V spoločnosti JUNOZ, s.r.o. (ďalej len ako "prevádzkovateľ") je zabezpečená ochrana osobných
údajov v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len
ako "nariadenie" alebo "GDPR") a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon“).

Práva dotknutých osôb
Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie,
obmedzenie spracúvania, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu ktorým je Úrad na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, alebo podať návrh na začatie konania o ochrane
osobných údajov.
Ako si môže dotknutá osoba uplatniť svoje práva?
Každá dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva podaním žiadosti prevádzkovateľovi
na frontoffice@junoz.sk, alebo na poštovú adresu: JUNOZ, s,r.o., J. Kollára 36, 934 05 Levice.

Plnenie informačnej povinnosti voči dotknutým osobám
Zásady spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov si vyžadujú, aby dotknutá
osoba bola informovaná o spracovateľskej činnosti, účele spracúvania osobných údajov, jej
právach a kontaktných údajoch prevádzkovateľa, prípadne jeho zodpovednej osoby.
Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby
prevádzkovateľ poskytuje dotknutej osobe v čase získavania osobných údajov od dotknutej osoby,
alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote po získaní osobných údajov v
súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.

Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv
V zmysle článku 15 až 22 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len
„Nariadenie EÚ“ alebo „GDPR“)

Adresát / Prevádzkovateľ:
JUNOZ, s.r.o.
J. Kollára 36, 934 05 Levice
IČO: 43985211

Žiadateľ (dotknutá osoba):
Titul ......................... Meno .................................................. Priezvisko ...................................................
Korešpondenčná adresa ...........................................................................................................................
E-mailová adresa ......................................................................................................................................
Dátum narodenia ..................................................... Osobné číslo zamestnanca .....................................

Status dotknutej osoby voči prevádzkovateľovi (vyznačiť)
 zamestnanec

 bývalý zamestnanec

 zamestnanec pracujúci na dohodu

 uchádzač o zamestnanie

 iná fyzická osoba
(Prevádzkovateľ môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby,
ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá túto žiadosť podáva. Ak Prevádzkovateľ preukáže, že dotknutú
osobu nie je schopný identifikovať, môže v súlade s čl. 11 ods. 2 Nariadenia EÚ odmietnuť konať na základe tejto žiadosti pri
výkone práv dotknutej osoby.)

Požadovaný spôsob vybavenia žiadosti: (vyznačiť jednu možnosť)
(Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť žiadateľovi informácie v listinnej alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej
podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to žiadateľ požiada, informácie môže Prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak žiadateľ
preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.)

 v listinnej forme

 e-mailom
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 ústne (ak je to možné)

Právo, ktoré si v zmysle GDPR dotknutá osoba svojou žiadosťou uplatňuje
(vyznačiť, možnosť viacerých volieb)

 prístup k osobným údajom (článok 15)
(prístup nesmie ma nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb)

 oprava a doplnenie osobných údajov (článok 16)
 výmaz osobných údajov (právo na zabudnutie) (článok 17)
(zverejnených/nepotrebných/spracúvaných nezákonne/údaje priameho marketingu; pod odvolaní súhlasu na
spracovanie, ak neexistuje iný právny základ spracúvania; neuplatňuje sa pri údajoch spracúvaných pri výkone
verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi, spracúvaných na účel archivácie vedecký/štatistický účel, na uplatnenie
práva na slobodu prejavu a práva na informácie, na preukazovanie a uplatňovanie právnych nárokov)

 obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18)
(počas opravy nesprávnych údajov, počas overenia či pri spracúvaní na základe oprávnených záujmov JUNOZ,
s.r.o. neprevažujú záujmy dotknutej osoby, ak dotknutá osoba namieta výmaz údajov a požaduje ho nahradiť
obmedzením spracúvania, ak Prevádzkovateľ údaje už nepotrebuje a potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku.)

 prenesenie osobných údajov spracúvaných automatizovanými prostriedkami (článok 20)
(pri spracúvaní údajov na základe súhlasu dotknutej osoby/zmluvy medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou;
neuplatňuje sa pri údajoch spracúvaných pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi.)

 namietanie spracúvania osobných údajov (článok 21)
(pri spracúvanie na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) GDPR t. j. pre potreby verejného záujmu/výkonu
verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi/oprávnených záujmov Prevádzkovateľa – ak bude pokračovať
v spracúvaní, poskytne odôvodnenie; pri spracúvaní pre účely priameho marketingu Prevádzkovateľ ihneď
pozastaví spracúvanie)

 automatizované individuálne rozhodovanie vrátanie profilovania (článok 22)

Upresnenie údajov k uplatňovanému právu a žiadosti:
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Poskytnutie informácii dotknutej osobe podľa článku 13 GDPR
Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov získaných od žiadateľa a uvedených v tejto
žiadosti je Nariadenie EÚ a Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). Prevádzkovateľ tieto údaje uchováva po dobu trvania účelu
spracovania a po dobu trvania 5 rokov.
Účelom spracúvania týchto údajov je evidencia a vybavenie žiadosti dotknutej osoby na uplatnenie jej
práv v súlade s platnou legislatívou. Prevádzkovateľ má v súlade so Zákonom určené zodpovednú
osobu poverenú dohľadom nad ochranou osobných údajov.
Príjemcami osobných údajov v súlade s týmto účelom sú prevádzkovateľ, dotknutá osoba, prípadne
Úrad na ochranu osobných údajov SR, voči ktorému má Prevádzkovateľ oznamovaciu povinnosť
a príjemcovia, ktorým je Prevádzkovateľ povinný v zmysle článku 19 GDPR oznámiť opravu/vymazanie
osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.
Dotknutá osoba má právo na poskytnutie informácie, právo na prístup k osobným údajom, právo na
opravu a má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona. Bližšie informácie o právach
dotknutej osoby sú uvedené v Zákone a tiež na webovej stránke www.junoz.sk (v časti „Ochrana
osobných údajov“).
Prevádzkovateľ môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle článku 23 GDPR, ak je takéto
obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť najmä ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb
a uplatnenie vymáhania občianskoprávnych nárokov.
Dotknutá osoba/žiadateľ prehlasuje, že sa s týmito informácia, ktoré jej Prevádzkovateľ poskytol
oboznámila pred odoslaním formulára „Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv“ podľa Zákona.

................................................................
Dátum a vlastnoručný podpis
dotknutej osoby alebo jej zákonného zástupcu, ak sa jedná o dieťa do 16 rokov
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Práva dotknutých osôb podľa Nariadenia
Dotknutá osoba má právo na nasledovné:
Prístup k osobným údajom (podľa čl. 15 Nariadenia)
Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú
osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá
osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:
▪

účele spracúvania osobných údajov,

▪

kategórii spracúvaných osobných údajov,

▪

identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje
poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii (ak je to
možné),

▪

dobe uchovávania osobných údajov (ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej
určenia),

▪

práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej
osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať
spracúvanie osobných údajov,

▪

práve podať v zmysle Nariadenia sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu
osobných údajov SR, alebo podať v zmysle Zákona návrh na začatie konania o ochrane
osobných údajov,

▪

zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

▪

existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (vrátane
informácií o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého
spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu),

▪

o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu, v prípade ak sa osobné údaje prenášajú
do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

JUNOZ, s.r.o. poskytne dotknutej osobe kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za
opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže JUNOZ,
s.r.o. účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.
Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú
v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.
Právo na opravu (podľa čl. 16 Nariadenia)
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil
nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných
údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
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Právo na vymazanie (právo na zabudnutie podľa čl. 17 Nariadenia)
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné
údaje, ktoré sa jej týkajú, ak je naplnený niektorý z nasledovných dôvodov:
▪

osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,

▪

dotknutá osoba odvolá súhlas (viď nižšie), na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,

▪

dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, ktoré je vykonávané na právnom základe
verejného záujmu alebo oprávneného záujmu (viď nižšie) a neprevažujú žiadne
oprávnené dôvody na spracúvanie,

▪

osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

▪

osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva
Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky,

▪

osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa
článku 8 od. 1 Nariadenia.

Toto právo sa neuplatňuje, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné napríklad na
uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie, na splnenie zákonnej povinnosti, alebo
na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej
prevádzkovateľovi, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, na účely
archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na
štatistické účely, na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Právo na obmedzenie spracúvania (podľa čl. 18 Nariadenia)
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov
pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
▪

dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho
prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

▪

spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov
a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

▪

prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich
dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,

▪

dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, ktoré je vykonávané na právnom základe
verejného záujmu alebo oprávneného záujmu (viď nižšie), a to až do overenia, či
oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi
dotknutej osoby.

Ak dôjde k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, prevádzkovateľ môže takéto osobné
údaje ďalej len uchovávať alebo spracúvať na účely preukazovania, uplatňovania alebo
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obhajovania právnych nárokov, na ochranu práv iných osôb alebo z dôvodov dôležitého
verejného záujmu. Iné spracúvanie možno vykonávať len so súhlasom dotknutej osoby.
Ak by malo dôjsť k zrušeniu obmedzenia spracúvania osobných údajov, prevádzkovateľ
o tejto skutočnosti dotknutú osobu vopred informuje.
Právo na prenosnosť údajov (podľa čl. 20 Nariadenia)
Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo získať (v
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte) a preniesť osobné údaje
priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky
možné.
Právo na prenosnosť osobných údajov je možné uplatniť za predpokladu, že:
▪

sa spracúvanie zakladá na právnom základe súhlas alebo zmluva, a

▪

spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať (podľa čl. 21 Nariadenia)
V prípade, ak je právny základ spracúvania osobných údajov splnenie úlohy realizovanej vo
verejnom záujme (podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia alebo oprávnený záujem (podľa čl.
6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, má dotknutá osoba právo tiež namietať proti spracúvaniu
osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane namietania proti profilovaniu.
V prípade takéhoto namietania sprostredkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ
nepreukáže:
▪

nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami
a slobodami dotknutej osoby alebo

▪

dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (podľa čl. 22
Nariadenia)
Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené
výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky,
ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.
Toto právo sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:
▪

nevyhnutné

na

uzavretie

alebo

plnenie

zmluvy

medzi

dotknutou

a prevádzkovateľom,
▪

povolené právom Európskej únie alebo Slovenskej republiky alebo

▪

založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.
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osobou

Právo na odvolanie súhlasu (podľa čl. 7 Nariadenia)
V prípade, ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, dotknutá
osoba má právo kedykoľvek tento súhlas odvolať.
Odvolanie súhlasu možno odvolať rovnakým spôsobom akým bol súhlas udelený. Zároveň
môže dotknutá osoba súhlas odvolať aj nasledovnými spôsobmi:
▪

elektronickou poštou na adresu frontoffice@junoz.sk,

▪

telefonicky na telefónne číslo +421 36 381 0689 alebo

▪

písomne prostredníctvom žiadosti na adresu JUNOZ, s.r.o., J. Kollára 36, 934 05 Levice.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na
súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
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Informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb
v súlade s čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 a § 20 zákona č. 18/20018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon)
Kto spracováva Vaše osobné údaje?
Prevádzkovateľ:
JUNOZ, s.r.o., J. Kollára 36, 934 05 Levice
IČO: 43985211
Kontakt na prevádzkovateľa: +421 36 381 0689, frontoffice@junoz.sk
(ďalej len „prevádzkovateľ“)
Aké osobné údaje spracovávame?
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rámci svojich informačných systémov IS-Personalistika a mzdy, IS-Registratúra, IS-Účtovníctvo, ISBOZP, IS-Požiadavky dotknutých osôb, IS-Uchádzači o zamestnanie, IS-Dochádzka, IS-Kamerový systém, IS-Fotografie.
Na aký účel a na akom právnom základe spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje?
Účel

IS-Personalistika a mzdy
- plnenie povinností
zamestnávateľa súvisiacich
s pracovným pomerom alebo
obdobným vzťahom

Právny základ
Zákon č. 311/2001 Z. z. zákonník
práce v platnom znení, zákon č.
663/2007 Z.z. o minimálnej mzde
v znení neskorších predpisov, zák.
461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
v znení neskorších predpisov, zák.
124/2006
Z.z.
o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci, zák.
462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri
dočasnej pracovnej neschopnosti

Dotknuté osoby

Spracúvané osobné
údaje

Príjemcovia

Doba
uchovávania
5 - 50 rokov

Zamestnanci na TPP,
zamestnanci pracujúci
na dohodu príp. iný
pracovný pomer,
rodinní príslušníci
zamestnancov

Bežné osobné údaje
a osobitné osobné
údaje týkajúce sa
zdravia

G TEAM, spol. s r.o.,
Štefan Medveď - ABT,
právnici, exekútori,
oprávnené orgány
štátu, súdy, zdravotné
poisťovne

Osobný spis
a záznamy
zamestnancov
70 rokov od
narodenia
zamestnanca
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Účel

Právny základ

Dotknuté osoby

Spracúvané osobné
údaje

Príjemcovia

Doba
uchovávania

zamestnanca, zák. 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, zák.
43/2004
Z.z.
o starobnom
dôchodkovom
sporení,
zák.
650/2004
Z.z.
o doplnkovom
dôchodkovom sporení a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, zák.
595/2003 Z.z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov, zák.
233/1995
Z.z.
o súdnych
exekútoroch a exekučnej činnosti
(Exekučný poriadok), zák. 355/2007
Z.z. o ochrane a rozvoji verejného
zdravia
a o zmene
a doplnení
niektorých zákonov, zák. 5/2004 Z.z.
o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, zák.
283/2002
Z.z.
o cestovných
náhradách, zák. 152/1994 Z.z.
o sociálnom
fonde
a o zmene
a doplnení zákona č. 595/2003 Zb.
o daniach
z príjmov
v znení
neskorších predpisov, Nariadenie
Rady (EHS) č. 161/68 o slobode
pohybu pracovníkov v rámci
spoločenstva, Nariadenie Rady
(EHS) č. 311/76 o zostavovaní
štatistík zahraničných pracovníkov,
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Účel

IS-BOZP
- zabezpečovanie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci
a plnenie si zákonných
povinnosti v priestoroch
prevádzkovateľa

IS-Registratúra
- evidencia došlej a odoslanej
pošty

IS-Účtovníctvo
- Vyhotovovanie a spracúvanie
účtovných dokladov v rámci
podnikateľskej činnosti
prevádzkovateľa
IS-Uchádzači o zamestnanie
- Evidencia uchádzačov

Právny základ
Zákon 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov, zák. 215/2004 Z.z.
o ochrane utajovaných skutočností
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
v znení
neskorších
predpisov, zák. 570/2005 Z.z.
o brannej povinnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
Zákon
č.
124/2006
Z.
z.
o bezpečnosti o ochrane zdravia pri
práci, Zákon č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce v znení neskorších
predpisov, Zákon č. 355/2007 Z. z.
o ochrane,
podpore
a rozvoji
verejného
zdravia
a o zmene
a doplnení niektorých zákon v znení
neskorších predpisov

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch
a registratúrach
a Zákona
č.
40/1964 Zb. občiansky zákonník
v platnom znení,

Zákon
č.
431/2002
Z.z.
o účtovníctve, Zákon č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v platnom
znení,
spracúvanie sa vykonáva podľa čl. 6
ods. 1 písm. a) Nariadenia

Dotknuté osoby

Zamestnanci na TPP,
zamestnanci pracujúci
na dohodu príp. iný
pracovný pomer, klienti,
návštevy

Zamestnanci na TPP,
zamestnanci pracujúci
na dohodu príp. iný
pracovný pomer,
živnostníci, zákazníci,
kontaktné osoby
obchodných partnerov,
klienti – dodávatelia,
odberatelia
Zamestnanci, zákazníci,
kontaktné údaje
zamestnancov
obchodných partnerov,
živnostníci
FO uchádzajúce sa o
zamestnanie

Spracúvané osobné
údaje

Príjemcovia

Doba
uchovávania

Bežné osobné údaje
a osobitné osobné
údaje týkajúce sa
zdravia

G TEAM, spol. s r.o.,
Štefan Medveď - ABT,
Inšpektorát práce, PZS,
sociálna poisťovňa,
zdravotné poisťovne,
oprávnené orgány
štátu

5 rokov

Bežné osobné údaje

kuriérska služba,
Slovenská pošta,
oprávnené orgány
štátu

Bežné osobné údaje

G TEAM, spol. s r.o.,
súdy, advokáti,
exekútori, oprávnené
orgány štátu

Bežné osobné údaje

Bez príjemcov

V zmysle
registratúrneho
plánu
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10 rokov

2 roky

Účel
o zamestnanie

Právny základ

Dotknuté osoby

Spracúvané osobné
údaje

Príjemcovia

Doba
uchovávania

Akákoľvek FO (dotknutá
osoba), ktorej osobné
údaje sa spracúvajú

Bežné osobné údaje

Úrad na OOÚ SR,
oprávnené orgány
štátu

5 rokov

Akákoľvek dotknutá
osoba vstupujúca do
priestorov
prevádzkovateľa

Bežné osobné údaje

oprávnené orgány
štátu

15 dní

Zamestnanci, zákazníci,
obchodní partneri,
živnostníci

Bežné osobné údaje

Bez príjemcov

10 rokov

Bežné osobné údaje

G TEAM, spol. s r.o.,
Štefan Medveď - ABT,
právnici, exekútori,
oprávnené orgány
štátu, súdy, zdravotné
poisťovne

10 rokov

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe týchto údajov,
Zákon 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov §13 ods. 1 písm. a)

IS-Žiadosti dotknutých osôb
- evidencia a riešenie žiadostí
dotknutých osôb v rámci
spracúvania ich osobných údajov
IS-Kamerový systém
- ochrana majetku
prevádzkovateľa a osôb
nachádzajúcich sa v jeho
priestoroch

IS-Fotografie
- uchovávanie fotografických
záznamov zo spoločenských akcií
organizovaných
prevádzkovateľom

IS-Dochádzka
- evidencia príchodov
zamestnancov na pracovisko
a odchodov zamestnancov
z pracoviska prevádzkovateľa

Zákon 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
spracúvanie sa vykonáva podľa čl. 6
ods. 1 písm. f) Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe týchto údajov,
Zákon 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov §13 ods. 1 písm. f)
spracúvanie sa vykonáva podľa čl. 6
ods. 1 písm. a) Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe týchto údajov,
Zákon 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov §13 ods. 1 písm. a)
Zákon č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti o ochrane zdravia pri
práci, Zákon č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce v znení neskorších
predpisov, Zákon č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve

Zamestnanci na TPP,
zamestnanci pracujúci
na dohodu príp. iný
pracovný pomer
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Zoznam osobných údajov, dobrovoľnosť alebo povinnosť ich poskytnutia:
Prevádzkovateľ získava a spracúva len tie osobné údaje, ktoré sú požadované v súlade s právnymi predpismi platnými v SR a ich poskytnutie je
preto povinné. V prípade, ak sú potrebné osobné údaje nad rámec platných zákonov, prevádzkovateľ ich spracúva na základe zmluvy,
oprávneného záujmu prípadne na základe súhlasu dotknutej osoby.
Poskytnutý súhlas je úplne dobrovoľný a slobodný, ktorý môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať osobne, písomnou formou alebo emailom
prostredníctvom žiadosti, ktorá je uvedená na webovej stránke www.junoz.sk. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
založenom na súhlase pred jeho odvolaním.
Budú Vaše osobné údaje poskytované do tretích krajín prípadne medzinárodných organizácií?
Prevádzkovateľ nevykonáva prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Aké sú Vaše práva v súvislosti s týmto spracúvaním?
Na základe písomnej žiadosti, ktorá je umiestnená na našej webovej stránke www.junoz.sk, ste oprávnený si od Prevádzkovateľa uplatniť:
• právo na prístup k osobným údajom
Podľa čl. 15 Nariadenia a § 21 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie
o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať
prístup k týmto osobným údajom a informácie o nich.
• právo na opravu osobných údajov
Podľa čl. 16 Nariadenia a § 22 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba
právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
• právo na výmaz osobných údajov
Podľa čl. 17 Nariadenia a § 23 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:
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a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
b) dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a), na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov
vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie
osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2,
d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská
republika viazaná, alebo
f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1.
• právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Podľa čl. 18 Nariadenia a § 24 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil
spracúvanie osobných údajov, ak:
a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov,
b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie
ich použitia,
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo
d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane
prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
• právo na prenosnosť osobných údajov
Podľa čl. 20 Nariadenia a § 26 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú
a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné
údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak:
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a) sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) a
b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami
Uplatnením práva vyššie uvedeného v odseku nie je dotknuté právo podľa § 23. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných
údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.
Právo dotknutých osôb nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.
• právo namietať spracúvanie osobných údajov
Podľa čl. 21 Nariadenia a § 27 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má:
(1) Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa §
13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať
osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo
záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
(2) Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane
profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel
priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.
(3) Prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na práva podľa odsekov 1 a 2 najneskôr pri prvej komunikácii s ňou,
pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií.
(4) V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže dotknutá osoba svoje právo namietať uplatňovať automatizovanými
prostriedkami s použitím technických špecifikácií.
(5) Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie,
okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje
spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8.
• právo súhlas odvolať
Dotknutá osoba má podľa článku 7 Nariadenia právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.
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• právo podať návrh na začatie konania
Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
• právo na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
Podľa čl. 22 Nariadenia a § 28 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo na:
(1) Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní
osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
(2) Odsek 1 sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie
a) nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
b) vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú
zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.
(3) V prípadoch podľa odseku 2 písm. a) a c) je prevádzkovateľ povinný vykonať vhodné opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov
dotknutej osoby, a to najmä práva na overenie rozhodnutia nie automatizovaným spôsobom zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť
svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.
(4) Rozhodnutia podľa odseku 2 sa nesmú zakladať na osobitných kategóriách osobných údajov podľa § 16 ods. 1 okrem prípadov, ak sa
uplatňuje § 16 ods. 2 písm. a) alebo písm. g) a súčasne sú zavedené vhodné opatrenia na zaručenie práv a oprávnených záujmov
dotknutej osoby.
Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti do jedného mesiaca od doručenie
žiadosti.
Dochádza pri spracúvaní Vašich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu prípadne profilovaniu?
Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovania.
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