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Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov a podľa Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016                                              

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie                                                   

o  ochrane údajov) 

 

 



Na ochranu osobných údajov kladieme veľký dôraz. Tieto Zásady osobných údajov Vás  
informujú o tom, ako spoločnosť Výrobné družstvo Dolina, so sídlom Malé Hoste 206, 956 37  
Malé Hoste, IČO: 31432166 (ďalej len "Prevádzkovateľ" alebo tiež "my") získava, uchováva a  
ďalej spracováva Vaše osobné údaje, a to v súvislosti s obchodným vzťahom, ktorý je medzi  
nami, a ako ďalej s Vašimi osobnými údajmi nakladáme a chránime ich.  

Osobnými údajmi sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej  
fyzickej osoby, teda vás, ak ste podnikajúce fyzickou osobou, a / alebo Vašich zamestnancov.  
Všetky služby, ktoré poskytujeme, sú určené pre Vás ako nášho dodávateľa, odberateľa alebo  
inú osobu, ktorá koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a / alebo pri  
výkone svojho povolania pre svojho zamestnávateľa, ktorý je našim dodávateľom, odberateľom  
alebo inou osobou ( ďalej len "dodávateľ" alebo tiež "vy").  

Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov je informovať Vás o tom, ako zhromažďujeme  
a spracovávame Vaše osobné údaje, Vašich právach, ako a akými prostriedkami ich môžete  
uplatňovať.  

2. Prevádzkovateľ  

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť Výrobné družstvo Dolina so sídlom  
Malé Hoste 206, 956 37 Malé Hoste, IČO: 31432166. Zapísaný v Obchodnom registri  
Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Dr, Vložka číslo: 88/R  

Aktuálne kontaktné údaje nájdete na: http://www.vddolina.sk/kontakt.html  

3. Zodpovedná osoba  

Prevádzkovateľ neurčil zodpovednú osobu, nakoľko mu táto povinnosť nevyplýva zo zákona  

4. Účel, spôsob a doba spracovania osobných údajov  

Vaše osobné údaje spracovávame niekoľkými rôznymi spôsobmi a na zodpovedajúce účely:  

a) Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti účtovníctva a obchodnej agendy je plnenie  
zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov (zákon  
o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, a podobne). Právnym  
základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie  
zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Lehota uchovávania osobných  
údajov je 10 rokov. Príjemcami osobných údajov sú externý účtovník, orgány verejnej moci,  
materská spoločnosť, audítor a advokát.  

b) Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti obchodnej komunikácie je príprava  
a realizácia podnikateľských aktivít prevádzkovateľa. Právnym základom spracúvania  
osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom v zmysle čl. 6 ods. 1 písm.  
f) Nariadenia. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je právo podnikať v rozsahu predmetu  
jeho činnosti. Lehota uchovávania osobných údajov je determinovaná prípravou a trvaním  
obchodnoprávneho vzťahu, ako aj obdobím 5 rokov od ukončenia tohto obchodnoprávneho  
vzťahu. Príjemcami osobných údajov sú spoločnosti vykonávajúce správu a podporu  
informačných technológií, subjekty zabezpečujúce výkon externého auditu, poskytovatelia  

telekomunikačných služieb, poskytovatelia dátových úložísk a v odôvodnených prípadoch aj  
súdy a orgány činné v trestnom konaní.  



c) Osobné údaje na účel správy registratúry sú spracúvané v rámci plnenia zákonných  
povinností prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (najmä povinnosti  
vyplývajúce zo zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých  
zákonov v znení neskorších predpisov a povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 305/2013 Z. z o  
elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov - zákon o e-Governmente). Poskytnutie osobných údajov je zákonnou  
povinnosťou dotknutej osoby. Osobné údaje zamestnanca budú poskytované nasledujúcim  
príjemcom: subjekty zabezpečujúce rozvoj, správu a podporu informačných technológií,  
subjekty zabezpečujúce výkon externého auditu, poskytovatelia telekomunikačných služieb,  
spoločnosť, na ktorej serveroch sú osobné údaje uložené. Lehoty uchovávania sú ustanovené  
osobitnými predpismi.  

5. Zabezpečenie dát  

Zaviedli sme a udržiavame nevyhnutná vhodné technické a organizačné opatrenia, vnútornej  
kontroly a procesy bezpečnosti informácií v súlade s najlepšou obchodnou praxou  
zodpovedajúce možnému hroziacemu riziku pre vás ako subjekt údajov. Zároveň zohľadňujeme  
stav technologického vývoja s cieľom chrániť vaše osobné údaje pred náhodnou stratou,  
zničením, zmenami, neoprávneným zverejnením alebo prístupom. Tieto opatrenia môžu  
zahŕňať okrem iného najmä prijatie primeraných krokov na zabezpečenie zodpovednosti  
zamestnancov, ktorí majú prístup k vašim údajom, školenia zamestnancov, pravidelné  
zálohovanie, postupy pre obnovu dát a riadenie incidentov, softvérová ochrana zariadenia, na  
ktorých sú uložené osobné dáta atď.  

6. Vaše práva dotknutej osoby  

Ako dotknutá osoba máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom,  
ktoré sa jej týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo  
namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. V prípade ak spracúvame Vaše  
osobné údaje ste ako dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby  
to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.  
V odôvodnenom prípade máte podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu  
osobných údajov Slovenskej republiky.  

Ak uplatníte akékoľvek svoje právo podľa platných právnych predpisov, informujeme Vás o  
prijatom opatrení alebo vymazaní Vašich osobných údajov alebo obmedzení spracovania v  
súlade s Vašou požiadavkou každého príjemcu, ktorému sa poskytli Vaše osobné údaje, ak  
takéto oznámenie bude možné a / alebo nebude vyžadovať neprimerané úsilie.  

Ak si prajete uplatniť tieto práva a / alebo získať podrobné informácie, kontaktujte nás prosím  
prostredníctvom e-mailovej adresy infodolina@slovanet.sk, ktorého kontaktné informácie sú  
uvedené v článku 3 týchto zásad ochrany osobných údajov.  

Informácie o spracúvaní osobných údajov  
poskytované podľa článku 13 Nariadenia  

 

S účinnosťou odo dňa 25.05.2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením  
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 zrušuje  
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - ďalej len „Nariadenie“).  



1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:  

S účinnosťou odo dňa 25.05.2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením  

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva údaje, je spoločnosť Výrobné družstvo Dolina so sídlom  
Malé Hoste 206, 956 37 Malé Hoste, IČO: 31432166. Zapísaný v Obchodnom registri  
Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Dr, Vložka číslo: 88/R (ďalej aj „Výrobné družstvo  
Dolina“ alebo „prevádzkovateľ).  

 

2. Kontaktné údaje na prevádzkovateľa:  

Prevádzkovateľa možno kontaktovať na adrese infodolina@slovanet.sk  

 

3. Práva dotknutej osoby:  

Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,  
podľa článku 15:  

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné  
údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a  
tieto informácie:  

a) účely spracúvania;  

b) kategórie dotknutých osobných údajov;  

c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté,  
najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;  

d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné,  
kritériá na jej určenie;  

e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich  
sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať  
proti takémuto spracúvaniu;  

f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;  

g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide  
o ich zdroj;  

h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods.  
1 a 4 nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj  
význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.  

Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba  
má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa článku 46  
Nariadenia.  



Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie  
kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ 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 získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky  
na práva a slobody iných.  

Právo na opravu osobných údajov podľa článku 16:  

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne  
osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo  
na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového  
vyhlásenia.  

Právo na vymazanie (právo “na zabudnutie”) podľa článku 17:  

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu  
vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného  
odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:  

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

b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6  
ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre  
spracúvanie;  

c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia a neprevažujú  
žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa  
článku 21 ods. 2 Nariadenia;  

d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;  

e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo  
práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;  

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

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na  
dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane  
technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie  
osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné  
údaje, ich kópiu alebo repliky.  

Právo na vymazanie sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:  

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;  

b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva  
členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo  
verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;  



c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm.  
h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 nariadenia;  

d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či  
na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo  
uvedené vyššie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto  
spracúvania, alebo  

e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.  

Právo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18:  

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden  
z týchto prípadov:  

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

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

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

d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 nariadenia, a to až do  
overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi  
dotknutej osoby.  

Ak sa spracúvanie v súlade s vyššie obmedzeným obmedzilo, takéto osobné údaje sa s  
výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie,  
uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo  
právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.  

Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania v súlade s vyššie uvedeným,  
prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.  

Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20:  

Dotknutá osoba má 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 údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ,  
ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak: a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa  
článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) nariadenia, alebo na zmluve podľa článku  
6 ods. 1 písm. b) nariadenia, a b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.  

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos  
osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je  
to technicky možné.  

Uplatňovaním práva nie je dotknutý článok 17 nariadenia Uvedené právo sa nevzťahuje na  
spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone  
verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať  



nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.  

Právo namietať proti spracúvaniu vrátane namietania proti profilovaniu (ak sa  
vykonáva) podľa článku 21:  

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie  
proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6  
ods. 1 písm. e) alebo f) nariadenia vrátane namietania proti profilovaniu založenému na  
uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ 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. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu,  
dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej  
týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto  

priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho  
marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.  

V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu  
2002/58/ES môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými  
prostriedkami s použitím technických špecifikácií. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely  
vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1  
nariadenia, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie  
proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie  
nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.  

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu:  

Dozorným orgánom, ktorému dotknutá osoba v odôvodnených prípadoch svoju sťažnosť  
adresuje, sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.  

Právo odvolať súhlas so spracúvaním:  

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby,  
dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv  
na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.  

Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas  
udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:  

a) emailovou správou zaslanou na adresu infodolina@slovanet.sk  

b) telefonicky (+421 917 590 085) alebo  

c) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR –  
odvolanie súhlasu“ na obálke.  

 

4. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov  

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:  



a) Účelom monitorovania priestorov prostredníctvom Tzv. Elektronického vrátnika  
s kamerou s možnosťou online prenosu je identifikácia osôb vstupujúcich do objektu  
prevádzkovateľa za účelom ochrany majetku v priestore prevádzkovateľa ako aj priebežné  
získavanie dôkazov o príčinách vzniku, priebehu a následkoch súvisiacich bezpečnostných  
incidentov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný  
prevádzkovateľom alebo treťou stranou v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Oprávneným  
záujmom prevádzkovateľa alebo tretej strany je právo na ochranu majetku, právo na ochranu  
zdravia fyzických osôb a právo vyžadovať dodržiavanie verejného poriadku. Lehota  
uchovávania osobných údajov v podobe videozáznamov je 15 dní. V odôvodnených prípadoch  

môžu byť príjemcami osobných údajov súdy, orgány činné v trestnom konaní alebo  
prevádzkovateľom kontrahovaná súkromná bezpečnostná služba.  

b) Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti účtovníctva a obchodnej agendy je plnenie  
zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov (zákon  
o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, a podobne). Právnym  
základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie  
zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Lehota uchovávania osobných  
údajov je 10 rokov. Príjemcami osobných údajov sú externý účtovník, orgány verejnej moci,  
materská spoločnosť, audítor a advokát.  

c) Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti obchodnej komunikácie je príprava  
a realizácia podnikateľských aktivít prevádzkovateľa. Právnym základom spracúvania  
osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom v zmysle čl. 6 ods. 1 písm.  
f) Nariadenia. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je právo podnikať v rozsahu predmetu  
jeho činnosti. Lehota uchovávania osobných údajov je determinovaná prípravou a trvaním  
obchodnoprávneho vzťahu, ako aj obdobím 5 rokov od ukončenia tohto obchodnoprávneho  
vzťahu. Príjemcami osobných údajov sú spoločnosti vykonávajúce správu a podporu  
informačných technológií, subjekty zabezpečujúce výkon externého auditu, poskytovatelia  
telekomunikačných služieb, poskytovatelia dátových úložísk a v odôvodnených prípadoch aj  
súdy a orgány činné v trestnom konaní.  

d) Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti personálnej a mzdovej agendy je príprava  
a uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach mimo pracovného pomeru, evidencia  
podkladov o pracovnej spôsobilosti, výplata mzdy, odvody, plnenie povinností voči orgánom  
štátnej správy, evidencia dochádzky, evidencia vzdelávania, evidencia vydaných poverení a  
splnomocnení, evidencia poskytnutých ochranných pracovných pomôcok, majetku alebo  
zariadenia, uzatváranie dohôd o hmotnej zodpovednosti, evidencia vydávania peňažných  
prostriedkov v hotovosti, poskytovanie zamestnaneckých benefitov, evidencia škôd  
spôsobených zamestnancami na majetku zamestnávateľa, zabezpečenie stravovania,  
kopírovanie dokladov nevyhnutných na účely pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu, ako  
aj plnenie ďalších zákonných a zmluvných povinností. Právnym základom spracúvania je  
plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia a pracovná zmluva alebo  
dohoda v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia uzatvorená s dotknutou osobou podľa  
Zákonníka práce. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje v potrebnom rozsahu;  
v prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné uzatvoriť pracovnú alebo obdobnú  
zmluvu. Osobné údaje zamestnanca budú poskytované týmto príjemcom: zdravotné poisťovne,  
doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, subjekt  
zabezpečujúci štatistiku, strážna služba, vzdelávacie agentúry a školitelia, subjekt  
zabezpečujúci pracovnú zdravotnú službu, pracovné zdravotné posudky a posudzovanie  
zdravotnej spôsobilosti, subjekty zabezpečujúce poštové služby, subjekty zabezpečujúce  
rozvoj, správu a podporu informačných technológií, subjekty zabezpečujúce výkon externého  
auditu, poskytovatelia telekomunikačných služieb, poskytovateľ stravovacích služieb,  



spoločnosť, na ktorej serveroch sú osobné údaje uložené, zákazníci zamestnávateľa,  
dodávatelia zamestnávateľa, orgány verejnej moci, advokáti a v odôvodnených prípadoch aj  
súdy, orgány činné v trestnom konaní a exekútori. Lehotou uchovávania osobných údajov  
v osobnom spise zamestnanca je obdobie ohraničené prípravou pracovnoprávneho vzťahu  
a dovŕšením sedemdesiateho 70 roku života zamestnanca (aj bývalého).  

e) Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti BOZP je plnenie súvisiacich povinností  
zamestnávateľa, najmä, avšak nielen realizácia školení, evidencia pracovných úrazov  
a zabezpečovanie lekárskych prehliadok. Právnym základom spracúvania osobných údajov  
(vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa  
v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (najmä povinnosti vyplývajúce zo zákona o BOZP).  
Osobné údaje zamestnanca budú poskytované týmto príjemcom: externá spoločnosť  
zabezpečujúca BOZP, Inšpektorát práce, a v odôvodnených prípadoch aj orgány činné  
v trestnom alebo priestupkovom konaní. Lehotou uchovávania osobných údajov je obdobie  
ohraničené prípravou pracovnoprávneho vzťahu a uplynutím 2 rokov od ukončenia tohto  
vzťahu. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby  

f) Osobné údaje na účel správy registratúry sú spracúvané v rámci plnenia zákonných  
povinností prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (najmä povinnosti  
vyplývajúce zo zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých  
zákonov v znení neskorších predpisov a povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 305/2013 Z. z o  
elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov - zákon o e-Governmente). Poskytnutie osobných údajov je zákonnou  
povinnosťou dotknutej osoby. Osobné údaje zamestnanca budú poskytované nasledujúcim  
príjemcom: subjekty zabezpečujúce rozvoj, správu a podporu informačných technológií,  
subjekty zabezpečujúce výkon externého auditu, poskytovatelia telekomunikačných služieb,  
spoločnosť, na ktorej serveroch sú osobné údaje uložené. Lehoty uchovávania sú ustanovené  
osobitnými predpismi.  

Kam prenášame Vaše osobné údaje?  

Vaše osobné údaje neprenášame do žiadnej tretej krajiny.  

Nie je niečo v poriadku ?  

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete tak urobiť zaslaním  
emailu na adresu: infodolina@slovanet.sk, poprípade písomnou formou na adresu Výrobné  
Družstvo DOLINA Malé Hoste 206, 956 37 Zlatníky pri BN.  

Taktiež máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných  
údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa  
vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.  
  

Komu Vaše údaje poskytujeme?  

Prevádzkovateľ má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci 
alebo iným príjemcom, ktorí sú oprávnení spracúvať Vaše osobné údaje. K týmto príjemcom patria súdy, 
orgány činné v trestnom konaní, príslušný správca dane, dozorné orgány (Slovenská obchodná inšpekcia) ako 
aj Úrad na ochranu osobných údajov. 
K ďalším príjemcom Vašich osobných údajov patria aj spoločnosti prevádzkujúce sociálne siete a platformu 
Youtube v prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnej sieti, zapojíte sa do 
súťaže organizovanej Prevádzkovateľom na sociálnej sieti alebo na webovej stránke, udelíte mu súhlas so 



zverejnením Vašej referencie o jeho službách alebo Vašej fotografie  (Facebook Inc. a LinkedIn 
Corporation). 
V prípade, ak navštívite webovú stránku Prevádzkovateľa a udelíte mu súhlas s používaním analytických 
a marketingových online nástrojov (cookies), sú príjemcami Vašich osobných údajov aj spoločnosti 
poskytujúce online reklamné a analytické nástroje (spoločnosti Facebook Inc, Google, LLC). 
 
 
Sprostredkovatelia 
 
V niektorých prípadoch poskytuje Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t. j. 
externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia 
spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali 
primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. 
Sprostredkovateľmi Prevádzkovateľa sú nasledujúce spoločnosti: 
obchodné spoločnosti, s ktorou Prevádzkovateľ spolupracuje pri poskytovaní služieb v oblasti ochrany 
osobných údajov (a ktoré mu dodávajú služby v tejto oblasti), 
spoločnosť poskytujúca newsletteringové služby a 
partnerská spoločnosť, poskytujúca (i) služby v oblasti vedenia účtovníctva, (ii) služby v oblasti ochrany 
osobných údajov, (iii) hostingové a e-mail hostingové služby, (iv) marketingové a reklamné služby a (v) 
služby online cloudového úložiska. 
 
Za účelom splnenia si zmluvných povinností poskytujeme vaše osobné údaje  

 
SPROSTREDKOVATELIA PREVÁDZKOVATEĽA  

 

1. ZBP,s.r.o. IČO: 50928759  
 
2. Ing.Ľubica Janušková IČO: 35213965  

 
3. Ing.Juraj Hrčka IČO: 34481991  

4.Ing.Vlastimil Klucha IČO: 44556101  

5. Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. IČO: 00151700  
(Za účelom zabezpečenia cestovného poistenia pre zamestnancov, prevádzkovateľ  
poskytuje dátum narodenia)  

6. Zváračská škola 089 IČO: 32776098  

(Za účelom preskúšanie pracovníkov t.j. zváračov, prevádzkovateľ poskytuje dátum  
narodenia)  

7. Výskumný ústav zváračský IČO: 36065722  

(Pri kontrole je prevádzkovateľ povinný dať k nahliadnutiu pracovné zmluvy)  
 
8. ACB,s.r.o. IČO: 36340278  

(Pri kontrole je prevádzkovateľ povinný dať k nahliadnutiu pracovné zmluvy)  



V prípade existencie sprostredkovateľskej zmluvy, sprostredkovateľovi, v súlade s platnými  
právnymi predpismi. 
 
 

Sú vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín a medzinárodných organizácií? 
      
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom prichádza v niektorých prípadoch k prenosu 
Vašich osobných údajov do tretích krajín: 

 ak sa prihlásite na odber newsletter-u alebo ak Vám je posielaný klientský newsletter, Vaše osobné údaje sú 
prenášané do USA, spoločnosti TheRocketScience Group, LLC, ktorá je prevádzkovateľom služby Mailchimp, 
ktorú Prevádzkovateľ využíva pri distribúcií newslettrov, 

 v prípade, ak udelíte súhlas s ukladaním analytických a marketingových cookie súborov, Vaše osobné údaje 
budú prenášané do USA, spoločnostiam Google LLC, Facebook, Inc. a LinkedIn Corporation, ktoré Prevádzko-
vateľ využíva za účelom merania návštevnosti a aktivity na webovej stránke Prevádzkovateľa, 

 v prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnych sieťach, Vaše osobné údaje 
budú prenášané do USA, spoločnostiam Facebook Inc. a LinkedIn Corporation, ktoré sú prevádzkovateľmi so-
ciálnych sietí Facebook, INSTAGRAM a LinkedIn. 

Prenos Vašich osobných údajov je vo všetkých vyššie uvedených prípadoch zabezpečený prostredníctvom 
štandardných zmluvných doložiek, ktoré sú v súlade s podmienkami používania vyššie uvedených služieb 
súčasťou zmlúv o poverení so spracúvaním osobných údajov uzatvorených s vyššie špecifikovanými 
subjektami. 

   
 

Využíva prevádzkovateľ profilovanie a automatizované rozhodovanie?  
        
Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva 
žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo 
k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov. 
 

Cookies          
Naša webová stránka používa cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré váš webový prehliadač ukladá na 
vašom koncovom zariadení. Súbory cookie nám pomáhajú urobiť našu ponuku užívateľsky príjemnejšou, 
efektívnejšou a bezpečnejšou. 
Niektoré súbory cookie sú „Session-Cookies“. Takéto súbory cookie sa automaticky vymažú na konci relácie 
vášho prehliadača. Na druhej strane ostatné cookies zostávajú na vašom koncovom zariadení, kým ich sami 
neodstránite. Takéto súbory cookie nám pomáhajú rozpoznať vás, keď sa vrátite na našu webovú stránku. 
Pomocou moderného webového prehliadača môžete sledovať, obmedziť alebo zabrániť nastavovaniu cookies. 
Mnohé webové prehliadače je možné nakonfigurovať tak, aby sa súbory cookie po ukončení programu 
automaticky vymazali. Deaktivácia cookies môže mať za následok obmedzenú funkčnosť našej webovej 
stránky. 
 

Google Analytics 
Naša webová stránka využíva funkcie služby webovej analýzy Google Analytics. Poskytovateľom služby 
webovej analýzy je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 
Google Analytics používa „cookies.“ Sú to malé textové súbory, ktoré váš webový prehliadač ukladá na 
vašom koncovom zariadení a umožňujú analýzu používania webových stránok. Informácie generované 
súbormi cookie o vašom používaní našej webovej stránky sa prenášajú na server Google a tam sa ukladajú. 
Umiestnenie servera je zvyčajne USA. 
Súbory cookie služby Google Analytics sú nastavené na základe článku Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Ako 
prevádzkovateľ tejto webovej stránky máme oprávnený záujem analyzovať správanie používateľov za 



účelom optimalizácie našej webovej stránky a v prípade potreby aj reklamy. 
 
Google Analytics používame v súvislosti s funkciou anonymizácie IP adries. Zabezpečuje, že Google skráti 
vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o 
Európskom hospodárskom priestore pred jej prenosom do USA. Výnimočne môžu nastať prípady, keď 
Google odošle úplnú IP adresu na server v USA a tam ju skráti. V našom mene spoločnosť Google použije 
tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej lokality, na vytváranie správ o aktivite na 
webovej lokalite a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej lokality a používaním 
internetu. IP adresa prenášaná službou Google Analytics sa nezlučuje s inými údajmi Google. 
Podrobnosti o tom, ako Google Analytics narába s údajmi používateľov, nájdete v pravidlách ochrany 
osobných údajov spoločnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk. 
 
 
Doplnok prehliadača 
Uloženiu cookies vo vašom webovom prehliadači je možné zabrániť. To však môže obmedziť niektoré 
funkcie našej webovej stránky. Môžete tiež zabrániť zhromažďovaniu údajov týkajúcich sa používania vašej 
webovej stránky, vrátane vašej IP adresy a následnému spracovaniu spoločnosťou Google. Je to možné 
stiahnutím a nainštalovaním doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii cez nasledujúci odkaz: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 
 
 

Webové písma Google 
Naša webová stránka môže používať aj webové fonty od spoločnosti Google. Poskytovateľom je Google Inc., 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA alebo Google Ireland Limited, incorporated 
and operating under the laws of Ireland, registračné číslo: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, 
Írsko. 
Používaním týchto webových písiem je možné krajšie vám prezentovať zobrazenie našej webovej stránky, 
bez ohľadu na to, aké písma máte lokálne k dispozícii. To sa vykonáva načítaním webových písiem Google 
zo servera Google v USA a súvisiacim prenosom vašich údajov do spoločnosti Google. Toto je vaša IP 
adresa a ktorú z našich stránok ste navštívili. Webové písma Google sa používajú na základe článku Čl. 6 ods. 
1 písm. f) GDPR. Ako prevádzkovateľ tejto webovej stránky máme oprávnený záujem na optimálnej 
prezentácii a prenose našej webovej stránky. 
Spoločnosť Google je certifikovaná podľa americko-európskej dohody o ochrane údajov „Privacy Shield“. 
Táto dohoda o ochrane údajov má zabezpečiť súlad s úrovňou ochrany údajov platnou v EÚ. 
Podrobnosti o Google Web Fonts nájdete na: https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about a ďalšie 
informácie nájdete v predpisoch Google o ochrane údajov: 
https://policies.google.com/privacy/partners?hl=en 
  

Aké sú zásady spracúvania osobných údajov ?  

Pri spracovaní osobných údajov dodržiavame nasledovné zásady:  

 zásada zákonnosti osobné údaje spracovávame len zákonným spôsobom a osobitne  
dbáme na to, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutých osôb a pri ochrane  
osobných údajov postupujeme v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných  
údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane  
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,  
ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).  

 zásada obmedzenia účelu osobné údaje získavame len na konkrétne určený, výslovne  
uvedený a oprávnený účel a nikdy ich nespracovávame spôsobom, ktorý nie je  



zlučiteľný s týmto účelom  

 zásada minimalizácie osobných údajov spracúvame len tie osobné údaje, ktoré sú  
primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa  
spracúvajú  

 zásada správnosti dbáme na to aby nami spracúvané osobné údaje boli správne, podľa  
potreby ich aktualizujeme a za týmto účelom máme prijaté primerané a účinné opatrenia  
na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov,  
na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.  

 zásada minimalizácie uchovávania osobné údaje uchovávame vo forme, ktorá umožňuje  
identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý  
sa osobné údaje spracúvajú;  

 zásada integrity a dôvernosti osobné údaje vždy spracúvame iba spôsobom, ktorý  
prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú  
bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním  
osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou  
osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.  

 zásada zodpovednosti ako prevádzkovateľ pristupujeme zodpovedne k dodržiavaniu  
základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov  
so zásadami spracúvania osobných údajov a vieme tento súlad so zásadami spracúvania  
osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.  

  


