aktivity- sociálny
fond

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

Vzdelávanie:
zaškolenie alebo
zaučenie
zamestnancapotvrdenia

povinnosť zamestnávateľa
podľa § 154 ods. 1
Zákonníka práce

Vzdelávanie:
rekvalifikácia

- povinnosť zamestnávateľa
podľa § 154 ods. 2

priezvisko, adresa bydliska,
miesto narodenia, dátum
narodenia, rodné číslo)

Osobitná kategória osobných
údajov, bežné osobné údaje

Bežné osobné údaje
(identifikačné údaje a druh
zrážky)

Bežné osobné údaje
(identifikačné údaje a druh
zrážky)

Bežné osobné údaje
(identifikácia zamestnanca- titul
meno, priezvisko, resp. osobné
číslo, ak je pridelené)

bežné osobné údaje, nie je
vylúčená ani osobitná kategória
osobných údajov
(identifikácia zamestnanca- titul
meno, priezvisko, osobné číslo
ak je pridelené, v niektorých
Pozn.: bývalí zamestnanci/
prípadoch podpis, popis
dohodári počas plynutia úložnej
udalosti, dopad udalosti na
doby
zdravie ostatných
zamestnancov)
fyzická osoba jednotlivec:
Bežné osobné údaje
-zamestnanec
(identifikácia zamestnanca- titul
meno, priezvisko, osobné číslo
Pozn.: bývalí zamestnanci/
ak je pridelené, v niektorých
dohodári počas plynutia úložnej
prípadoch podpis)
doby
fyzická osoba jednotlivec:
-zamestnanci
bežné osobné údaje
Pozn.: bývalí zamestnanci/
(identifikačné údaje)
dohodári počas plynutia úložnej
doby
fyzická osoba jednotlivec:
bežné osobné údaje
-zamestnanci
(identifikačné údaje)
fyzická osoba jednotlivec:
-zamestnanec, dohodár
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zamestnanca

Vzdelávanie:
dohody
o zvyšovaní/
prehlbovaní
kvalifikácie

(pozn. pri
prehlbovaní musia
byť náklady aspoň
1700,Eur)

Zákonníka práce
Pozn.: bývalí zamestnanci/
- zákon č. 5/2004 Z. z. o
službách zamestnanosti a o dohodári počas plynutia úložnej
doby
zmene a doplnení
niektorých zákonov

fyzická osoba jednotlivec:
-zamestnanci
medzi
-zástupca zamestnávateľa
podpisujúci dohody

zmluvný
vzťah
zamestnancom
bežné osobné údaje
a zamestnávateľom
(identifikačné údaje)
prípustný na základe § 155
Pozn.: bývalí zamestnanci/
Zákonníka práce
dohodári počas plynutia úložnej
doby

oprávnený
záujem
prevádzkovateľa
Vzdelávanie:
poskytovať pracovné voľno
odsúhlasené
prípadne aj s náhradou
zvyšovanie
mzdy
vo
výške
kvalifikácie bez tzv. priemerného zárobku a s
kvalifikačnej dohody náhradou
nákladov
súvisiacich
s
ďalším
vzdelávaním
Vzdelávanie:
prehlbovanie
kvalifikácie
oprávnený záujem
zamestnancov
prevádzkovateľa mapovať
vrátane jeho
plnenie povinnosti
dokladovania (kópie zamestnancov prehlbovať/
dokladov
udržiavať/ obnovovať
o odbornej
kvalifikáciu (§ 154 ods. 3
Zákonníka práce)
spôsobilosti,
certifikátov,
osvedčení a pod.)
Vzdelávanie:
dokladovanie
kvalifikácie
zamestnancov
(stupeň vzdelania)
vrátane jej
zvyšovania (kópie
dokladovvysvedčenie,
diplom)

oprávnený záujem
prevádzkovateľa
zdokumentovať stupeň
vzdelania zamestnancov
prípadne jeho zvýšenia
(dosiahnutie vyššieho
stupňa vzdelania)

cestovné príkazy/
náhrady pred
odovzdaním do
účtovníctva

-zákon č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce v znení
neskorších predpisov
-zákon č. 8/2009 Z. z. o
cestnej premávke a o
zmene a doplnení
niektorých zákonov
-zákon č. 283/2002 Z. z.
o cestovných náhradách

výplata mzdy
zamestnancom
(listinná páska)

- Zákonník práce (§ 130)

fyzická osoba jednotlivec:
-zamestnanci
bežné osobné údaje
(identifikačné údaje)
Pozn.: bývalí zamestnanci/
dohodári počas plynutia úložnej
doby

fyzická osoba jednotlivec:
-zamestnanci
Pozn.: bývalí zamestnanci/
dohodári počas plynutia úložnej
doby

bežné osobné údaje
(identifikačné údaje)

fyzická osoba jednotlivec:
-zamestnanci
Pozn.: bývalí zamestnanci/
dohodári počas plynutia úložnej
doby

bežné osobné údaje
(identifikačné údaje)

fyzická osoba jednotlivec:
-zamestnanec, dohodár

Pozn.: bývalí zamestnanci/
dohodári počas plynutia úložnej
doby
fyzická osoba jednotlivec:
-zamestnanci/ dohodári

Bežné osobné údaje
(identifikácia zamestnanca- titul
meno, priezvisko, osobné číslo
ak je pridelené, podpis)

Bežné osobné údaje
(identifikácia zamestnanca,
údaje o jednotlivých zložkách
mzdy, o jednotlivých plneniach
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Pozn.: bývalí zamestnanci/
dohodári počas plynutia úložnej
doby

fyzická osoba jednotlivec:
-zamestnanci/ dohodári
zmluvný vzťah pripustený
výplata mzdy
Zákonníkom práce (§ 130
zamestnancom
ods. 5 Zákonníka práce,
(elektronická páska)
druhá veta)

dohody o hmotnej
zodpovednosti

osobná karta
zamestnanca

pôsobenie
osobitných komisií
(napr.
inventarizačná,
vyraďovacia,
škodová)

opatrenia
súvisiacich s
oznamovaním
protispoločenskej
činnosti
v personálnej
agende
Pozn.: písomné
oznámenia
o poskytnutej
ochrane,
komunikácia
s úradom
v pracovnoprávnych
veciach
poskytovanie
a zverejňovanie
kontaktných údajov
zamestnancov

- dohody na základe
Zákonníka práce

Pozn.: bývalí zamestnanci/
dohodári počas plynutia úložnej
doby
fyzická osoba jednotlivec:
-zamestnanci
Pozn.: bývalí zamestnanci/
dohodári počas plynutia úložnej
doby
fyzická osoba jednotlivec:
-zamestnanci

- Zákonník práce
Pozn.: bývalí zamestnanci/
dohodári počas plynutia úložnej
doby
oprávnený záujem
prevádzkovateľa určovať
členov komisií z radov
zamestnancov a spracúvať
ich údaje pri plnení
povinností podľa
osobitných predpisov,
najmä:
- Zákonníka práce
- zákon o účtovníctve

poskytovaných v súvislosti so
zamestnaním, o stave účtu
konta pracovného času, ak je
zavedené konto pracovného
času, o vykonaných zrážkach
zo mzdy a o celkovej cene
práce)
Bežné osobné údaje
(identifikácia zamestnanca,
údaje o jednotlivých zložkách
mzdy, o jednotlivých plneniach
poskytovaných v súvislosti so
zamestnaním, o stave účtu
konta pracovného času, ak je
zavedené konto pracovného
času, o vykonaných zrážkach
zo mzdy a o celkovej cene
práce)
Bežné osobné údaje
(identifikačné údaje
zamestnanca- titul, meno,
priezvisko, osobné číslo,
pracovné/ funkčné zaradenie,
podpis)
Bežné osobné údaje
(identifikačné údaje
zamestnanca- titul, meno,
priezvisko, osobné číslo,
pracovné/ funkčné zaradenie,
podpis)

fyzická osoba jednotlivec:
-zamestnanci

Bežné osobné údaje:
(identifikačné údaje
zamestnanca a pracovné
kontaktné údaje, tiež osobné
Pozn.: bývalí zamestnanci/
údaje vyplývajúce z rozhodnutia
dohodári počas plynutia úložnej
osobitnej komisie)
doby

fyzická osoba jednotlivec:
-zamestnanec, blízke osoby
zákon č. 54/2019 Z. z. o
ochrane oznamovateľov
protispoločenskej činnosti a
o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Pozn.: bývalí zamestnanci/
dohodári počas plynutia úložnej
doby

oprávnenie zamestnávateľa
podľa § 78 ods. 3 zákona č.
fyzická osoba jednotlivec:
18/2018 Z. z. o ochrane
- osoba v pracovnoprávnom
osobných údajov
vzťahu

Bežné osobné údaje
(meno, priezvisko, dátum
narodenia a pobyt chráneného
oznamovateľa)

Bežné osobné údaje
(titul, meno, priezvisko,
pracovné zaradenie, služobné
zaradenie, funkčné zaradenie,
osobné číslo zamestnanca
alebo zamestnanecké číslo
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zamestnanca, odborný útvar,
miesto výkonu práce, telefónne
číslo, faxové číslo, adresa
elektronickej pošty na
pracovisko a identifikačné údaje
zamestnávateľa, ak je to
potrebné v súvislosti s plnením
pracovných povinností,
služobných povinností alebo
funkčných povinností dotknutej
osoby)

Pozn.: vizitky, kontakty na
webovom sídle, údaje na
vnútornej sieti, vnútorné tel.
zoznamy, označenie
kancelárií, kontaktné údaje
zamestnancov
v dokumentoch/formulároch
a pod.

rekreácia
zamestnancov

posudzovanie
nároku na
dovolenku podľa §
103 ods. 2

- povinnosť vyplývajúca zo
Zákonníka práce (§ 152 a)

-zákon č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce v znení
neskorších predpisov (§
103 ods. 2)
Pozn.: trvalá starostlivosť o
dieťa

voľby zástupcov
zamestnancov a ich
Zákonník práce (príslušné
pôsobenie
ustanovenia)
(odbory
nepôsobia)

vysielanie

-Zákonník práce
-zákon č. 351/2015 Z. z. o
cezhraničnej spolupráci pri
vysielaní zamestnancov na
výkon prác pri poskytovaní
služieb a o zmene a
doplnení niektorých
zákonov

fyzická osoba jednotlivec:
- zamestnanec
- manžel/ka, vlastné dieťa,
dieťa zverené zamestnancovi
do náhradnej starostlivosti na
základe rozhodnutia súdu alebo
dieťa zverené zamestnancovi
do starostlivosti pred
rozhodnutím súdu o osvojení
a iná osoba žijúca so
zamestnancom v spoločnej
domácnosti, ktorí sa so
zamestnancom zúčastňujú na
rekreácii

Bežné osobné údaje
-ak nebol príspevok na
rekreáciu poskytnutý
prostredníctvom rekreačného
poukazu, zamestnanec
preukáže zamestnávateľovi
oprávnené výdavky
predložením účtovných
dokladov, ktorých súčasťou
musí byť označenie
zamestnanca (spravidla titul,
meno, priezvisko, adresa,
dátum narodenia)
- obdobne pri ostatných
dotknutých osobách, ktoré sa
Pozn.: bývalí zamestnanci/
so zamestnancom zúčastňujú
dohodári počas plynutia úložnej rekreácie
doby
Fyzická osoba jednotlivec:
-zamestnanci a ich deti
-prípadne druhý rodič (striedavá - bežné osobné údaje (hlavne
starostlivosť)
identifikačné osobné údaje
v nevyhnutnom rozsahu)
Pozn.: bývalí zamestnanci/
dohodári počas plynutia úložnej
doby
Fyzická osoba jednotlivec:
-zamestnanci
- bežné osobné údaje (hlavne
identifikačné osobné údaje
Pozn.: bývalí zamestnanci/
v nevyhnutnom rozsahu)
dohodári počas plynutia úložnej
doby
Fyzická osoba jednotlivec:
- zamestnanci
- kontaktná osoba
-zamestnávatelia (fyzické osoby bežné osobné údaje (v súlade
podnikatelia, právnické osoby- s osobitným predpisom a len
konajúce/zastupujúce osoby)
v nevyhnutnom rozsahu)
Pozn.: bývalí zamestnanci/
dohodári počas plynutia úložnej
doby

V prípade získavania osobných údajov prevádzkovateľom ako zamestnávateľom platí
nasledovné:
- ak je právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb právny predpis,
tak dotknutá osoba je povinná poskytnúť požadované osobné údaje (inak zamestnávateľ
nemôže splniť zákonnú povinnosť),
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ak je právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb predzmluvný
a zmluvný vzťah (zmluvy, dohody), tak je dotknutá osoba povinná poskytnúť požadované
osobné údaje (inak nedôjde k uzavretiu zmluvného vzťahu),
- ak je právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb oprávnený
záujem prevádzkovateľa, tak dotknutá osoba je povinná poskytnúť požadované osobné
údaje (inak prevádzkovateľ nedosiahne sledovaný zámer, avšak v tomto prípade má
dotknutá osoba právo namietať) Oprávnený záujem prevádzkovateľa musí presahovať
oprávnený záujem dotknutej osoby na ochrane svojich osobných údajov.
- ak je právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb ich súhlas, tak
dotknuté osoby poskytujú osobné údaje len dobrovoľne na vopred určenú dobu a môžu
kedykoľvek pred uplynutím uvedenej doby svoj súhlas odvolať.
Právne základy sú uvedené v tabuľke.
-

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z.
o archívoch a registratúrach počas plynutia úložnej doby, ak ich obsahujú registratúrne
záznamy (podľa registratúrneho plánu schváleného príslušným archívom); tie osobné údaje,
ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, likviduje/vymazáva prevádzkovateľ ihneď
po naplnení účelu ich spracúvania.
Likvidácia/výmaz musí byť bezpečný, teda nie je možné už obnoviť informačný obsah.
Osobné údaje sa musia zlikvidovať/ vymazať zo všetkých nosičov dát (listinná forma,
elektronická forma). Namiesto výmazu môže prevádzkovateľ pristúpiť k bezpečnej
anonymizácii osobných údajov (najmä v prípade, ak sa vyžaduje ponechať niektoré údaje
v automatizovanom systéme, avšak bez možnosti identifikovať dotknuté osoby, napr.
vnútorné štatistické prehľady a analýzy).
Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak
tretie strany, ktorým sa poskytujú na základe osobitných predpisov (najmä príslušné orgány,
inštitúcie, napr. zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, Daňový úrad), ako aj ostatní
príjemcovia:
-samotné dotknuté osoby (majú právo na prístup k svojim osobným údajom/ údajom, ktoré
sa ich týkajú),
-oprávnené osoby prevádzkovateľa (riadne poverené a poučené vrátane poučenia
o povinnosti mlčanlivosti),
-sprostredkovateľ, resp. jeho oprávnené osoby, ak pôsobí (identifikačné údaje):
 BALIN ACCOUNTING s.r.o. , Krajná 11/20, 900 42 Dunajská Lužná, IČO:
46 884 980,
 JT Personal s.r.o. , Kukučinová 1272/6, 957 04 Bánovce nad Bebravou, IČO:
505 106 31, MANUVIA Jobliner, a.s., Staromestská 3, Bratislava - mestská časť
Staré Mesto 811 03, IČO: 47 592 761.
Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje dotknutých osôb aj tretím stranám,
ktoré nie sú považované za príjemcov (orgánom verejnej moci), ktorým sú údaje
poskytované v súlade so zákonnou povinnosťou na výkon ich oficiálnych úloh. Osobné údaje
si žiadajú spravidla na základe oprávnení, ktoré im vyplývajú z osobitných predpisov
a v súvislosti s plnením ich úloh (napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR pri výkone
dozoru, príslušný inšpektorát práce, iné príslušné kontrolné, dozorujúce a dohliadajúce
orgány).
Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu, členovia orgánov
spoločnosti), sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené o povinnostiach
vrátane povinnosti mlčanlivosti.
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Dotknutá osoba má:
- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom/ údajom, ktoré sa
jej týkajú,
- právo na opravu svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú,
- právo na vymazanie svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú,
- právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú,
- právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú.
Žiadosti a námietky si môžu dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa:
- písomne v listinnej forme na adresu sídla: Brueckner Slovakia, s.r.o., Priemyselná ulica
4873, 955 01 Topoľčany, alebo
- elektronicky na mailovú adresu: oou@brueckner.sk
Tiež má dotknutá osoba právo odvolať súhlas kedykoľvek pred uplynutím doby, na ktorú bol
daný. V prípade dobrovoľne poskytnutých osobných údajov má dotknutá osoba právo
odvolať súhlas kedykoľvek pred uplynutím doby, na ktorú bol súhlas daný (v konkrétnom
preukázateľnom súhlase je doba uvedená), a to prostredníctvom mailovej adresy:
oou@brueckner.sk alebo v listinnej forme na adresu prevádzkovateľa: Brueckner Slovakia,
s.r.o., Priemyselná ulica 4873, 955 01 Topoľčany. Platí, že odvolanie súhlasu musí byť
také jednoduché ako jeho poskytnutie. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť
spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Po odvolaní súhlasu
prevádzkovateľ okamžite prestane spracúvať osobné údaje na daný účel a následne ich
bezpečne vymaže/zlikviduje, resp. anonymizuje.
Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh/sťažnosť na Úrad na ochranu osobných
údajov.
Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do
tretej krajiny (mimo EÚ a EHS), resp. medzinárodnej organizácie.
Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane
profilovania3.
IS BOZP a OPP
V tomto informačnom systéme osobných údajov (ďalej len „IS“) prevádzkovateľ: Brueckner
Slovakia, s.r.o., Priemyselná ulica 4873, 955 01 Topoľčany, IČO: 36560227
ktorý má určenú zodpovednú osobu (kontaktný mail: oou@brueckner.sk), spracúva osobné
údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb) v rámci spracovateľských činností, ktorých účel,
právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie:
Účel spracúvania

BOZP a OPP
školenia nových
zamestnancov/
dohodárov

3

Právny základ spracovateľskej činnosti
(nepovinné)
-zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práce a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov v znení
neskorších
predpisov,
-zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov v znení
neskorších
predpisov,
-zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení

Kategórie dotknutých
osôb

-zamestnanci (kmeňoví
zamestnanci, resp.
agentúrni),
- dohodári v zmysle
Zákonníka práce

Kategória
osobných
údajov

bežné osobné
údaje

Pozri čl. 22 nariadenia GDPR/ § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov
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neskorších predpisov
-zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práce a o zmene a doplnení
BOZP a OPP
niektorých
zákonov v znení
neskorších
školenia
predpisov,
zamestnancov/
-zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a
dohodárov
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
(pravidelné,
niektorých
zákonov v znení
neskorších
opakované)
predpisov,
-zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov
-zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práce a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov v znení
neskorších
BOZP a OPP
predpisov,
školenia
-zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a
zamestnancov
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
dodávateľov
niektorých
zákonov v znení
neskorších
tovarov a služieb,
predpisov,
resp. živnostníkov
-zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov
-Obchodný zákonník
-zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a
príprave a o zmene a doplnení niektorých
BOZP a OPP
zákonov
školenia- praktické
-zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
vyučovanie
zdravia pri práce a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
-zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práce a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov v znení
neskorších
predpisov,
-zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a
BOZP a OPP
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
školenianiektorých
zákonov v znení
neskorších
absolventská prax
predpisov,
-zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov
- zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
-zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práce a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov v znení
neskorších
BOZP a OPP
predpisov,
školenia iných
-zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a
fyzických osôb
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
(rôzne návštevy,
niektorých
zákonov v znení
neskorších
exkurzie a pod.)
predpisov,
-zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov
-zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práce a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov v znení
neskorších
lekárske prehliadky
predpisov,
(zdravotná,
-zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a
zmyslová,
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
psychologická
niektorých
zákonov v znení
neskorších
spôsobilosť)
predpisov,
-zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov

-zamestnanci (kmeňoví
zamestnanci, resp.
agentúrni),
- dohodári v zmysle
Zákonníka práce

bežné osobné
údaje

-zamestnanci
dodávateľov tovarov
a služieb, resp.
živnostníci

bežné osobné
údaje

Jednotlivec-žiak

bežné osobné
údaje

Jednotlivecabsolventská prax

bežné osobné
údaje

Iné fyzické osoby
(návštevy, exkurzie
a pod.)

bežné osobné
údaje

- uchádzači o
zamestnanie,
-zamestnanci (kmeňoví
zamestnanci, resp.
agentúrni),
- dohodári v zmysle
Zákonníka práce,
-osoba na absolventskej
praxi, účastník
praktického vyučovania4

bežné osobné
údaje, osobitná
kategória
osobných údajov

Ak sa to vzhľadom na pracovnú/ funkčnú pozíciu osoby, resp. na výkon praktického vyučovania,
vyžaduje.
4
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Registrovaný prac
úraz

evidencia
pracovných úrazov

evidencia
nepracovných
úrazov

zdraviu škodlivé
prostredieposudzovanie

-zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práce a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov v znení
neskorších
predpisov,
-zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov v znení
neskorších
predpisov,
-zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov
-vyhláška SÚBP a SBÚ č. 111/1975 Zb. o
evidencii a registrácii pracovných úrazov a o
hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch
technických zariadení v znení vyhl. č. 483/1990
Zb.
-zákon NR SR č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
-zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práce a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov v znení
neskorších
predpisov,
-zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov v znení
neskorších
predpisov,
-zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov
-vyhláška SÚBP a SBÚ č. 111/1975 Zb. o
evidencii a registrácii pracovných úrazov a o
hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch
technických zariadení v znení vyhl. č. 483/1990
Zb.
-zákon NR SR č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
-zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práce a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov v znení
neskorších
predpisov,
-zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov v znení
neskorších
predpisov,
-zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov
-vyhláška SÚBP a SBÚ č. 111/1975 Zb. o
evidencii a registrácii pracovných úrazov a o
hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch
technických zariadení v znení vyhl. č. 483/1990
Zb.
-zákon NR SR č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
-zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práce a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov v znení
neskorších
predpisov,
-zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov v znení
neskorších
predpisov,
-zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov

- uchádzači o
zamestnanie,
-zamestnanci (kmeňoví
zamestnanci, resp.
agentúrni),
- dohodári v zmysle
Zákonníka práce,
-osoba na absolventskej
praxi, účastník
praktického vyučovania,
-zamestnanci
dodávateľov tovarov
a služieb,
-návštevy, exkurzie
a pod.

-zamestnanci (kmeňoví
zamestnanci, resp.
agentúrni),
- dohodári v zmysle
Zákonníka práce

bežné osobné
údaje, nie je
vylúčená
osobitná
kategória
osobných údajov
(údaje
o zdravotnom
stave)

bežné osobné
údaje

- uchádzači o
zamestnanie,
-osoba na absolventskej
praxi, účastník
praktického vyučovania,
-zamestnanci
dodávateľov tovarov
a služieb, resp.
živnostníci
-návštevy, exkurzie
a pod.

bežné osobné
údaje

-osoby
v pracovnoprávnom
vzťahu

bežné osobné
údaje
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skúšky na alkohol
a omamné látky

evidencia a výber
nevyhnutných
pracovných
pomôcok na výkon
práce/funkcie

rekondičné pobyty

-zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práce a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov v znení
neskorších
predpisov,
-zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov v znení
neskorších
predpisov,
-zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov

-zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práce a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov v znení
neskorších
predpisov,
-zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov v znení
neskorších
predpisov,
-zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov
- zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov
predpisov
-zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práce a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

-zamestnanci (kmeňoví
zamestnanci, resp.
agentúrni),
- dohodári v zmysle
Zákonníka práce,
-osoba na absolventskej
praxi, účastník
praktického vyučovania, bežné osobné
-zamestnanci
údaje
dodávateľov tovarov
a služieb, resp.
živnostníci (vykonávajúci
činnosť v priestoroch a
v areáli
prevádzkovateľa)
-zamestnanci (kmeňoví
zamestnanci, resp.
agentúrni),
- dohodári v zmysle
Zákonníka práce,
-osoba na absolventskej
praxi, účastník
praktického vyučovania

zamestnanec

bežné osobné
údaje

bežné osobné
údaje

V prípade získavania osobných údajov prevádzkovateľom ako zamestnávateľom platí
nasledovné:
- ak je právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb právny predpis,
tak dotknutá osoba je povinná poskytnúť požadované osobné údaje (inak zamestnávateľ
nemôže splniť zákonnú povinnosť),
Právne základy sú uvedené v tabuľke.
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z.
o archívoch a registratúrach počas plynutia úložnej doby, ak ich obsahujú registratúrne
záznamy (podľa registratúrneho plánu schváleného príslušným archívom); tie osobné údaje,
ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, likviduje/vymazáva prevádzkovateľ ihneď
po naplnení účelu ich spracúvania.
Likvidácia/výmaz musí byť bezpečný, teda nie je možné už obnoviť informačný obsah.
Osobné údaje sa musia zlikvidovať/ vymazať zo všetkých nosičov dát (listinná forma,
elektronická forma). Namiesto výmazu môže prevádzkovateľ pristúpiť k bezpečnej
anonymizácii osobných údajov (najmä v prípade, ak sa vyžaduje ponechať niektoré údaje
v automatizovanom systéme, avšak bez možnosti identifikovať dotknuté osoby, napr.
vnútorné štatistické prehľady a analýzy).
Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak
tretie strany, ktorým sa poskytujú na základe osobitných predpisov (najmä príslušné orgány,
inštitúcie), ako aj ostatní príjemcovia:
-samotné dotknuté osoby (majú právo na prístup k svojim osobným údajom/ údajom, ktoré
sa ich týkajú),
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-oprávnené osoby prevádzkovateľa (riadne poverené a poučené vrátane poučenia
o povinnosti mlčanlivosti),
-sprostredkovateľ, resp. jeho oprávnené osoby, ak pôsobí (identifikačné údaje):


Ing. Ivan Galata , 5. Apríla 1022/27, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 37
453 891,



Ing. Juraj Hrčka, Horné Ozorovce 154, 957 03 Bánovce nad Bebravou, IČO:
34 481 991 ,



ALW, s. r. o., M. Benku 4016/23, 955 01 Topoľčany, IČO: 36 728 543).

Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje dotknutých osôb aj tretím stranám,
ktoré nie sú považované za príjemcov (orgánom verejnej moci), ktorým sú údaje
poskytované v súlade so zákonnou povinnosťou na výkon ich oficiálnych úloh. Osobné údaje
si žiadajú spravidla na základe oprávnení, ktoré im vyplývajú z osobitných predpisov
a v súvislosti s plnením ich úloh (napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR pri výkone
dozoru, príslušný inšpektorát práce, iné príslušné kontrolné, dozorujúce a dohliadajúce
orgány).
Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu, členovia orgánov
spoločnosti), sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené o povinnostiach
vrátane povinnosti mlčanlivosti.
Dotknutá osoba má:
- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom/ údajom, ktoré sa
jej týkajú,
- právo na opravu svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú,
- právo na vymazanie svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú,
- právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú.
Žiadosti a námietky si môžu dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa:
- písomne v listinnej forme na adresu sídla: : Brueckner Slovakia, s.r.o., Priemyselná ulica
4873, 955 01 Topoľčany, alebo
- elektronicky na mailovú adresu: oou@brueckner.sk .
Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh/sťažnosť na Úrad na ochranu osobných
údajov.
Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do
tretej krajiny (mimo EÚ a EHS), resp. medzinárodnej organizácie.
Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane
profilovania5.
IS absolventská prax
V tomto informačnom systéme osobných údajov (ďalej len „IS“) prevádzkovateľ: Brueckner
Slovakia, s.r.o., Priemyselná ulica 4873, 955 01 Topoľčany, IČO: 36560227,
ktorý má určenú zodpovednú osobu (kontaktný mail: oou@brueckner.sk ),
5

Pozri čl. 22 nariadenia GDPR/ § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov
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spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb) v rámci spracovateľských
činností, ktorých účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných
údajov, sú uvedené nižšie:
Účel spracúvania

evidovanie
dochádzky na
základe zmluvy s
UPSVaR

oznámenia pre
UPSVaR
na základe zmluvy
s UPSVaR

potvrdenia pre
absolventa na
základe zmluvy s
UPSVaR

Právny základ spracovateľskej
činnosti
(nepovinné)
Dohoda uzavretá podľa § 51 ods.
2, 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o
službách zamestnanosti a o
zmene a doplnení niektorých
zákonov medzi
prevádzkovateľom a príslušným
ÚPSVaR
Dohoda uzavretá podľa § 51 ods.
2, 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o
službách zamestnanosti a o
zmene a doplnení niektorých
zákonov medzi
prevádzkovateľom a príslušným
ÚPSVaR
Dohoda uzavretá podľa § 51 ods.
2, 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o
službách zamestnanosti a o
zmene a doplnení niektorých
zákonov medzi
prevádzkovateľom a príslušným
ÚPSVaR

Kategórie
dotknutých osôb

Kategória osobných údajov

-absolventi

bežné osobné údaje
-titul, meno, priezvisko, podpis

-absolventi
-vybavujúca osoba
v pracovnoprávnom
vzťahu

bežné osobné údaje:
-titul, meno, priezvisko, adresa,
dátum narodenia, podpis

-absolventi
-vybavujúca osoba
v pracovnoprávnom
vzťahu

bežné osobné údaje
-titul, meno, priezvisko, adresa,
dátum narodenia, podpis

V prípade získavania osobných údajov prevádzkovateľom platí nasledovné:
- ak je právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb predzmluvný
a zmluvný vzťah (zmluvy, dohody), tak je dotknutá osoba povinná poskytnúť požadované
osobné údaje (inak nedôjde k uzavretiu zmluvného vzťahu),
Právne základy sú uvedené v tabuľke.
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z.
o archívoch a registratúrach počas plynutia úložnej doby, ak ich obsahujú registratúrne
záznamy (podľa registratúrneho plánu schváleného príslušným archívom); tie osobné údaje,
ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, likviduje/vymazáva prevádzkovateľ ihneď
po naplnení účelu ich spracúvania.
Likvidácia/výmaz musí byť bezpečný, teda nie je možné už obnoviť informačný obsah.
Osobné údaje sa musia zlikvidovať/ vymazať zo všetkých nosičov dát (listinná forma,
elektronická forma). Namiesto výmazu môže prevádzkovateľ pristúpiť k bezpečnej
anonymizácii osobných údajov (najmä v prípade, ak sa vyžaduje ponechať niektoré údaje
v automatizovanom systéme, avšak bez možnosti identifikovať dotknuté osoby, napr.
vnútorné štatistické prehľady a analýzy).
Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak
tretie strany, ktorým sa poskytujú na základe osobitných predpisov (najmä príslušné orgány,
inštitúcie, napr. príslušný UPSVaR), ako aj ostatní príjemcovia:
-samotné dotknuté osoby (majú právo na prístup k svojim osobným údajom/ údajom ktoré sa
ich týkajú),
-oprávnené osoby prevádzkovateľa (riadne poverené a poučené vrátane poučenia
o povinnosti mlčanlivosti),
-sprostredkovateľ, resp. jeho oprávnené osoby, ak pôsobí.
 BALIN ACCOUNTING s.r.o. , Krajná 11/20, 900 42 Dunajská Lužná, IČO:
46 884 980.
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Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje dotknutých osôb aj tretím stranám,
ktoré nie sú považované za príjemcov (orgánom verejnej moci), ktorým sú údaje
poskytované v súlade so zákonnou povinnosťou na výkon ich oficiálnych úloh. Osobné údaje
si žiadajú spravidla na základe oprávnení, ktoré im vyplývajú z osobitných predpisov
a v súvislosti s plnením ich úloh (napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR pri výkone
dozoru, príslušný inšpektorát práce, iné príslušné kontrolné, dozorujúce a dohliadajúce
orgány).
Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu, členovia orgánov
spoločnosti), sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené o povinnostiach
vrátane povinnosti mlčanlivosti.
Dotknutá osoba má:
- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom/ údajom, ktoré sa
jej týkajú,
- právo na opravu svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú,
- právo na vymazanie svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú,
- právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú.
Žiadosti a námietky si môžu dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa:
- písomne v listinnej forme na adresu sídla: Brueckner Slovakia, s.r.o., Priemyselná ulica
4873, 955 01 Topoľčany, alebo
- elektronicky na mailovú adresu: oou@brueckner.sk.
Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh/sťažnosť na Úrad na ochranu osobných
údajov.
Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do
tretej krajiny (mimo EÚ a EHS), resp. medzinárodnej organizácie.Prevádzkovateľ
nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania6.
IS praktické vyučovanie
V tomto informačnom systéme osobných údajov (ďalej len „IS“) prevádzkovateľ: Brueckner
Slovakia, s.r.o., Priemyselná ulica 4873, 955 01 Topoľčany, IČO: 36560227, ktorý má určenú
zodpovednú osobu (kontaktný mail:
oou@brueckner.sk ), spracúva osobné údaje
dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb) v rámci spracovateľských činností, ktorých účel, právny
základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie:
Účel spracúvania

zmluva
o poskytovaní
praktického
vyučovania a jej
plnenie

Právny základ spracovateľskej
činnosti
(nepovinné)

zmluvný vzťah (náležitosti zmluvy
určuje zákon)
Pozn.: zákon č. 61/2015 Z. z. o

6

Kategórie
dotknutých osôb

Kategória osobných údajov

fyzická osoba:
-štatutárny
zástupca
zamestnávateľa
-štatutárny
zástupca školy
- inštruktor/ majster
odbornej výchovy/

bežné osobné údaje:
-podpisy za konkrétne zmluvné
strany (identifikovaných účastníkovškola, zamestnávateľ)
- inštruktor zo zákona poskytuje
majstrovi odbornej výchovy alebo
učiteľovi odbornej praxe, ktorého určí
riaditeľ strednej odbornej školy,

Pozri čl. 22 nariadenia GDPR/ § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov
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odbornom vzdelávaní a príprave a
o zmene a doplnení niektorých
zákonov (§ 8)
oprávnený záujem zamestnávateľa
konať podľa zákona č. 61/2015 Z.
z. o odbornom vzdelávaní a
príprave a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (§ 26 ods. 4)
oprávnený záujem zamestnávateľa
konať podľa zákona č. 61/2015 Z.
z. o odbornom vzdelávaní a
príprave a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (§ 26)
oprávnený záujem zamestnávateľa
konať podľa zákona č. 61/2015 Z.
z. o odbornom vzdelávaní a
príprave a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (§ 26)
oprávnený záujem zamestnávateľa
konať podľa zákona č. 61/2015 Z.
z. o odbornom vzdelávaní a
príprave a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (§ 27 ods. 6,7)

učiteľ odbornej
praxe
-žiak

informácie o činnosti, ktorú žiak
počas praktického vyučovania
vykonával, a o správaní žiaka
-identifikácia žiaka

fyzická osoba:
-žiak

bežné osobné údaje:
-identifikácia žiaka
(meno, priezvisko, dátum narodenia,
v prípade potreby podpis)

fyzická osoba:
-žiak

bežné osobné údaje:
-identifikácia žiaka
(meno, priezvisko, dátum narodenia,
v prípade potreby podpis)

fyzická osoba:
-žiak

bežné osobné údaje:
-identifikácia žiaka
(meno, priezvisko, dátum narodenia,
v prípade potreby podpis)

fyzická osoba:
-žiak

bežné osobné údaje:
-identifikácia žiaka
(meno, priezvisko, dátum narodenia,
v prípade potreby podpis)

odmena za
produktívnu prácu
(v rámci
praktického
vyučovania)

zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom
fyzická osoba:
vzdelávaní a príprave a o zmene a
-žiak
doplnení niektorých zákonov (§ 27)

bežné osobné údaje:
-identifikácia žiaka
(meno, priezvisko, dátum narodenia,
v prípade potreby podpis)

náhrada úmyselne
spôsobenej škody
zo strany žiaka

oprávnený záujem zamestnávateľa
konať podľa zákona č. 61/2015 Z.
z. o odbornom vzdelávaní a
príprave a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (§ 25)

bežné osobné údaje:
-identifikácia žiaka
(meno, priezvisko, dátum narodenia,
v prípade potreby podpis)

evidencia- náklady
na stravovaniedobrovoľné
evidencia- náklady
na ubytovanie na
internátedobrovoľne
evidenciacestovné náhraddobrovoľne
evidenciapodnikové
štipendiumdobrovoľné

fyzická osoba:
-žiak

V prípade získavania osobných údajov prevádzkovateľom platí nasledovné:
- ak je právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb právny predpis,
tak dotknutá osoba je povinná poskytnúť požadované osobné údaje (inak prevádzkovateľ
nemôže splniť zákonnú povinnosť),
- ak je právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb predzmluvný
a zmluvný vzťah (zmluvy, dohody), tak je dotknutá osoba povinná poskytnúť požadované
osobné údaje (inak nedôjde k uzavretiu zmluvného vzťahu),
- ak je právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb oprávnený
záujem prevádzkovateľa, tak dotknutá osoba je povinná poskytnúť požadované osobné
údaje (inak prevádzkovateľ nedosiahne sledovaný zámer, avšak v tomto prípade má
dotknutá osoba právo namietať) Oprávnený záujem prevádzkovateľa musí presahovať
oprávnený záujem dotknutej osoby na ochrane svojich osobných údajov.
Právne základy sú uvedené v tabuľke.
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z.
o archívoch a registratúrach počas plynutia úložnej doby, ak ich obsahujú registratúrne
záznamy (podľa registratúrneho plánu schváleného príslušným archívom); tie osobné údaje,
ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, likviduje/vymazáva prevádzkovateľ ihneď
po naplnení účelu ich spracúvania.
Likvidácia/výmaz musí byť bezpečný, teda nie je možné už obnoviť informačný obsah.
Osobné údaje sa musia zlikvidovať/ vymazať zo všetkých nosičov dát (listinná forma,
elektronická forma). Namiesto výmazu môže prevádzkovateľ pristúpiť k bezpečnej
anonymizácii osobných údajov (najmä v prípade, ak sa vyžaduje ponechať niektoré údaje
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v automatizovanom systéme, avšak bez možnosti identifikovať dotknuté osoby, napr.
vnútorné štatistické prehľady a analýzy).
Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak
tretie strany, ktorým sa poskytujú na základe osobitných predpisov (najmä príslušné orgány,
inštitúcie, napr. škola ako zmluvný partner), ako aj ostatní príjemcovia:
-samotné dotknuté osoby (majú právo na prístup k svojim osobným údajom/ údajom, ktoré
sa ich týkajú),
-oprávnené osoby prevádzkovateľa (riadne poverené a poučené vrátane poučenia
o povinnosti mlčanlivosti),
-sprostredkovateľ, resp. jeho oprávnené osoby, ak pôsobí (identifikačné údaje:
 BALIN ACCOUNTING s.r.o. , Krajná 11/20, 900 42 Dunajská Lužná, IČO:
46 884 980.
Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje dotknutých osôb aj tretím stranám,
ktoré nie sú považované za príjemcov (orgánom verejnej moci), ktorým sú údaje
poskytované v súlade so zákonnou povinnosťou na výkon ich oficiálnych úloh. Osobné údaje
si žiadajú spravidla na základe oprávnení, ktoré im vyplývajú z osobitných predpisov
a v súvislosti s plnením ich úloh (napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR pri výkone
dozoru, príslušný inšpektorát práce, iné príslušné kontrolné, dozorujúce a dohliadajúce
orgány).
Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu, členovia orgánov
spoločnosti), sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené o povinnostiach
vrátane povinnosti mlčanlivosti.
Dotknutá osoba má:
- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom/ údajom, ktoré sa
jej týkajú,
- právo na opravu svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú,
- právo na vymazanie svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú,
- právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú,
- právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú.
Žiadosti a námietky si môžu dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa:
- písomne v listinnej forme na adresu sídla: Brueckner Slovakia, s.r.o., Priemyselná ulica
4873, 955 01 Topoľčany, alebo
- elektronicky na mailovú adresu:oou@brueckner.sk.
Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh/sťažnosť na Úrad na ochranu osobných
údajov.
Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do
tretej krajiny (mimo EÚ a EHS), resp. medzinárodnej organizácie.
Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane
profilovania7.
Práva dotknutých osôb v prípade neplnoletej dotknutej osoby uplatňuje zákonný zástupca.

7

Pozri čl. 22 nariadenia GDPR/ § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov
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IS účtovníctvo
V tomto informačnom systéme osobných údajov (ďalej len „IS“) prevádzkovateľ: Brueckner
Slovakia, s.r.o., Priemyselná ulica 4873, 955 01 Topoľčany, IČO: 36560227, ktorý má určenú
zodpovednú osobu (kontaktný mail: oou@brueckner.sk ), spracúva osobné údaje dotknutých
osôb (t.j. fyzických osôb) v rámci spracovateľských činností, ktorých účel, právny základ,
kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie:
Účel spracúvania

spracúvanie
účtovných
dokladov
a podkladov do
účtovníctva

Právny základ spracovateľskej činnosti
(nepovinné)
-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. 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. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v
znení neskorších predpisov,
-zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných
náhradách a v znení neskorších predpisov,
- Civilný sporový poriadok, Civilný
mimosporový poriadok, Trestný poriadok,
Správny súdny poriadok,
-Obchodný zákonník,
- Občiansky zákonník,
-zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov,
-zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v
znení neskorších predpisov
- vykonávacie predpisy k uvedeným
zákonom

Kategórie dotknutých
osôb

Kategória osobných
údajov

Bežné osobné údaje
Fyzická osoba:
-zamestnanci/dohodári
prevádzkovateľa
-zamestnanci/dohodári
dodávateľov/
odberateľov tovarov
a služieb,
-iné fyzické osoby 8

(meno, priezvisko, titul,
adresa, dátum
narodenia, druh a číslo
dokladu totožnosti,
podpis, číslo
bankového účtu
fyzickej osoby
kontaktné údajetelefón, mail)

V prípade získavania osobných údajov prevádzkovateľom ako zamestnávateľom platí
nasledovné:
- ak je právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb právny predpis,
tak dotknutá osoba je povinná poskytnúť požadované osobné údaje (inak prevádzkovateľ
nemôže splniť zákonnú povinnosť).
Právne základy sú uvedené v tabuľke.
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z.
o archívoch a registratúrach počas plynutia úložnej doby, ak ich obsahujú registratúrne
záznamy (podľa registratúrneho plánu schváleného príslušným archívom); tie osobné údaje,
ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, likviduje/vymazáva prevádzkovateľ ihneď
po naplnení účelu ich spracúvania.
Likvidácia/výmaz musí byť bezpečný, teda nie je možné už obnoviť informačný obsah.
Osobné údaje sa musia zlikvidovať/ vymazať zo všetkých nosičov dát (listinná forma,
elektronická forma). Namiesto výmazu môže prevádzkovateľ pristúpiť k bezpečnej
anonymizácii osobných údajov (najmä v prípade, ak sa vyžaduje ponechať niektoré údaje
v automatizovanom systéme, avšak bez možnosti identifikovať dotknuté osoby, napr.
vnútorné štatistické prehľady a analýzy).
pozn.: ak údaje o fyzickej osobe podnikateľovi/ živnostníkovi prekročia rámec oficiálneho registra, hľadí sa na
neho ako na fyzickú osobu spadajúcu pod legislatívu upravujúcu ochranu osobných údajov
8
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Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak
tretie strany, ktorým sa poskytujú na základe osobitných predpisov (najmä príslušné orgány,
inštitúcie, napr. príslušný daňový úrad), ako aj ostatní príjemcovia:
-samotné dotknuté osoby (majú právo na prístup k svojim osobným údajom/ údajom, ktoré
sa ich týkajú),
-oprávnené osoby prevádzkovateľa (riadne poverené a poučené vrátane poučenia
o povinnosti mlčanlivosti),
-sprostredkovateľ, resp. jeho oprávnené osoby, ak pôsobí (identifikačné údaje) :
 BALIN ACCOUNTING s.r.o. , Krajná 11/20, 900 42 Dunajská Lužná, IČO:
46 884 980.
Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje dotknutých osôb aj tretím stranám,
ktoré nie sú považované za príjemcov (orgánom verejnej moci), ktorým sú údaje
poskytované v súlade so zákonnou povinnosťou na výkon ich oficiálnych úloh. Osobné údaje
si žiadajú spravidla na základe oprávnení, ktoré im vyplývajú z osobitných predpisov
a v súvislosti s plnením ich úloh (napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR pri výkone
dozoru, príslušný daňový úrad pri kontrole, iné príslušné kontrolné, dozorujúce a
dohliadajúce orgány).
Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu, členovia orgánov
spoločnosti), sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené o povinnostiach
vrátane povinnosti mlčanlivosti.
Dotknutá osoba má:
- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom/ údajom, ktoré sa
jej týkajú,
- právo na opravu svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú,
- právo na vymazanie svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú,
- právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú.
Žiadosti a námietky si môžu dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa:
- písomne v listinnej forme na adresu sídla: Brueckner Slovakia, s.r.o., Priemyselná ulica
4873, 955 01 Topoľčany, alebo
- elektronicky na mailovú adresu: oou@brueckner.sk .
Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh/sťažnosť na Úrad na ochranu osobných
údajov.
Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do
tretej krajiny (mimo EÚ a EHS), resp. medzinárodnej organizácie.
Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane
profilovania9.
IS správa registratúry
V tomto informačnom systéme osobných údajov (ďalej len „IS“) prevádzkovateľ: Brueckner
Slovakia, s.r.o., Priemyselná ulica 4873, 955 01 Topoľčany, IČO: 36560227, ktorý má určenú
zodpovednú osobu (kontaktný mail: oou@brueckner.sk), spracúva osobné údaje dotknutých

9

Pozri čl. 22 nariadenia GDPR/ § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov
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osôb (t.j. fyzických osôb) v rámci spracovateľských činností, ktorých účel, právny základ,
kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie:
Účel spracúvania

správa
registratúrnych
záznamov

Právny základ spracovateľskej činnosti
(nepovinné)
- zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch
a registratúrach
-vykonávacie predpisy k z. č. 395/2002 Z. z.
-osobitné predpisy (napr. zákon
o účtovníctve)
- zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej
moci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o e-Governmente)

Kategórie dotknutých
osôb

Kategória osobných
údajov

- fyzické osoby ako
odosielatelia a
prijímatelia
korešpondencie

Bežné osobné údaje
(titul, meno, priezvisko,
adresa, podpis,
e-mailová adresa,
telefónne číslo)

V prípade získavania osobných údajov prevádzkovateľom platí nasledovné:
- ak je právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb právny predpis,
tak dotknutá osoba je povinná poskytnúť požadované osobné údaje (inak prevádzkovateľ
nemôže splniť zákonnú povinnosť).
Právne základy sú uvedené v tabuľke.
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z.
o archívoch a registratúrach počas plynutia úložnej doby, ak ich obsahujú registratúrne
záznamy (podľa registratúrneho plánu schváleného príslušným archívom); tie osobné údaje,
ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, likviduje/vymazáva prevádzkovateľ ihneď
po naplnení účelu ich spracúvania.
Likvidácia/výmaz musí byť bezpečný, teda nie je možné už obnoviť informačný obsah.
Osobné údaje sa musia zlikvidovať/ vymazať zo všetkých nosičov dát (listinná forma,
elektronická forma). Namiesto výmazu môže prevádzkovateľ pristúpiť k bezpečnej
anonymizácii osobných údajov (najmä v prípade, ak sa vyžaduje ponechať niektoré údaje
v automatizovanom systéme, avšak bez možnosti identifikovať dotknuté osoby, napr.
vnútorné štatistické prehľady a analýzy).
Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak
tretie strany, ktorým sa poskytujú na základe osobitných predpisov (najmä príslušné orgány,
inštitúcie, napr. príslušný archív), ako aj ostatní príjemcovia:
-samotné dotknuté osoby (majú právo na prístup k svojim osobným údajom/ údajom, ktoré
sa ich týkajú),
-oprávnené osoby prevádzkovateľa (riadne poverené a poučené vrátane poučenia
o povinnosti mlčanlivosti),
-sprostredkovateľ, resp. jeho oprávnené osoby, ak pôsobí (identifikačné údaje). Momentálne
nepôsobí.
Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje dotknutých osôb aj tretím stranám,
ktoré nie sú považované za príjemcov (orgánom verejnej moci), ktorým sú údaje
poskytované v súlade so zákonnou povinnosťou na výkon ich oficiálnych úloh. Osobné údaje
si žiadajú spravidla na základe oprávnení, ktoré im vyplývajú z osobitných predpisov
a v súvislosti s plnením ich úloh (napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR pri výkone
dozoru, príslušný archív pri kontrole, iné príslušné kontrolné, dozorujúce a dohliadajúce
orgány).
Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu, členovia orgánov
spoločnosti), sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené o povinnostiach
vrátane povinnosti mlčanlivosti.
Strana 24 z 53

Dotknutá osoba má:
- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom/ údajom, ktoré sa
jej týkajú,
- právo na opravu svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú,
- právo na vymazanie svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú,
- právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú.
Žiadosti a námietky si môžu dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa:
- písomne v listinnej forme na adresu sídla: Brueckner Slovakia, s.r.o., Priemyselná ulica
4873, 955 01 Topoľčany, alebo
- elektronicky na mailovú adresu: oou@brueckner.sk.
Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh/sťažnosť na Úrad na ochranu osobných
údajov.
Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do
tretej krajiny (mimo EÚ a EHS), resp. medzinárodnej organizácie.
Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane
profilovania10.
IS zmluvy/dohody s fyzickými osobami jednotlivcami
V tomto informačnom systéme osobných údajov (ďalej len „IS“) prevádzkovateľ: Brueckner
Slovakia, s.r.o., Priemyselná ulica 4873, 955 01 Topoľčany, IČO: 36560227,
ktorý má určenú zodpovednú osobu (kontaktný mail: oou@brueckner.sk ),
spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb) v rámci spracovateľských
činností, ktorých účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných
údajov, sú uvedené nižšie:
Účel spracúvania

Právny základ
spracovateľskej
činnosti
(nepovinné)

Kategórie dotknutých
osôb

Fyzické osoby jednotlivci
(nepodnikatelia):
činnosť smerujúca
k uzavretiu zmluvy

Predzmluvné
vzťahy

- ako potencionálna
zmluvná strana
- zamestnanci
prevádzkovateľa, resp.
štatutárny zástupca

10

Bežné osobné údaje -jednotlivec ako
potencionálna zmluvná strana (titul, meno,
priezvisko, adresa, dátum narodenia, číslo
dokladu totožnosti, podpis, kontakt: mail, tel.
číslo)
- zamestnanci prevádzkovateľa, resp.
štatutárny zástupca (titul, meno, priezvisko,
podpis, prípadne pracovné zaradenie, kontakt
na pracovisko: mail, tel,číslo)

- ako zmluvná strana

Bežné osobné údaje -jednotlivec ako zmluvná
strana (titul, meno, priezvisko, adresa, dátum
narodenia, číslo dokladu totožnosti, podpis,
kontakt: mail, tel. číslo)

- zamestnanci
prevádzkovateľa, resp.
štatutárny zástupca

- zamestnanci prevádzkovateľa, resp.
štatutárny zástupca (titul, meno, priezvisko,
podpis)

Fyzické osoby jednotlivci
(nepodnikatelia):
uzavretie a plnenie Zmluvné vzťahy
zmluvy

Kategória osobných údajov

Pozri čl. 22 nariadenia GDPR/ § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov
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V prípade získavania osobných údajov prevádzkovateľom platí nasledovné:
- ak je právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb predzmluvný
a zmluvný vzťah (zmluvy, dohody), tak je dotknutá osoba povinná poskytnúť požadované
osobné údaje (inak nedôjde k uzavretiu zmluvného vzťahu).
Právne základy sú uvedené v tabuľke.
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z.
o archívoch a registratúrach počas plynutia úložnej doby, ak ich obsahujú registratúrne
záznamy (podľa registratúrneho plánu schváleného príslušným archívom); tie osobné údaje,
ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, likviduje/vymazáva prevádzkovateľ ihneď
po naplnení účelu ich spracúvania.
Likvidácia/výmaz musí byť bezpečný, teda nie je možné už obnoviť informačný obsah.
Osobné údaje sa musia zlikvidovať/ vymazať zo všetkých nosičov dát (listinná forma,
elektronická forma). Namiesto výmazu môže prevádzkovateľ pristúpiť k bezpečnej
anonymizácii osobných údajov (najmä v prípade, ak sa vyžaduje ponechať niektoré údaje
v automatizovanom systéme, avšak bez možnosti identifikovať dotknuté osoby, napr.
vnútorné štatistické prehľady a analýzy).
Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak
tretie strany, ktorým sa poskytujú na základe osobitných predpisov (najmä príslušné orgány,
inštitúcie), ako aj ostatní príjemcovia:
-samotné dotknuté osoby (majú právo na prístup k svojim osobným údajom/ údajom, ktoré
sa ich týkajú),
-oprávnené osoby prevádzkovateľa (riadne poverené a poučené vrátane poučenia
o povinnosti mlčanlivosti),
-sprostredkovateľ, resp. jeho oprávnené osoby, ak pôsobí (identifikačné údaje). Momentálne
nepôsobí.
Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje dotknutých osôb aj tretím stranám,
ktoré nie sú považované za príjemcov (orgánom verejnej moci), ktorým sú údaje
poskytované v súlade so zákonnou povinnosťou na výkon ich oficiálnych úloh. Osobné údaje
si žiadajú spravidla na základe oprávnení, ktoré im vyplývajú z osobitných predpisov
a v súvislosti s plnením ich úloh (napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR pri výkone
dozoru, príslušný daňový úrad pri kontrole, iné príslušné kontrolné, dozorujúce a
dohliadajúce orgány).
Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu, členovia orgánov
spoločnosti), sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené o povinnostiach
vrátane povinnosti mlčanlivosti.
Dotknutá osoba má:
- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom/ údajom, ktoré sa
jej týkajú,
- právo na opravu svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú,
- právo na vymazanie svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú,
- právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú.
Žiadosti a námietky si môžu dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa:
- písomne v listinnej forme na adresu sídla: Brueckner Slovakia, s.r.o., Priemyselná ulica
4873, 955 01 Topoľčany, alebo
- elektronicky na mailovú adresu: oou@brueckner.sk.
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Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh/sťažnosť na Úrad na ochranu osobných
údajov.
Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do
tretej krajiny (mimo EÚ a EHS), resp. medzinárodnej organizácie.
Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane
profilovania11.
IS zmluvy s fyzickými osobami podnikateľmi
V tomto informačnom systéme osobných údajov (ďalej len „IS“) prevádzkovateľ: : Brueckner
Slovakia, s.r.o., Priemyselná ulica 4873, 955 01 Topoľčany, IČO: 36560227,
ktorý má určenú zodpovednú osobu (kontaktný mail: oou@brueckner.sk ), spracúva osobné
údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb) v rámci spracovateľských činností, ktorých účel,
právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie:
Účel spracúvania

Právny základ
spracovateľskej
činnosti
(nepovinné)

Kategórie dotknutých
osôb

Fyzické osoby
podnikatelia12:
činnosť smerujúca
k uzavretiu zmluvy

Predzmluvné
vzťahy

-ako potencionálna
zmluvná strana
- zamestnanci
prevádzkovateľa, resp.
štatutárny zástupca

Fyzické osoby
podnikatelia:
uzavretie a plnenie Zmluvné vzťahy
zmluvy

- ako zmluvná strana
- zamestnanci
prevádzkovateľa, resp.
štatutárny zástupca

Kategória osobných údajov

Bežné osobné údaje -fyzická osoba podnikateľ
ako potencionálna zmluvná strana (titul, meno,
priezvisko, adresa, číslo dokladu totožnosti,
dátum narodenia, resp. IČO pri živnostníkoch,
kontaktné údaje: tel. číslo, mail, podpis)
- zamestnanci prevádzkovateľa, resp.
štatutárny zástupca (titul, meno, priezvisko,
podpis, prípadne pracovné zaradenie, kontakt
na pracovisko: mail, tel,číslo)
Bežné osobné údaje -fyzická osoba podnikateľ
ako zmluvná strana (titul, meno, priezvisko,
adresa, číslo dokladu totožnosti, dátum
narodenia, resp. IČO pri živnostníkoch,
kontaktné údaje: tel. číslo, mail, podpis)
- zamestnanci prevádzkovateľa, resp.
štatutárny zástupca (titul, meno, priezvisko,
podpis)

V prípade získavania osobných údajov prevádzkovateľom platí nasledovné:
- ak je právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb predzmluvný
a zmluvný vzťah (zmluvy, dohody), tak je dotknutá osoba povinná poskytnúť požadované
osobné údaje (inak nedôjde k uzavretiu zmluvného vzťahu).
Právne základy sú uvedené v tabuľke.
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z.
o archívoch a registratúrach počas plynutia úložnej doby, ak ich obsahujú registratúrne
11

Pozri čl. 22 nariadenia GDPR/ § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov

pozn.: ak údaje o fyzickej osobe podnikateľovi/ živnostníkovi prekročia rámec oficiálneho registra,
hľadí sa na neho ako na fyzickú osobu spadajúcu pod legislatívu upravujúcu ochranu osobných údajov
12
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záznamy (podľa registratúrneho plánu schváleného príslušným archívom); tie osobné údaje,
ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, likviduje/vymazáva prevádzkovateľ ihneď
po naplnení účelu ich spracúvania.
Likvidácia/výmaz musí byť bezpečný, teda nie je možné už obnoviť informačný obsah.
Osobné údaje sa musia zlikvidovať/ vymazať zo všetkých nosičov dát (listinná forma,
elektronická forma). Namiesto výmazu môže prevádzkovateľ pristúpiť k bezpečnej
anonymizácii osobných údajov (najmä v prípade, ak sa vyžaduje ponechať niektoré údaje
v automatizovanom systéme, avšak bez možnosti identifikovať dotknuté osoby, napr.
vnútorné štatistické prehľady a analýzy).
Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak
tretie strany, ktorým sa poskytujú na základe osobitných predpisov (najmä príslušné orgány,
inštitúcie), ako aj ostatní príjemcovia:
-samotné dotknuté osoby (majú právo na prístup k svojim osobným údajom/ údajom, ktoré
sa ich týkajú),
-oprávnené osoby prevádzkovateľa (riadne poverené a poučené vrátane poučenia
o povinnosti mlčanlivosti),
-sprostredkovateľ, resp. jeho oprávnené osoby, ak pôsobí (identifikačné údaje:). Momentálne
nepôsobí.
Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje dotknutých osôb aj tretím stranám,
ktoré nie sú považované za príjemcov (orgánom verejnej moci), ktorým sú údaje
poskytované v súlade so zákonnou povinnosťou na výkon ich oficiálnych úloh. Osobné údaje
si žiadajú spravidla na základe oprávnení, ktoré im vyplývajú z osobitných predpisov
a v súvislosti s plnením ich úloh (napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR pri výkone
dozoru, príslušný daňový úrad pri kontrole, iné príslušné kontrolné, dozorujúce a
dohliadajúce orgány).
Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu, členovia orgánov
spoločnosti), sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené o povinnostiach
vrátane povinnosti mlčanlivosti.
Dotknutá osoba má:
- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom/ údajom, ktoré sa
jej týkajú,
- právo na opravu svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú,
- právo na vymazanie svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú,
- právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú.
Žiadosti a námietky si môžu dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa:
- písomne v listinnej forme na adresu sídla: Brueckner Slovakia, s.r.o., Priemyselná ulica
4873, 955 01 Topoľčany, alebo
- elektronicky na mailovú adresu: oou@brueckner.sk.
Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh/sťažnosť na Úrad na ochranu osobných
údajov.
Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do
tretej krajiny (mimo EÚ a EHS), resp. medzinárodnej organizácie.

Strana 28 z 53

Prevádzkovateľ
profilovania13.

nevykonáva

automatizované

individuálne

rozhodovanie

vrátane

IS obchodné kontakty/kontaktné osoby
V tomto informačnom systéme osobných údajov (ďalej len „IS“) prevádzkovateľ: : Brueckner
Slovakia, s.r.o., Priemyselná ulica 4873, 955 01 Topoľčany, IČO: 36560227,
ktorý má určenú zodpovednú osobu (kontaktný mail: oou@brueckner.sk ), spracúva osobné
údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb) v rámci spracovateľských činností, ktorých účel,
právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie:
Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej
činnosti
(nepovinné)

Kategórie dotknutých osôb

Oprávnený záujem prevádzkovateľa
vedenie agendy
kontaktných osôb
spolupracujúcich
subjektov

fyzické osoby jednotlivci:
-štatutári/konatelia
Pozn.: uchovávanie pracovných
-prokuristi,
vizitiek, pracovné kontakty v mobiloch,
-živnostníci/ slobodné
mailové vizitky, kontaktné údaje
povolania
z uzavretých zmlúv, kontaktné údaje
-zamestnanci odberateľských/
na účtovných dokladoch a pod.
dodávateľských subjektov
- spolupracujúci jednotlivci

Kategória osobných
údajov

Bežné osobné údaje
(titul, meno, priezvisko,
pracovné/ funkčné
zaradenie, živnosť,
telefónne číslo,
emailová adresa, resp.
fax, názov firmy)

V prípade získavania osobných údajov prevádzkovateľom platí nasledovné:
- ak je právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb oprávnený
záujem prevádzkovateľa, tak dotknutá osoba je povinná poskytnúť požadované osobné
údaje (inak prevádzkovateľ nedosiahne sledovaný zámer, avšak v tomto prípade má
dotknutá osoba právo namietať). Oprávnený záujem prevádzkovateľa musí presahovať
oprávnený záujem dotknutej osoby na ochrane svojich osobných údajov.
Právne základy sú uvedené v tabuľke.
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z.
o archívoch a registratúrach počas plynutia úložnej doby, ak ich obsahujú registratúrne
záznamy (podľa registratúrneho plánu schváleného príslušným archívom); tie osobné údaje,
ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, likviduje/vymazáva prevádzkovateľ ihneď
po naplnení účelu ich spracúvania.
Likvidácia/výmaz musí byť bezpečný, teda nie je možné už obnoviť informačný obsah.
Osobné údaje sa musia zlikvidovať/ vymazať zo všetkých nosičov dát (listinná forma,
elektronická forma). Namiesto výmazu môže prevádzkovateľ pristúpiť k bezpečnej
anonymizácii osobných údajov (najmä v prípade, ak sa vyžaduje ponechať niektoré údaje
v automatizovanom systéme, avšak bez možnosti identifikovať dotknuté osoby, napr.
vnútorné štatistické prehľady a analýzy).
Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak
tretie strany, ktorým sa poskytujú na základe osobitných predpisov (najmä príslušné orgány,
inštitúcie), ako aj ostatní príjemcovia:
-samotné dotknuté osoby (majú právo na prístup k svojim osobným údajom/ údajom, ktoré
sa ich týkajú),
-oprávnené osoby prevádzkovateľa (riadne poverené a poučené vrátane poučenia
o povinnosti mlčanlivosti),
13
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-sprostredkovateľ, resp. jeho oprávnené osoby, ak pôsobí (identifikačné údaje). Momentálne
nepôsobí.
Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje dotknutých osôb aj tretím stranám,
ktoré nie sú považované za príjemcov (orgánom verejnej moci), ktorým sú údaje
poskytované v súlade so zákonnou povinnosťou na výkon ich oficiálnych úloh. Osobné údaje
si žiadajú spravidla na základe oprávnení, ktoré im vyplývajú z osobitných predpisov
a v súvislosti s plnením ich úloh (napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR pri výkone
dozoru, iné príslušné kontrolné, dozorujúce a dohliadajúce orgány).
Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu, členovia orgánov
spoločnosti), sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené o povinnostiach
vrátane povinnosti mlčanlivosti.
Dotknutá osoba má:
- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom/ údajom, ktoré sa
jej týkajú,
- právo na opravu svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú,
- právo na vymazanie svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú,
- právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú,
- právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú.
Žiadosti a námietky si môžu dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa:
- písomne v listinnej forme na adresu sídla: Brueckner Slovakia, s.r.o., Priemyselná ulica
4873, 955 01 Topoľčany, alebo
- elektronicky na mailovú adresu: oou@brueckner.sk.
Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh/sťažnosť na Úrad na ochranu osobných
údajov.
Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do
tretej krajiny (mimo EÚ a EHS), resp. medzinárodnej organizácie.
Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane
profilovania14.
IS súdne konania
V tomto informačnom systéme osobných údajov (ďalej len „IS“) prevádzkovateľ: : Brueckner
Slovakia, s.r.o., Priemyselná ulica 4873, 955 01 Topoľčany, IČO: 36560227,
ktorý má určenú zodpovednú osobu (kontaktný mail: oou@brueckner.sk ), spracúva osobné
údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb) v rámci spracovateľských činností, ktorých účel,
právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie:
Účel
spracúvania

civilné
sporové
konania
14

Právny základ
spracovateľskej
činnosti
(nepovinné)
oprávnený záujem
prevádzkovateľa
konať podľa

Kategórie
dotknutých
osôb

Kategória osobných údajov

Fyzické osoby:
- v postavení
účastníkov

Spracúvajú sa bežné osobné údaje, avšak nie je vylúčené
ani spracúvanie citlivých údajov, teda osobitnej kategórie
osobných údajov, či údajov týkajúcich sa uznania viny za
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osobitného
predpisu, ktorým je
Civilný sporový
poriadok

civilné
mimosporové
konania

oprávnený záujem
prevádzkovateľa
konať podľa
osobitného
predpisu, ktorým je
Civilný
mimosporový
poriadok

trestné
konania

oprávnený záujem
prevádzkovateľa
konať podľa
osobitného
predpisu, ktorým je
Trestný poriadok

správne
súdnictvo

oprávnený záujem
prevádzkovateľa
konať podľa
osobitného
predpisu, ktorým je
Správny súdny
poriadok

konania,
- iné fyzické
osoby

spáchaný priestupok a trestný čin (meno, priezvisko a
adresa pobytu, adresa na doručovanie v elektronickej
forme, podpis, dátum narodenia, resp. rodné číslo, ďalšie
osobné údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu
vybavovania súdnych konaní )

Fyzické osoby:
- v postavení
účastníkov
konania,
- iné fyzické
osoby

Spracúvajú sa bežné osobné údaje, avšak nie je vylúčené
ani spracúvanie citlivých údajov, teda osobitnej kategórie
osobných údajov, či údajov týkajúcich sa uznania viny za
spáchaný priestupok a trestný čin (meno, priezvisko a
adresa pobytu, adresa na doručovanie v elektronickej
forme, podpis, dátum narodenia, resp. rodné číslo, ďalšie
osobné údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu
vybavovania súdnych konaní )

Fyzické osoby:
- v postavení
účastníkov
konania,
- iné fyzické
osoby

Spracúvajú sa bežné osobné údaje, avšak nie je vylúčené
ani spracúvanie citlivých údajov, teda osobitnej kategórie
osobných údajov, či údajov týkajúcich sa uznania viny za
spáchaný priestupok a trestný čin (meno, priezvisko a
adresa pobytu, adresa na doručovanie v elektronickej
forme, podpis, dátum narodenia, resp. rodné číslo, ďalšie
osobné údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu
vybavovania súdnych konaní )

Fyzické osoby:
- v postavení
účastníkov
konania,
- iné fyzické
osoby

Spracúvajú sa bežné osobné údaje, avšak nie je vylúčené
ani spracúvanie citlivých údajov, teda osobitnej kategórie
osobných údajov, či údajov týkajúcich sa uznania viny za
spáchaný priestupok a trestný čin (meno, priezvisko a
adresa pobytu, adresa na doručovanie v elektronickej
forme, podpis, dátum narodenia, resp. rodné číslo, ďalšie
osobné údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu
vybavovania súdnych konaní )

V prípade spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom platí nasledovné:
- ak je právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb oprávnený
záujem prevádzkovateľa, tak dotknutá osoba je povinná strpieť spracúvanie jej osobných
údajov (avšak v tomto prípade má dotknutá osoba právo namietať). Oprávnený záujem
prevádzkovateľa musí presahovať oprávnený záujem dotknutej osoby na ochrane svojich
osobných údajov.
Právne základy sú uvedené v tabuľke.
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z.
o archívoch a registratúrach počas plynutia úložnej doby, ak ich obsahujú registratúrne
záznamy (podľa registratúrneho plánu schváleného príslušným archívom); tie osobné údaje,
ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, likviduje/vymazáva prevádzkovateľ ihneď
po naplnení účelu ich spracúvania.
Likvidácia/výmaz musí byť bezpečný, teda nie je možné už obnoviť informačný obsah.
Osobné údaje sa musia zlikvidovať/ vymazať zo všetkých nosičov dát (listinná forma,
elektronická forma). Namiesto výmazu môže prevádzkovateľ pristúpiť k bezpečnej
anonymizácii osobných údajov (najmä v prípade, ak sa vyžaduje ponechať niektoré údaje
v automatizovanom systéme, avšak bez možnosti identifikovať dotknuté osoby, napr.
vnútorné štatistické prehľady a analýzy).
Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak
tretie strany, ktorým sa poskytujú na základe osobitných predpisov (najmä príslušné orgány,
inštitúcie), ako aj ostatní príjemcovia:
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-samotné dotknuté osoby (majú právo na prístup k svojim osobným údajom/ údajom, ktoré
sa ich týkajú),
-oprávnené osoby prevádzkovateľa (riadne poverené a poučené vrátane poučenia
o povinnosti mlčanlivosti),
-sprostredkovateľ, resp. jeho oprávnené osoby, ak pôsobí (identifikačné údaje). Momentálne
nepôsobí.
Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje dotknutých osôb aj tretím stranám,
ktoré nie sú považované za príjemcov (orgánom verejnej moci), ktorým sú údaje
poskytované v súlade so zákonnou povinnosťou na výkon ich oficiálnych úloh. Osobné údaje
si žiadajú spravidla na základe oprávnení, ktoré im vyplývajú z osobitných predpisov
a v súvislosti s plnením ich úloh (napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR pri výkone
dozoru, iné príslušné kontrolné, dozorujúce a dohliadajúce orgány, polícia).
Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu, členovia orgánov
spoločnosti), sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené o povinnostiach
vrátane povinnosti mlčanlivosti.
Dotknutá osoba má:
- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom/ údajom, ktoré sa
jej týkajú,
- právo na opravu svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú,
- právo na vymazanie svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú,
- právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú,
- právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú.
Žiadosti a námietky si môžu dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa:
- písomne v listinnej forme na adresu sídla: Brueckner Slovakia, s.r.o., Priemyselná ulica
4873, 955 01 Topoľčany, alebo
- elektronicky na mailovú adresu: oou@brueckner.sk.
Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh/sťažnosť na Úrad na ochranu osobných
údajov.
Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do
tretej krajiny (mimo EÚ a EHS), resp. medzinárodnej organizácie.
Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane
profilovania15.
IS konania pred správnym orgánom
V tomto informačnom systéme osobných údajov (ďalej len „IS“) prevádzkovateľ: : Brueckner
Slovakia, s.r.o., Priemyselná ulica 4873, 955 01 Topoľčany, IČO: 36560227,
ktorý má určenú zodpovednú osobu (kontaktný mail: oou@brueckner.sk ), spracúva osobné
údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb) v rámci spracovateľských činností, ktorých účel,
právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie:

15
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Účel spracúvania

vzatie na vedomie

Právny základ spracovateľskej
činnosti
(nepovinné)
povinné doručovanie rozhodnutí
prevádzkovateľovi podľa
osobitných predpisov:
- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (Správny poriadok) v znení
neskorších predpisov
- osobitné predpisy, ktorými sa
riadia kontrolné, dozorujúce,
dohliadajúce orgány

Kategórie
dotknutých
osôb

Fyzické osoby:
- účastníci
konania,
- iné fyzické
osoby.

Pozn.: spravidla sa doručujú
rozhodnutia, kde je prevádzkovateľ
ako účastník

vyjadrenia,
predkladanie
dôkazov

oprávnený záujem prevádzkovateľa
konať podľa osobitných predpisov:
- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (Správny poriadok) v znení
neskorších predpisov
- osobitné predpisy, ktorými sa
riadia kontrolné, dozorujúce,
dohliadajúce orgány

Fyzické osoby:
- účastníci
konania,
- iné fyzické
osoby.

Pozn.: právo prevádzkovateľa
vyjadriť sa a navrhovať/ predkladať
dôkazy v konaní

odvolanie/odpor

oprávnený záujem prevádzkovateľa
konať podľa osobitných predpisov:
- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (Správny poriadok) v znení
neskorších predpisov
- osobitné predpisy, ktorými sa
riadia kontrolné, dozorujúce,
dohliadajúce orgány
Pozn.: právo prevádzkovateľa na
podanie odvolania/ odporu a nie
povinnosť

Fyzické osoby:
- účastníci
konania,
- iné fyzické
osoby.

Kategória osobných údajov

Spracúvajú sa bežné osobné údaje,
avšak nie je vylúčené ani spracúvanie
citlivých údajov, teda osobitnej
kategórie osobných údajov, či údajov
týkajúcich sa uznania viny za
spáchaný priestupok a trestný čin
(meno, priezvisko, ďalšie osobné
údaje zistené alebo poskytnuté v
priebehu konania)

Spracúvajú sa bežné osobné údaje,
avšak nie je vylúčené ani spracúvanie
citlivých údajov, teda osobitnej
kategórie osobných údajov, či údajov
týkajúcich sa uznania viny za
spáchaný priestupok a trestný čin
(meno, priezvisko, ďalšie osobné
údaje zistené alebo poskytnuté v
priebehu konania, podpis)

Spracúvajú sa bežné osobné údaje,
avšak nie je vylúčené ani spracúvanie
citlivých údajov, teda osobitnej
kategórie osobných údajov, či údajov
týkajúcich sa uznania viny za
spáchaný priestupok a trestný čin
(meno, priezvisko, ďalšie osobné
údaje zistené alebo poskytnuté v
priebehu konania, podpis)

V prípade spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom platí nasledovné:
- ak je právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb právny predpis,
tak dotknutá osoba je povinná strpieť spracúvanie jej osobných údajov,
- ak je právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb oprávnený
záujem prevádzkovateľa, tak dotknutá osoba je povinná strpieť spracúvanie jej osobných
údajov (avšak v tomto prípade má dotknutá osoba právo namietať). Oprávnený záujem
prevádzkovateľa musí presahovať oprávnený záujem dotknutej osoby na ochrane svojich
osobných údajov.
Právne základy sú uvedené v tabuľke.
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z.
o archívoch a registratúrach počas plynutia úložnej doby, ak ich obsahujú registratúrne
záznamy (podľa registratúrneho plánu schváleného príslušným archívom); tie osobné údaje,
ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, likviduje/vymazáva prevádzkovateľ ihneď
po naplnení účelu ich spracúvania.
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Likvidácia/výmaz musí byť bezpečný, teda nie je možné už obnoviť informačný obsah.
Osobné údaje sa musia zlikvidovať/ vymazať zo všetkých nosičov dát (listinná forma,
elektronická forma). Namiesto výmazu môže prevádzkovateľ pristúpiť k bezpečnej
anonymizácii osobných údajov (najmä v prípade, ak sa vyžaduje ponechať niektoré údaje
v automatizovanom systéme, avšak bez možnosti identifikovať dotknuté osoby, napr.
vnútorné štatistické prehľady a analýzy).
Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak
tretie strany, ktorým sa poskytujú na základe osobitných predpisov (najmä príslušné orgány,
inštitúcie), ako aj ostatní príjemcovia:
-samotné dotknuté osoby (majú právo na prístup k svojim osobným údajom/ údajom, ktoré
sa ich týkajú),
-oprávnené osoby prevádzkovateľa (riadne poverené a poučené vrátane poučenia
o povinnosti mlčanlivosti),
-sprostredkovateľ, resp. jeho oprávnené osoby, ak pôsobí (identifikačné údaje:). Momentálne
nepôsobí.
Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje dotknutých osôb aj tretím stranám,
ktoré nie sú považované za príjemcov (orgánom verejnej moci), ktorým sú údaje
poskytované v súlade so zákonnou povinnosťou na výkon ich oficiálnych úloh. Osobné údaje
si žiadajú spravidla na základe oprávnení, ktoré im vyplývajú z osobitných predpisov
a v súvislosti s plnením ich úloh (napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR pri výkone
dozoru, iné príslušné kontrolné, dozorujúce a dohliadajúce orgány).
Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu, členovia orgánov
spoločnosti), sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené o povinnostiach
vrátane povinnosti mlčanlivosti.
Dotknutá osoba má:
- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom/ údajom, ktoré sa
jej týkajú,
- právo na opravu svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú,
- právo na vymazanie svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú,
- právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú,
- právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú.
Žiadosti a námietky si môžu dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa:
- písomne v listinnej forme na adresu sídla: Brueckner Slovakia, s.r.o., Priemyselná ulica
4873, 955 01 Topoľčany, alebo
- elektronicky na mailovú adresu: oou@brueckner.sk.
Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh/sťažnosť na Úrad na ochranu osobných
údajov.
Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do
tretej krajiny (mimo EÚ a EHS), resp. medzinárodnej organizácie.
Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane
profilovania16.

16

Pozri čl. 22 nariadenia GDPR/ § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov
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IS oznamovanie protispoločenskej činnosti
V tomto informačnom systéme osobných údajov (ďalej len „IS“) prevádzkovateľ: : Brueckner
Slovakia, s.r.o., Priemyselná ulica 4873, 955 01 Topoľčany, IČO: 36560227,
ktorý má určenú zodpovednú osobu (kontaktný mail: oou@brueckner.sk ), spracúva osobné
údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb) v rámci spracovateľských činností, ktorých účel,
právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie:
Účel
spracúvania

preverovanie
oznámení
a prijímanie
opatrení

Právny základ
spracovateľskej
činnosti
(nepovinné)

zákon č. 54/2019
Z. z. o ochrane
oznamovateľov
protispoločenskej
činnosti a o zmene
a doplnení
niektorých zákonov

Kategórie
dotknutých osôb

fyzické osoby:
- oznamovatelia,
ktoré podali
oznámenie a osoby,
ktoré sú preverované
podľa zákona č.
54/2019 Z. z.
- zodpovedná osoba/
štatutárny orgán

Kategória osobných údajov

Spracúvajú sa bežné osobné údaje, nie je však
vylúčené ani spracúvanie citlivých údajov, teda
osobitnej kategórie osobných údajov, či údajov
týkajúcich sa uznania viny za spáchaný priestupok
a trestný čin, a to v nadväznosti na obsah oznámení
(-meno, priezvisko, pobyt oznamovateľa, predmet
oznámenia,
-výsledok preverenia oznámenia, údaje potrebné na
preverenie podnetu,
-dátumy začiatku a ukončenia preverenia oznámenia
- skutočnosti uvádzané v oznámení a zistené počas
preverovania).
- podpis

vedenie
osobitnej
evidencie

zákon č. 54/2019
Z. z. o ochrane
oznamovateľov
protispoločenskej
činnosti a o zmene
a doplnení
niektorých zákonov

fyzické osoby:
- oznamovatelia,
ktoré podali
oznámenie

Bežné osobné údaje (dátum doručenia oznámenia,
meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa, predmet
oznámenia, výsledok preverenia oznámenia, dátum
skončenia preverenia oznámenia).

V prípade spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom platí nasledovné:
- ak je právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb právny predpis,
tak dotknutá osoba je povinná poskytnúť údaje a strpieť spracúvanie jej osobných
údajov.
Právne základy sú uvedené v tabuľke.
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z.
o archívoch a registratúrach počas plynutia úložnej doby, ak ich obsahujú registratúrne
záznamy (podľa registratúrneho plánu schváleného príslušným archívom); tie osobné údaje,
ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, likviduje/vymazáva prevádzkovateľ ihneď
po naplnení účelu ich spracúvania.
Likvidácia/výmaz musí byť bezpečný, teda nie je možné už obnoviť informačný obsah.
Osobné údaje sa musia zlikvidovať/ vymazať zo všetkých nosičov dát (listinná forma,
elektronická forma). Namiesto výmazu môže prevádzkovateľ pristúpiť k bezpečnej
Strana 35 z 53

anonymizácii osobných údajov (najmä v prípade, ak sa vyžaduje ponechať niektoré údaje
v automatizovanom systéme, avšak bez možnosti identifikovať dotknuté osoby, napr.
vnútorné štatistické prehľady a analýzy).
Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak
tretie strany, ktorým sa poskytujú na základe osobitných predpisov (najmä príslušné orgány,
inštitúcie), ako aj ostatní príjemcovia:
-samotné dotknuté osoby (majú právo na prístup k svojim osobným údajom/ údajom, ktoré
sa ich týkajú),
-oprávnené osoby prevádzkovateľa (riadne poverené a poučené vrátane poučenia
o povinnosti mlčanlivosti),
-sprostredkovateľ, resp. jeho oprávnené osoby, ak pôsobí (identifikačné údaje).
Momentálnee nepôsobí.
Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje dotknutých osôb aj tretím stranám,
ktoré nie sú považované za príjemcov (orgánom verejnej moci), ktorým sú údaje
poskytované v súlade so zákonnou povinnosťou na výkon ich oficiálnych úloh. Osobné údaje
si žiadajú spravidla na základe oprávnení, ktoré im vyplývajú z osobitných predpisov
a v súvislosti s plnením ich úloh (napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR pri výkone
dozoru, Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti Slovenskej republiky pri
kontrole, iné príslušné kontrolné, dozorujúce a dohliadajúce orgány).
Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu, členovia orgánov
spoločnosti), sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené o povinnostiach
vrátane povinnosti mlčanlivosti.
Dotknutá osoba má:
- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom/ údajom, ktoré sa
jej týkajú,
- právo na opravu svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú,
- právo na vymazanie svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú,
- právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú.
Žiadosti a námietky si môžu dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa:
- písomne v listinnej forme na adresu sídla: Brueckner Slovakia, s.r.o., Priemyselná ulica
4873, 955 01 Topoľčany, alebo
- elektronicky na mailovú adresu: oou@brueckner.sk.
Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh/sťažnosť na Úrad na ochranu osobných
údajov.
Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do
tretej krajiny (mimo EÚ a EHS), resp. medzinárodnej organizácie.
Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane
profilovania17.
IS nákup
V tomto informačnom systéme osobných údajov (ďalej len „IS“) prevádzkovateľ: : Brueckner
17

Pozri čl. 22 nariadenia GDPR/ § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov
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Slovakia, s.r.o., Priemyselná ulica 4873, 955 01 Topoľčany, IČO: 36560227,
ktorý má určenú zodpovednú osobu (kontaktný mail: oou@brueckner.sk ), spracúva osobné
údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb) v rámci spracovateľských činností, ktorých účel,
právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie:

Účel spracúvania

objednávanie

Právny základ
spracovateľskej
činnosti
(nepovinné)

predzmluvný
a zmluvný vzťah

Kategórie dotknutých osôb

Kategória osobných údajov

fyzické osoby jednotlivci:
-osoby v pracovnoprávnom
vzťahu oprávnené objednávať

Bežné osobné údaje
-identifikácia zamestnanca- titul, meno,
priezvisko, osobné číslo, prac.
zaradenie, identifikácia
zamestnávateľa
- podpis (v prípade listinnej formy)
Pozn.: rešpektovať § 78 ods.3 zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov

prieskum trhu
oprávnený záujem
a výber dodávateľa
prevádzkovateľa
(tovaru, služby)

dodávateľské
vzťahy

odberateľské
vzťahy

predzmluvné
a zmluvné vzťahy

predzmluvné
a zmluvné vzťahy

fyzické osoby:
- zamestnanci dodávateľov/
subdodávateľov tovarov
a služieb s požadovanou
odbornou spôsobilosťou
- iné fyzické osoby (najmä
zamestnanci dodávateľov
vyhotovujúci cenové ponuky,
resp. samotní živnostníci,
štatutárni zástupcovia,
prokuristi)
fyzické osoby:
-štatutárni zástupcovia
zmluvných strán
- iné fyzické osoby (poverení
zamestnanci oboch zmluvných
strán pripravujúci a realizujúci
„obchod“)
fyzické osoby:
-štatutárni zástupcovia
zmluvných strán
- iné fyzické osoby (poverení
zamestnanci oboch zmluvných
strán pripravujúci a realizujúci
„obchod“)

Bežné osobné údaje
-titul, meno, priezvisko, adresa pobytu/
miesta podnikania, dátum narodenia,
ak nebolo pridelené identifikačné číslo,
e-mailová adresa a telefónne číslo,
zamestnávateľ, podpis
- tiež doklady preukazujúce odbornú
spôsobilosť (v prípade ak to vyžaduje
charakter zakázky)
Bežné osobné údaje:
- titul, meno, priezvisko, podpis
(štatutárni zástupcovia zmluvných
strán)
- titul, meno, priezvisko, osobné číslo,
prac. zaradenie, prac. kontakt: mail,
tel. číslo, podpis (zamestnanci
zmluvných strán pripravujúci
a realizujúci „obchod“ )
Bežné osobné údaje:
- titul, meno, priezvisko, podpis
(štatutárni zástupcovia zmluvných
strán)
- titul, meno, priezvisko, osobné číslo,
prac. zaradenie, prac. kontakt: mail,
tel. číslo, podpis (zamestnanci
zmluvných strán pripravujúci
a realizujúci „obchod“ )

V prípade získavania osobných údajov prevádzkovateľom platí nasledovné:
- ak je právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb predzmluvný
a zmluvný vzťah (zmluvy, dohody), tak je dotknutá osoba povinná poskytnúť požadované
osobné údaje (inak nemôže dôjsť k uzavretiu zmluvného vzťahu/ rokovaniu o budúcom
zmluvnom vzťahu),
- ak je právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb oprávnený
záujem prevádzkovateľa, tak dotknutá osoba je povinná poskytnúť požadované osobné
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údaje (inak prevádzkovateľ nedosiahne sledovaný zámer, avšak v tomto prípade má
dotknutá osoba právo namietať). Oprávnený záujem prevádzkovateľa musí presahovať
oprávnený záujem dotknutej osoby na ochrane svojich osobných údajov.
Právne základy sú uvedené v tabuľke.
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z.
o archívoch a registratúrach počas plynutia úložnej doby, ak ich obsahujú registratúrne
záznamy (podľa registratúrneho plánu schváleného príslušným archívom); tie osobné údaje,
ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, likviduje/vymazáva prevádzkovateľ ihneď
po naplnení účelu ich spracúvania.
Likvidácia/výmaz musí byť bezpečný, teda nie je možné už obnoviť informačný obsah.
Osobné údaje sa musia zlikvidovať/ vymazať zo všetkých nosičov dát (listinná forma,
elektronická forma). Namiesto výmazu môže prevádzkovateľ pristúpiť k bezpečnej
anonymizácii osobných údajov (najmä v prípade, ak sa vyžaduje ponechať niektoré údaje
v automatizovanom systéme, avšak bez možnosti identifikovať dotknuté osoby, napr.
vnútorné štatistické prehľady a analýzy).
Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak
tretie strany, ktorým sa poskytujú na základe osobitných predpisov (najmä príslušné orgány,
inštitúcie), ako aj ostatní príjemcovia:
-samotné dotknuté osoby (majú právo na prístup k svojim osobným údajom/ údajom, ktoré
sa ich týkajú),
-oprávnené osoby prevádzkovateľa (riadne poverené a poučené vrátane poučenia
o povinnosti mlčanlivosti),
-sprostredkovateľ, resp. jeho oprávnené osoby, ak pôsobí (identifikačné údaje): Momentálne
nepôsobí
Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje dotknutých osôb aj tretím stranám,
ktoré nie sú považované za príjemcov (orgánom verejnej moci), ktorým sú údaje
poskytované v súlade so zákonnou povinnosťou na výkon ich oficiálnych úloh. Osobné údaje
si žiadajú spravidla na základe oprávnení, ktoré im vyplývajú z osobitných predpisov
a v súvislosti s plnením ich úloh (napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR pri výkone
dozoru, iné príslušné kontrolné, dozorujúce a dohliadajúce orgány).
Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu, členovia orgánov
spoločnosti), sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené o povinnostiach
vrátane povinnosti mlčanlivosti.
Dotknutá osoba má:
- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom/ údajom, ktoré sa
jej týkajú,
- právo na opravu svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú,
- právo na vymazanie svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú,
- právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú,
- právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú.
Žiadosti a námietky si môžu dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa:
- písomne v listinnej forme na adresu sídla: Brueckner Slovakia, s.r.o., Priemyselná ulica
4873, 955 01 Topoľčany, alebo
- elektronicky na mailovú adresu: oou@brueckner.sk.
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Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh/sťažnosť na Úrad na ochranu osobných
údajov.
Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do
tretej krajiny (mimo EÚ a EHS), resp. medzinárodnej organizácie.
Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane
profilovania18.

IS zoznam spoločníkov
V tomto informačnom systéme osobných údajov (ďalej len „IS“) prevádzkovateľ: : Brueckner
Slovakia, s.r.o., Priemyselná ulica 4873, 955 01 Topoľčany, IČO: 36560227,
ktorý má určenú zodpovednú osobu (kontaktný mail: oou@brueckner.sk ), spracúva osobné
údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb) v rámci spracovateľských činností, ktorých účel,
právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie:
Účel spracúvania

Vedenie
a aktualizácia
zoznamu
spoločníkov

Právny základ
spracovateľskej
činnosti
(nepovinné)

Obchodný zákonník
(§ 118)

Kategórie
dotknutých
osôb

fyzické osoby
jednotlivci ako
spoločníci

Kategória osobných údajov

Bežné osobné údaje
(Spoločnosť vedie zoznam spoločníkov, do ktorého sa
zapisuje meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby
spoločníka s uvedením výšky vkladu a rozsahu jeho
splatenia; pri zahraničnej fyzickej osobe sa uvádza jej
dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené.
Každý spoločník má právo nahliadať do zoznamu
spoločníkov; spoločnosť je povinná na žiadosť
spoločníka vydať mu výpis zo zoznamu spoločníkov.)

V prípade spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom platí nasledovné:
- ak je právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb právny predpis,
tak dotknutá osoba je povinná poskytnúť požadované osobné údaje (inak prevádzkovateľ
nemôže splniť zákonnú povinnosť).
Právne základy sú uvedené v tabuľke.
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z.
o archívoch a registratúrach počas plynutia úložnej doby, ak ich obsahujú registratúrne
záznamy (podľa registratúrneho plánu schváleného príslušným archívom); tie osobné údaje,
ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, likviduje/vymazáva prevádzkovateľ ihneď
po naplnení účelu ich spracúvania.
Likvidácia/výmaz musí byť bezpečný, teda nie je možné už obnoviť informačný obsah.
Osobné údaje sa musia zlikvidovať/ vymazať zo všetkých nosičov dát (listinná forma,
elektronická forma). Namiesto výmazu môže prevádzkovateľ pristúpiť k bezpečnej
anonymizácii osobných údajov (najmä v prípade, ak sa vyžaduje ponechať niektoré údaje
v automatizovanom systéme, avšak bez možnosti identifikovať dotknuté osoby, napr.
vnútorné štatistické prehľady a analýzy).

18

Pozri čl. 22 nariadenia GDPR/ § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov
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Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak
tretie strany, ktorým sa poskytujú na základe osobitných predpisov (najmä príslušné orgány,
inštitúcie), ako aj ostatní príjemcovia:
-samotné dotknuté osoby (majú právo na prístup k svojim osobným údajom/ údajom, ktoré
sa ich týkajú),
-oprávnené osoby prevádzkovateľa (riadne poverené a poučené vrátane poučenia
o povinnosti mlčanlivosti),
-sprostredkovateľ, resp. jeho oprávnené osoby, ak pôsobí (identifikačné údaje). Momentálne
nepôsobí.
Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje dotknutých osôb aj tretím stranám,
ktoré nie sú považované za príjemcov (orgánom verejnej moci), ktorým sú údaje
poskytované v súlade so zákonnou povinnosťou na výkon ich oficiálnych úloh. Osobné údaje
si žiadajú spravidla na základe oprávnení, ktoré im vyplývajú z osobitných predpisov
a v súvislosti s plnením ich úloh (napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR pri výkone
dozoru, iné príslušné kontrolné, dozorujúce a dohliadajúce orgány).
Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu, členovia orgánov
spoločnosti), sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené o povinnostiach
vrátane povinnosti mlčanlivosti.
Dotknutá osoba má:
- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom/ údajom, ktoré sa
jej týkajú,
- právo na opravu svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú,
- právo na vymazanie svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú,
- právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú.
Žiadosti a námietky si môžu dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa:
- písomne v listinnej forme na adresu sídla: Brueckner Slovakia, s.r.o., Priemyselná ulica
4873, 955 01 Topoľčany, alebo
- elektronicky na mailovú adresu: oou@brueckner.sk.
Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh/sťažnosť na Úrad na ochranu osobných
údajov.
Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do
tretej krajiny (mimo EÚ a EHS), resp. medzinárodnej organizácie.
Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane
profilovania19.
IS zápisy do obchodného registra
V tomto informačnom systéme osobných údajov (ďalej len „IS“) prevádzkovateľ: : Brueckner
Slovakia, s.r.o., Priemyselná ulica 4873, 955 01 Topoľčany, IČO: 36560227,
ktorý má určenú zodpovednú osobu (kontaktný mail: oou@brueckner.sk ), spracúva osobné
údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb) v rámci spracovateľských činností, ktorých účel,
právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie:
19
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Účel
spracúvania

zápis, zmena,
výmaz

Právny základ spracovateľskej
činnosti
(nepovinné)

- Obchodný zákonník,
- zákon o obchodnom registri,
- osobitné predpisy

konečný užívateľ -zákon č. 530/2003 Z. z.
výhod
o obchodnom registri
- Vyhláška Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č.
25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú
vzory tlačív na podávanie návrhov na
zápis do obchodného registra a
zoznam listín, ktoré je potrebné k
návrhu na zápis priložiť
-zákon č. 52/2018 Z. z. ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z.
z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o
ochrane
pred financovaním terorizmu a o
zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony (od 1.
novembra 2018 povinnosť zápisu
identifikačných údajov o konečnom
užívateľovi výhod do obchodného
registra)

Kategórie dotknutých
osôb

Kategória osobných
údajov

fyzické osoby jednotlivci
(konatelia, spoločníci,
členovia predstavenstva,
dozornej rady, prokúra,
správca vkladu, osoba
podávajúca návrh)

sa spracúvajú bežné
osobné údaje:
– titul, meno, priezvisko,
adresa, dátum narodenia,
rodné číslo, podpis, ďalšie
osobné údaje súvisiace so
zápisom

fyzické osoby jednotlivci:
-koneční užívatelia výhod
(konatelia, spoločníci,
manažment)
- osoba podávajúca návrh

bežné osobné údaje
(titul, meno, priezvisko,
adresa trvalého
pobytu/iného pobytu, rodné
číslo, dátum narodenia ak
nebolo rodné číslo
pridelené, štátna
príslušnosť, doklad
totožnosti, podpis, ďalšie
skutočnosti týkajúce sa
konečného užívateľa výhod
súvisiace so zápisom)

V prípade získavania osobných údajov prevádzkovateľom platí nasledovné:
- ak je právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb právny predpis,
tak dotknutá osoba je povinná poskytnúť požadované osobné údaje (inak prevádzkovateľ
nemôže splniť zákonnú povinnosť).
Právne základy sú uvedené v tabuľke.
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z.
o archívoch a registratúrach počas plynutia úložnej doby, ak ich obsahujú registratúrne
záznamy (podľa registratúrneho plánu schváleného príslušným archívom); tie osobné údaje,
ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, likviduje/vymazáva prevádzkovateľ ihneď
po naplnení účelu ich spracúvania.
Likvidácia/výmaz musí byť bezpečný, teda nie je možné už obnoviť informačný obsah.
Osobné údaje sa musia zlikvidovať/ vymazať zo všetkých nosičov dát (listinná forma,
elektronická forma). Namiesto výmazu môže prevádzkovateľ pristúpiť k bezpečnej
anonymizácii osobných údajov (najmä v prípade, ak sa vyžaduje ponechať niektoré údaje
v automatizovanom systéme, avšak bez možnosti identifikovať dotknuté osoby, napr.
vnútorné štatistické prehľady a analýzy).
Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak
tretie strany, ktorým sa poskytujú na základe osobitných predpisov (najmä príslušné orgány,
inštitúcie, napr. príslušný obchodný register), ako aj ostatní príjemcovia:
-samotné dotknuté osoby (majú právo na prístup k svojim osobným údajom/ údajom, ktoré
sa ich týkajú),
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-oprávnené osoby prevádzkovateľa (riadne poverené a poučené vrátane poučenia
o povinnosti mlčanlivosti),
-sprostredkovateľ, resp. jeho oprávnené osoby, ak pôsobí (identifikačné údaje). Momentálne
nepôsobí.
Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje dotknutých osôb aj tretím stranám,
ktoré nie sú považované za príjemcov (orgánom verejnej moci), ktorým sú údaje
poskytované v súlade so zákonnou povinnosťou na výkon ich oficiálnych úloh. Osobné údaje
si žiadajú spravidla na základe oprávnení, ktoré im vyplývajú z osobitných predpisov
a v súvislosti s plnením ich úloh (napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR pri výkone
dozoru, iné príslušné kontrolné, dozorujúce a dohliadajúce orgány).
Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu, členovia orgánov
spoločnosti), sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené o povinnostiach
vrátane povinnosti mlčanlivosti.
Dotknutá osoba má:
- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom/ údajom, ktoré sa
jej týkajú,
- právo na opravu svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú,
- právo na vymazanie svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú,
- právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú.
Žiadosti a námietky si môžu dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa:
- písomne v listinnej forme na adresu sídla: Brueckner Slovakia, s.r.o., Priemyselná ulica
4873, 955 01 Topoľčany, alebo
- elektronicky na mailovú adresu: oou@brueckner.sk.
Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh/sťažnosť na Úrad na ochranu osobných
údajov.
Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do
tretej krajiny (mimo EÚ a EHS), resp. medzinárodnej organizácie.
Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane
profilovania20.
IS iné podnety
V tomto informačnom systéme osobných údajov (ďalej len „IS“) prevádzkovateľ: : Brueckner
Slovakia, s.r.o., Priemyselná ulica 4873, 955 01 Topoľčany, IČO: 36560227,
ktorý má určenú zodpovednú osobu (kontaktný mail: oou@brueckner.sk ), spracúva osobné
údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb) v rámci spracovateľských činností, ktorých účel,
právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie:
Účel
spracúvania

Právny základ
spracovateľskej
činnosti
(nepovinné)

Kategórie
dotknutých
osôb

Kategória osobných údajov

vybavovanie

konkludentný

fyzická osoba

Bežné osobné údaje. Nie je vylúčené ani spracúvanie

20
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iných podnetov 21 súhlas

jednotlivec

citlivých údajov, teda osobitnej kategórie osobných
údajov, či údajov týkajúcich sa uznania viny za spáchaný
priestupok a trestný čin v nadväznosti na obsah
podnetov, resp. podaní.
(meno, priezvisko, titul, adresa, kontakt, podpis
a skutočnosti uvádzané v podnete)

Prevádzkovateľ pre tento účel získava osobné údaje priamo od dotknutých osôb, ktoré ich
poskytujú prevádzkovateľovi dobrovoľne.
Ide o veľmi rôznorodú skupinu podnetov a preto pre ich likvidáciu/ vymazávanie platí, že
prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z.
o archívoch a registratúrach počas plynutia úložnej doby, ak ich obsahujú registratúrne
záznamy; tie osobné údaje, ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov,
likviduje/vymazáva prevádzkovateľ ihneď po naplnení účelu ich spracúvania.
Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak
tretie strany, ktorým sa poskytujú na základe osobitných predpisov (najmä príslušné orgány,
inštitúcie), ako aj ostatní príjemcovia:
-samotné dotknuté osoby (majú právo na prístup k svojim osobným údajom/ údajom, ktoré
sa ich týkajú),
-oprávnené osoby prevádzkovateľa (riadne poverené a poučené vrátane poučenia
o povinnosti mlčanlivosti),
-sprostredkovateľ, resp. jeho oprávnené osoby, ak pôsobí (identifikačné údaje). Momentálne
nepôsobí.
Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje dotknutých osôb aj tretím stranám,
ktoré nie sú považované za príjemcov (orgánom verejnej moci), ktorým sú údaje
poskytované v súlade so zákonnou povinnosťou na výkon ich oficiálnych úloh. Osobné údaje
si žiadajú spravidla na základe oprávnení, ktoré im vyplývajú z osobitných predpisov
a v súvislosti s plnením ich úloh (napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR pri výkone
dozoru, iné príslušné kontrolné, dozorujúce a dohliadajúce orgány).
Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu, členovia orgánov
spoločnosti), sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené o povinnostiach
vrátane povinnosti mlčanlivosti.
Dotknutá osoba má:
- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom/ údajom, ktoré sa
jej týkajú,
- právo na opravu svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú,
- právo na vymazanie svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú,
- právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú,
- právo súhlas odvolať. Keďže nejde o výslovný súhlas, ktorý obsahuje informáciu ako
odvolať súhlas, tak je potrebné postupovať ako pri podávaní žiadostí dotknutých osôb (nižšie
uvedené). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov
založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
Žiadosti a námietky si môžu dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa:
Pozn.: Vedenie agendy iných podnetov, resp. podaní (rôzne podnety/podania doručené prevádzkovateľovi,
ktoré nie sú zaradené do žiadneho iného IS).
21
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- písomne v listinnej forme na adresu sídla: Brueckner Slovakia, s.r.o., Priemyselná ulica
4873, 955 01 Topoľčany, alebo
- elektronicky na mailovú adresu: oou@brueckner.sk.
Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh/sťažnosť na Úrad na ochranu osobných
údajov.
Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do
tretej krajiny (mimo EÚ a EHS), resp. medzinárodnej organizácie.
Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane
profilovania22.
IS používanie firemných mobilov
V tomto informačnom systéme osobných údajov (ďalej len „IS“) prevádzkovateľ: : Brueckner
Slovakia, s.r.o., Priemyselná ulica 4873, 955 01 Topoľčany, IČO: 36560227,
ktorý má určenú zodpovednú osobu (kontaktný mail: oou@brueckner.sk ), spracúva osobné
údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb) v rámci spracovateľských činností, ktorých účel,
právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie:

Účel
spracúvania

odovzdanie
a prevzatie
telefónu

dohoda a jej
plnenie

Právny základ
spracovateľskej
činnosti
(nepovinné)
Predzmluvný/zmluvný
vzťah

Zmluvný vzťah

Kategórie dotknutých osôb

-osoby v pracovnoprávnom
vzťahu, ktorým bol pridelený
firemný mobil
-vybavujúca osoba
v pracovnoprávnom vzťahu
-osoby v pracovnoprávnom
vzťahu, ktorým bol pridelený
firemný mobil
- osoba v pracovnoprávnom
vzťahu podpisujúca dohodu

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje
(Protokol: meno, priezvisko, bytom,
osobné číslo a pracovné zaradenie,
podpis)
bežné osobné údaje:
(Dohoda: meno, priezvisko, dátum
narodenia, bydlisko, podpis)

V prípade získavania osobných údajov prevádzkovateľom platí nasledovné:
- ak je právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb predzmluvný
a zmluvný vzťah (zmluvy, dohody), tak je dotknutá osoba povinná poskytnúť požadované
osobné údaje (inak nedôjde k uzavretiu zmluvného vzťahu).
Právne základy sú uvedené v tabuľke.
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z.
o archívoch a registratúrach počas plynutia úložnej doby, ak ich obsahujú registratúrne
záznamy (podľa registratúrneho plánu schváleného príslušným archívom); tie osobné údaje,
ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, likviduje/vymazáva prevádzkovateľ ihneď
po naplnení účelu ich spracúvania.
Likvidácia/výmaz musí byť bezpečný, teda nie je možné už obnoviť informačný obsah.
Osobné údaje sa musia zlikvidovať/ vymazať zo všetkých nosičov dát (listinná forma,
22
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elektronická forma). Namiesto výmazu môže prevádzkovateľ pristúpiť k bezpečnej
anonymizácii osobných údajov (najmä v prípade, ak sa vyžaduje ponechať niektoré údaje
v automatizovanom systéme, avšak bez možnosti identifikovať dotknuté osoby, napr.
vnútorné štatistické prehľady a analýzy).
Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak
tretie strany, ktorým sa poskytujú na základe osobitných predpisov (najmä príslušné orgány,
inštitúcie), ako aj ostatní príjemcovia:
-samotné dotknuté osoby (majú právo na prístup k svojim osobným údajom/ údajom, ktoré
sa ich týkajú),
-oprávnené osoby prevádzkovateľa (riadne poverené a poučené vrátane poučenia
o povinnosti mlčanlivosti),
-sprostredkovateľ, resp. jeho oprávnené osoby, ak pôsobí (identifikačné údaje). Momentálne
nepôsobí.
Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje dotknutých osôb aj tretím stranám,
ktoré nie sú považované za príjemcov (orgánom verejnej moci), ktorým sú údaje
poskytované v súlade so zákonnou povinnosťou na výkon ich oficiálnych úloh. Osobné údaje
si žiadajú spravidla na základe oprávnení, ktoré im vyplývajú z osobitných predpisov
a v súvislosti s plnením ich úloh (napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR pri výkone
dozoru, iné príslušné kontrolné, dozorujúce a dohliadajúce orgány).
Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu, členovia orgánov
spoločnosti), sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené o povinnostiach
vrátane povinnosti mlčanlivosti.
Dotknutá osoba má:
- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom/ údajom, ktoré sa
jej týkajú,
- právo na opravu svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú,
- právo na vymazanie svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú,
- právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú.
Žiadosti a námietky si môžu dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa:
- písomne v listinnej forme na adresu sídla: Brueckner Slovakia, s.r.o., Priemyselná ulica
4873, 955 01 Topoľčany, alebo
- elektronicky na mailovú adresu: oou@brueckner.sk.
Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh/sťažnosť na Úrad na ochranu osobných
údajov.
Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do
tretej krajiny (mimo EÚ a EHS), resp. medzinárodnej organizácie.
Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane
profilovania23.

IS kamery
23
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V tomto informačnom systéme osobných údajov (ďalej len „IS“) prevádzkovateľ: : Brueckner
Slovakia, s.r.o., Priemyselná ulica 4873, 955 01 Topoľčany, IČO: 36560227,
ktorý má určenú zodpovednú osobu (kontaktný mail: oou@brueckner.sk ), spracúva osobné
údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb) v rámci spracovateľských činností, ktorých účel,
právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie:
Účel spracúvania

Právny základ
spracovateľskej
činnosti
(nepovinné)

Kategórie
dotknutých
osôb

Kamera na vrátnici
pred rampou- monitoruje
priestor verejnosti
prístupný.

oprávnený záujem
prevádzkovateľa- monitorovať
vstup do areálu z dôvodu
ochrany majetku najmä pred
krádežou, lúpežou,
vandalizmom, iným
poškodením majetku hoc z
nedbanlivosti a požiarom.

Zachytení na zázname
môžu byť:
-zamestnanci,
návštevy, iné osoby
(napr. kontrola,
dodávatelia,
zosnímaní okoloidúci,
a pod.)

oprávnený záujem
prevádzkovateľa- monitorovať
výstup z areálu z dôvodu
ochrany majetku najmä pred
krádežou, lúpežou,
vandalizmom, iným
poškodením majetku hoc z
nedbanlivosti a požiarom.

Zachytení na zázname
môžu byť:
-zamestnanci,
návštevy, iné osoby
(napr. kontrola,
dodávatelia a pod.)

oprávnený záujem
prevádzkovateľa- monitorovať
vstupný vestibul budovy z
dôvodu ochrany majetku
najmä pred krádežou,
lúpežou, vandalizmom, iným
poškodením majetku hoc z
nedbanlivosti a požiarom.

Zachytení na zázname
môžu byť:
-zamestnanci,
zamestnanci iných
Bežné osobné údaje- obrazový
subjektov, SZČO,
záznam (nie biometria).
prípadne aj iné osoby
ako kontrola,
dodávatelia, kandidáti
a pod.

Pozn.: vidia zamestnanci
SBS
Kamera na vrátnici za
rampou- monitoruje
priestor verejnosti
neprístupný.

Pozn.: vidia zamestnanci
SBS
Kamera vo vestibule –
globálny pohľad na celý
priestor
Pozn.: vidia len manažéri
prevádzkovateľa (v
prípade potreby sa
prihlásia do systému)

Kamera na hale na
hlavnej ceste v strede
haly- zachytávajú 90
oprávnený záujem
stupňový uhol. Primárne
prevádzkovateľa- monitorovať
nastavenie na vrchnú časť
vrchnú časť haly z dôvodu
haly.
ochrany majetku najmä pred
požiarom a iným poškodením
Pozn.: vidia len manažéri
majetku.
prevádzkovateľa (v
prípade potreby sa
prihlásia do systému)
Kamery na vonkajšom
plášti haly – pohľad na
vonkajší priestor, resp.
oprávnený záujem
areál, okolo haly (priestor prevádzkovateľa- monitorovať
verejnosti neprístupný),
vonkajší plášť haly z dôvodu
primárne nastavenie na
ochrany majetku najmä pred
plášť haly a vstupné brány požiarom a iným poškodením
majetku.
Pozn.: vidia zamestnanci
SBS
oprávnený záujem
Kamery na vonkajšom
prevádzkovateľa- ochrana
parkovisku
majetku prevádzkovateľa
Pozn.: vidia zamestnanci
(rampa), ochrana majetku

Kategória osobných údajov

Bežné osobné údaje- obrazový
záznam (nie biometria).
Bude využívaná aj funkcia
evidencie EVČ na vozidlách
(nepíše ju osoba, automatizácia
procesu).
Tieto EVČ budú archivované
z dôvodu pohybu v areály.
Bežné osobné údaje- obrazový
záznam (nie biometria).
Bude využívaná aj funkcia
evidencie EVČ na vozidlách
(nepíše ju osoba, automatizácia
procesu).
Tieto EVČ budú archivované
z dôvodu pohybu v areály.

Zachytení na zázname
môžu byť:
-zamestnanci,
zamestnanci iných
Bežné osobné údaje- obrazový
subjektov, SZČO,
záznam (nie biometria).
prípadne aj iné osoby
ako kontrola,
dodávatelia, kandidáti
a pod.

Zachytení na zázname
môžu byť:
-zamestnanci,
Bežné osobné údaje- obrazový
zamestnanci iných
záznam (nie biometria).
subjektov, SZČO,
prípadne aj iné osoby
vstupujúce do areálu.
Zachytení na zázname
Bežné osobné údaje- obrazový
môžu byť:
záznam (nie biometria).
-zamestnanci a iné
fyzické osoby (najmä
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SBS

zamestnancov (automobily
zamestnancov) vrátane
predchádzania kriminalite
(najmä krádež).

náhodní okoloidúci).

V prípade získavania osobných údajov prevádzkovateľom platí nasledovné:
- ak je právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb oprávnený
záujem prevádzkovateľa, tak dotknutá osoba je povinná poskytnúť požadované osobné
údaje (inak prevádzkovateľ nedosiahne sledovaný zámer, avšak v tomto prípade má
dotknutá osoba právo namietať). Oprávnený záujem prevádzkovateľa musí presahovať
oprávnený záujem dotknutej osoby na ochrane svojich osobných údajov.
Právne základy sú uvedené v tabuľke.
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb (obrazový záznam) v súlade
s účelom spracúvania 14 dní (nadstavenie časovej slučky, záznamy sa vymazávajú
automaticky).
Likvidácia/výmaz musí byť bezpečný, teda nie je možné už obnoviť informačný obsah (s
výnimkou prípadov, že záznam je v súlade s účelom spracúvania využívaný pri uplatňovaní
právnych nárokov prevádzkovateľa, resp. dotknutej osoby).
Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak
tretie strany, ktorým sa poskytujú na základe osobitných predpisov (najmä príslušné orgány,
inštitúcie), ako aj ostatní príjemcovia:
-samotné dotknuté osoby (majú právo na prístup k svojim osobným údajom/ údajom, ktoré
sa ich týkajú),
-oprávnené osoby prevádzkovateľa (riadne poverené a poučené vrátane poučenia
o povinnosti mlčanlivosti),
-sprostredkovateľ, resp. jeho oprávnené osoby, ak pôsobí (identifikačné údaje):
 ZILLION quadrate, s. r. o., Pod kaštieľom 276, 955 01 Tovarníky, IČO: 35 969 881,
 REJA pco, s.r.o., Trenčianska cesta 1512/67 , 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO:
48 041 629.
Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje dotknutých osôb aj tretím stranám,
ktoré nie sú považované za príjemcov (orgánom verejnej moci), ktorým sú údaje
poskytované v súlade so zákonnou povinnosťou na výkon ich oficiálnych úloh. Osobné údaje
si žiadajú spravidla na základe oprávnení, ktoré im vyplývajú z osobitných predpisov
a v súvislosti s plnením ich úloh (napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR pri výkone
dozoru, iné príslušné kontrolné, dozorujúce a dohliadajúce orgány).
Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu, členovia orgánov
spoločnosti), sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené o povinnostiach
vrátane povinnosti mlčanlivosti.
Dotknutá osoba má:
- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom,
- právo na opravu svojich osobných údajov,
- právo na vymazanie svojich osobných údajov,
- právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov,
- právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov.
Žiadosti a námietky si môžu dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa:
- písomne v listinnej forme na adresu sídla: Brueckner Slovakia, s.r.o., Priemyselná ulica
4873, 955 01 Topoľčany, alebo
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- elektronicky na mailovú adresu: oou@brueckner.sk.
Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh/sťažnosť na Úrad na ochranu osobných
údajov.
Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do
tretej krajiny (mimo EÚ a EHS), resp. medzinárodnej organizácie.
Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane
profilovania24.
IS dohody- firemné automobily na súkromný účel
V tomto informačnom systéme osobných údajov (ďalej len „IS“) prevádzkovateľ: Brueckner
Slovakia, s.r.o., Priemyselná ulica 4873, 955 01 Topoľčany, IČO: 36560227
ktorý má určenú zodpovednú osobu (kontaktný mail: oou@brueckner.sk ), spracúva osobné
údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb) v rámci spracovateľských činností, ktorých účel,
právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie:
Účel
spracúvania

činnosť
smerujúca
k uzavretiu
dohody/zmluvy
vypracovanie
a plnenie
dohody/zmluvy

Právny základ
spracovateľskej
činnosti
(nepovinné)

Predzmluvné vzťahy

Zmluvné vzťahy

Kategórie dotknutých osôb

-osoby v pracovnoprávnom
vzťahu, ktorým bol pridelený
firemný automobil
-vybavujúca osoba
v pracovnoprávnom vzťahu
-osoby v pracovnoprávnom
vzťahu, ktorým bol pridelený
firemný automobil
- osoba v pracovnoprávnom
vzťahu podpisujúca dohodu

Kategória osobných údajov

Bežné osobné údaje
(titul, meno, priezvisko, osobné číslo,
pracovné zaradenie/ funkcia, podpis)
Bežné osobné údaje
(titul, meno, priezvisko, adresa,
osobné číslo, pracovné zaradenie/
funkcia, podpis)

V prípade získavania osobných údajov prevádzkovateľom platí nasledovné:
- ak je právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb predzmluvný
a zmluvný vzťah (zmluvy, dohody), tak je dotknutá osoba povinná poskytnúť požadované
osobné údaje (inak nedôjde k uzavretiu zmluvného vzťahu).
Právne základy sú uvedené v tabuľke.
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z.
o archívoch a registratúrach počas plynutia úložnej doby, ak ich obsahujú registratúrne
záznamy (podľa registratúrneho plánu schváleného príslušným archívom); tie osobné údaje,
ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, likviduje/vymazáva prevádzkovateľ ihneď
po naplnení účelu ich spracúvania.
Likvidácia/výmaz musí byť bezpečný, teda nie je možné už obnoviť informačný obsah.
Osobné údaje sa musia zlikvidovať/ vymazať zo všetkých nosičov dát (listinná forma,
elektronická forma). Namiesto výmazu môže prevádzkovateľ pristúpiť k bezpečnej
anonymizácii osobných údajov (najmä v prípade, ak sa vyžaduje ponechať niektoré údaje
v automatizovanom systéme, avšak bez možnosti identifikovať dotknuté osoby, napr.
vnútorné štatistické prehľady a analýzy).

24

Pozri čl. 22 nariadenia GDPR/ § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov
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Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak
tretie strany, ktorým sa poskytujú na základe osobitných predpisov (najmä príslušné orgány,
inštitúcie), ako aj ostatní príjemcovia:
-samotné dotknuté osoby (majú právo na prístup k svojim osobným údajom/ údajom, ktoré
sa ich týkajú),
-oprávnené osoby prevádzkovateľa (riadne poverené a poučené vrátane poučenia
o povinnosti mlčanlivosti),
-sprostredkovateľ, resp. jeho oprávnené osoby, ak pôsobí (identifikačné údaje). Momentálne
nepôsobí.
Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje dotknutých osôb aj tretím stranám,
ktoré nie sú považované za príjemcov (orgánom verejnej moci), ktorým sú údaje
poskytované v súlade so zákonnou povinnosťou na výkon ich oficiálnych úloh. Osobné údaje
si žiadajú spravidla na základe oprávnení, ktoré im vyplývajú z osobitných predpisov
a v súvislosti s plnením ich úloh (napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR pri výkone
dozoru, príslušný inšpektorát práce, iné príslušné kontrolné, dozorujúce a dohliadajúce
orgány).
Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu, členovia orgánov
spoločnosti), sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené o povinnostiach
vrátane povinnosti mlčanlivosti.
Dotknutá osoba má:
- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom/ údajom, ktoré sa
jej týkajú,
- právo na opravu svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú,
- právo na vymazanie svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú,
- právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú.
Žiadosti a námietky si môžu dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa:
- písomne v listinnej forme na adresu sídla: Brueckner Slovakia, s.r.o., Priemyselná ulica
4873, 955 01 Topoľčany, alebo
- elektronicky na mailovú adresu: oou@brueckner.sk.
Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh/sťažnosť na Úrad na ochranu osobných
údajov.
Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do
tretej krajiny (mimo EÚ a EHS), resp. medzinárodnej organizácie.
Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane
profilovania25.
IS databáza uchádzačov
V tomto informačnom systéme osobných údajov (ďalej len „IS“) prevádzkovateľ: Brueckner
Slovakia, s.r.o., Priemyselná ulica 4873, 955 01 Topoľčany, IČO: 36560227, ktorý má určenú
zodpovednú osobu (kontaktný mail: oou@brueckner.sk ), spracúva osobné údaje dotknutých
osôb (t.j. fyzických osôb) v rámci spracovateľských činností, ktorých účel, právny základ,
25
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Strana 49 z 53

kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie:
Účel
spracúvania

vedenie
databázy
uchádzačov o
zamestnanie

Právny základ
spracovateľskej
činnosti
(nepovinné)

výslovný súhlas
dotknutej osoby

Kategórie
dotknutých osôb

fyzické osoby:
-uchádzači
(neúspešní/neprijatí)

Kategória osobných údajov

- bežné osobné údaje (hlavne identifikačné
osobné údaje, kontaktné údaje, bydlisko, dátum
narodenia)
- údaje v životopise
- údaje v motivačnom liste
- nie je vylúčená ani osobitná kategória
osobných údajov (ak ju pripúšťa § 41zdravotná a psychická spôsobilosť
- nie je vylúčené ani spracúvanie údajov o vine
za spáchaný trestný čin (ak to pripúšťa § 41údaje o bezúhonnosti)
-podpis

Prevádzkovateľ pre tento účel získava osobné údaje priamo od dotknutých osôb, ktoré ich
poskytujú prevádzkovateľovi dobrovoľne na základe výslovného súhlasu, a to na dobu 2
rokov.
Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak
tretie strany, ktorým sa poskytujú na základe osobitných predpisov (najmä príslušné orgány,
inštitúcie), ako aj ostatní príjemcovia:
-samotné dotknuté osoby (majú právo na prístup k svojim osobným údajom/ údajom, ktoré
sa ich týkajú),
-oprávnené osoby prevádzkovateľa (riadne poverené a poučené vrátane poučenia
o povinnosti mlčanlivosti),
-sprostredkovateľ, resp. jeho oprávnené osoby, ak pôsobí (identifikačné údaje):
 JT Personal s.r.o. , Kukučinová 1272/6, 957 04 Bánovce nad Bebravou, IČO:
505 106 31,
 Manuvia Jobliner, a.s., Staromestská 3, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811
03, IČO: 47 592 761
Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje dotknutých osôb aj tretím stranám,
ktoré nie sú považované za príjemcov (orgánom verejnej moci), ktorým sú údaje
poskytované v súlade so zákonnou povinnosťou na výkon ich oficiálnych úloh. Osobné údaje
si žiadajú spravidla na základe oprávnení, ktoré im vyplývajú z osobitných predpisov
a v súvislosti s plnením ich úloh (napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR pri výkone
dozoru, príslušný inšpektorát práce, iné príslušné kontrolné, dozorujúce a dohliadajúce
orgány).
Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu, členovia orgánov
spoločnosti), sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené o povinnostiach
vrátane povinnosti mlčanlivosti.
Dotknutá osoba má:
- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom/ údajom, ktoré sa
jej týkajú,
- právo na opravu svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú,
- právo na vymazanie svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú,
- právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov/ údajov, ktoré sa jej týkajú,
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- právo súhlas odvolať. Keďže ide o výslovný súhlas, riadi sa dotknutá osoba pri odvolávaní
svojho súhlasu informáciou uvedenou priamo v súhlase. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na
zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
Žiadosti a námietky si môžu dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa:
- písomne v listinnej forme na adresu sídla: Brueckner Slovakia, s.r.o., Priemyselná ulica
4873, 955 01 Topoľčany, alebo
- elektronicky na mailovú adresu: oou@brueckner.sk.
Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh/sťažnosť na Úrad na ochranu osobných
údajov.
Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do
tretej krajiny (mimo EÚ a EHS), resp. medzinárodnej organizácie.
Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane
profilovania26.
IS COVID
V tomto informačnom systéme osobných údajov (ďalej len „IS“) prevádzkovateľ: Brueckner
Slovakia, s.r.o., Priemyselná ulica 4873, 955 01 Topoľčany, IČO: 36560227, ktorý má určenú
zodpovednú osobu (kontaktný mail: oou@brueckner.sk ), spracúva osobné údaje dotknutých
osôb (t.j. fyzických osôb) v rámci spracovateľských činností, ktorých účel, právny základ,
kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie:
Účel spracúvania

monitorovanie plnenia povinnosti
vyplývajúcej fyzickej osobe z
opatrenia UVZ SR č.
OLP/6850/2020 zo dňa
28.08.2020
kopírovanie a uchovávanie
predkladaných dokladov
v súvislosti s plnením opatrenia
UVZ SR č. OLP/6850/2020 zo
dňa 28.08.2020
Pozn.:
dobrovoľná podpora
preukazovania plnenia opatrenia
Úradu verejného zdravotníctva
SR OLP/6850/2020 zo dňa
28.08.2020
meranie teploty pre
monitorovanie pandémie
COVID-19 a vedenie evidencie
o nameraní zvýšenej teploty u
26

Právny základ
spracovateľskej
činnosti
(nepovinné)

Kategórie dotknutých
osôb

Kategória osobných
údajov

osoby v pracovnoprávnom
vzťahu alebo inom
obdobnom pomere (napr.
SZČO)

-bežné osobné údaje
(identifikačné údaje,
navštívené krajiny, údaje
o izolácii- v nevyhnutnom
rozsahu)
-osobitná kategória
osobných údajov (testúdaj týkajúci sa
zdravotného stavu)

výslovný súhlas
dotknutej osoby

osoby v pracovnoprávnom
vzťahu alebo inom
obdobnom pomere (napr.
SZČO)

-bežné osobné údaje
(identifikačné údaje,
navštívené krajiny, údaje
o izolácii- v nevyhnutnom
rozsahu)
-osobitná kategória
osobných údajov (testúdaj týkajúci sa
zdravotného stavu)

-oprávnený záujem
prevádzkovateľa (čl. 9
ods. 2 písm. i/ a čl. 6
písm. f/ GDPR)

-osoby vstupujúce na
pracovisko
v pracovnoprávnom vzťahu
Pozn.: o ostatných

-osobitná kategória
osobných údajov (tzv.
citlivé údaje)- údaje
týkajúce sa zdravia-

zákonná povinnosť
vyplývajúca z
opatrenia UVZ SR č.
OLP/6850/2020 zo
dňa 28.08.2020/
účinné od 1.9.2020
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zamestnancov

vstupujúcich osobách na
telesná teplota
pracovisko prevádzkovateľa -osobné číslo
Pozn.: oprávnený
sa evidencia nevedie (teda zamestnanca
záujem
sa nespracúvajú ich osobné
prevádzkovateľa
údaje), to ale nebráni
vyplýva z vnútroštátnej prevádzkovateľovi zmerať
legislatívy
im teplotu a v prípade
(odporúčanie merať
zvýšenej teploty zakázať
teplotu pri vstupe na
vstup
pracoviskopriemyselné podniky)

V prípade získavania osobných údajov prevádzkovateľom platí nasledovné:
- ak je právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb právny predpis,
tak dotknutá osoba je povinná poskytnúť požadované osobné údaje (inak prevádzkovateľ
nemôže splniť zákonnú povinnosť),
- ak je právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb oprávnený
záujem prevádzkovateľa, tak dotknutá osoba je povinná poskytnúť požadované osobné
údaje (inak prevádzkovateľ nedosiahne sledovaný zámer, avšak v tomto prípade má
dotknutá osoba právo namietať). Oprávnený záujem prevádzkovateľa musí presahovať
oprávnený záujem dotknutej osoby na ochrane svojich osobných údajov.
Právne základy sú uvedené v tabuľke.
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z.
o archívoch a registratúrach počas plynutia úložnej doby, ak ich obsahujú registratúrne
záznamy (podľa registratúrneho plánu schváleného príslušným archívom); tie osobné údaje,
ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, likviduje/vymazáva prevádzkovateľ ihneď
po naplnení účelu ich spracúvania.
Likvidácia/výmaz musí byť bezpečný, teda nie je možné už obnoviť informačný obsah.
Osobné údaje sa musia zlikvidovať/ vymazať zo všetkých nosičov dát (listinná forma,
elektronická forma). Namiesto výmazu môže prevádzkovateľ pristúpiť k bezpečnej
anonymizácii osobných údajov (najmä v prípade, ak sa vyžaduje ponechať niektoré údaje
v automatizovanom systéme, avšak bez možnosti identifikovať dotknuté osoby, napr.
vnútorné štatistické prehľady a analýzy).
Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak
tretie strany, ktorým sa poskytujú na základe osobitných predpisov (najmä príslušné orgány,
inštitúcie, napr. príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva), ako aj ostatní
príjemcovia:
-samotné dotknuté osoby (majú právo na prístup k svojim osobným údajom/ údajom, ktoré
sa ich týkajú),
-oprávnené osoby prevádzkovateľa (riadne poverené a poučené vrátane poučenia
o povinnosti mlčanlivosti),
-sprostredkovateľ, resp. jeho oprávnené osoby, ak pôsobí (identifikačné údaje). Momentálne
nepôsobí.
Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje dotknutých osôb aj tretím stranám,
ktoré nie sú považované za príjemcov (orgánom verejnej moci), ktorým sú údaje
poskytované v súlade so zákonnou povinnosťou na výkon ich oficiálnych úloh. Osobné údaje
si žiadajú spravidla na základe oprávnení, ktoré im vyplývajú z osobitných predpisov
a v súvislosti s plnením ich úloh (napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR pri výkone
dozoru, príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva pri kontrole, iné príslušné
kontrolné, dozorujúce a dohliadajúce orgány).
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Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu, členovia orgánov
spoločnosti), sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené o povinnostiach
vrátane povinnosti mlčanlivosti.
Dotknutá osoba má:
- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom,
- právo na opravu svojich osobných údajov,
- právo na vymazanie svojich osobných údajov,
- právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov,
- právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov,
Žiadosti a námietky si môžu dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa:
- písomne v listinnej forme na adresu sídla: Brueckner Slovakia, s.r.o., Priemyselná ulica
4873, 955 01 Topoľčany, alebo
- elektronicky na mailovú adresu: oou@brueckner.sk.
Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh/sťažnosť na Úrad na ochranu osobných
údajov.
Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do
tretej krajiny (mimo EÚ a EHS), resp. medzinárodnej organizácie.
Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane
profilovania27.

27
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