Poskytnutie informácií prevádzkovateľom podľa čl. 13 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
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“)
Medzi hlavné ciele našej spoločnosti patrí dodržiavanie politík ochrany osobných údajov. V tejto súvislosti prostredníctvom
nášho webového sídla plníme našu informačnú povinnosť voči dotknutým osobám, ktorých osobné údaje spracúvame v tých
informačných systémoch, pri ktorých nie je možné splniť našu informačnú povinnosť adresnejším spôsobom.
Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby, ktoré sa týkajú všetkých
informačných systémov (ďalej len „IS“):
•

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť SCPC, s.r.o., so sídlom Púchovská 8, 831 06 Bratislava, Slovenská
republika, IČO: 35 843 292, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.
27302/B. (ďalej aj len „SCPC“ alebo „prevádzkovateľ“)

•

Prevádzkovateľ neurčil na výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov zodpovednú osobu, keďže nespracúva
osobné údaje o dotknutých osobách v rozsahu podľa čl. 37 Nariadenia GDPR, ktorý by si určenie zodpovednej osoby
vyžadoval.

•

V prípadoch, kedy by malo dôjsť k cezhraničnému prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej
organizácii, bude informačná povinnosť voči príslušnej dotknutej osobe plnená dodatočne spolu s oznámením
primeraných a vhodných záruk zaručujúcich bezpečnosť osobných údajov pri ich cezhraničnom prenose.

•

Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľom nedochádza k profilovaniu ani
k automatizovanému rozhodovaniu o právach a slobodách dotknutých osôb.

•

Ako dotknutá osoba máte okrem iného právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich
sa Vás ako dotknutej osoby, právo na opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 Nariadenia GDPR), v zákonom
určených prípadoch právo na vymazanie osobných údajov (tzv. právo „na zabudnutie“) (čl. 17 Nariadenia GDPR), v
zákonom stanovených prípadoch právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (na základe ktorého
prevádzkovateľ označí uchovávané osobné údaje s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti) (čl. 18 Nariadenia
GDPR), v zákonom stanovených prípadoch právo na prenosnosť osobných údajov (čl. 20 Nariadenia GDPR), v
zákonom stanovených prípadoch právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, najmä v prípade, keď je
právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb oprávnený záujem prevádzkovateľa (čl. 21
Nariadenia GDPR), právo podať sťažnosť dozornému orgánu ohľadom spracúvania osobných údajov (Úrad na
ochranu osobných údajov, https://dataprotection.gov.sk), resp. podať návrh na začatie konania ohľadom Vašich
práv na ochranu osobných údajov, a to napr. v prípade porušenia Vašich práv ako dotknutej osoby zo strany
prevádzkovateľa.

Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby, ktoré sa týkajú konkrétnych
informačných systémov u prevádzkovateľa, ku ktorým nie je možné plniť informačnú povinnosť spoločne pre všetky
informačné systémy osobných údajov, ale informácie sa odlišujú podľa konkrétnych informačných systémov (účelov
spracúvania) osobných údajov:
A. IS Školenia
Účel spracúvania:
Právny základ spracúvania:

Spracúvanie osobných údajov účastníkov školení týkajúcich sa obchodnej činnosti
prevádzkovateľa.
Oprávnený záujem prevádzkovateľa. V prípade pravidelne poskytovaných školení jednému
klientovi spracúva SCPC osobné údaje v tomto informačnom systéme v postavení
sprostredkovateľa osobných údajov, pre klienta ako prevádzkovateľa, ktorý musí školiť

Kategórie príjemcov:
Doba uchovávania:
Doplňujúce informácie:

zamestnancov pretože je to jeho zákonná povinnosť podľa osobitného predpisu.
V postavení prevádzkovateľa spracúva SCPC v tomto informačnom systéme osobné údaje
v súvislosti so školeniami, ktoré sú ojedinelé a príležitostné natoľko, že zatiaľ nedošlo
k uzatvoreniu sprostredkovateľskej zmluvy s klientom. Oprávnený záujem SCPC spracúvať
osobné údaje v súvislosti s obchodnou činnosťou SCPC v tomto prípade prevyšuje nad
rizikami, ktoré predstavuje spracúvanie osobných údajov pre práva a slobody dotknutých
osôb, aj vzhľadom na rozsah a druh spracúvaných osobných údajov (ide o bežné
identifikačné údaje v záznamoch o školení v súlade so zásadou minimalizácie údajov),
preto má SCPC oprávnený záujem na danom spracúvaní.
Klienti v prípade vlastnej kontrolnej činnosti dodržiavania povinností, orgány dozoru
kontrolujúce dodržiavanie povinností.
10 rokov.
Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá osoba je povinná
poskytnúť osobné údaje. V prípade ak osobné údaje neposkytne, nebude môcť vykonávať
pracovnú činnosť pre klienta prevádzkovateľa.

B. IS Pracovné úrazy
Účel spracúvania:
Právny základ spracúvania:

Kategórie príjemcov:
Doba uchovávania:
Doplňujúce informácie:

Spracúvanie osobných údajov osôb, ktorým sa stal pracovný úraz.
Oprávnený záujem prevádzkovateľa. V prípade pravidelne poskytovaných služieb
v súvislosti s pracovnými úrazmi jednému klientovi spracúva SCPC osobné údaje v tomto
informačnom systéme v postavení sprostredkovateľa osobných údajov, pre klienta ako
prevádzkovateľa, ktorý musí riešiť pracovný úraz zamestnancov pretože je to jeho zákonná
povinnosť podľa osobitného predpisu. V postavení prevádzkovateľa spracúva SCPC
v tomto informačnom systéme osobné údaje v súvislosti s poskytovaním služieb
v týkajúcich sa pracovných úrazov, ktoré sú ojedinelé a príležitostné natoľko, že zatiaľ
nedošlo k uzatvoreniu sprostredkovateľskej zmluvy s klientom. Oprávnený záujem SCPC
spracúvať osobné údaje v súvislosti s obchodnou činnosťou SCPC v tomto prípade
prevyšuje nad rizikami, ktoré predstavuje spracúvanie osobných údajov pre práva
a slobody dotknutých osôb, aj vzhľadom na rozsah a druh spracúvaných osobných údajov
(spracúvanie môže síce zahŕňať údaje o zdraví, tieto sú však spracúvané výlučne
v zákonom stanovenom rozsahu a pre potreby tretej strany, pričom spracúvanie je
v záujme samotnej dotknutej osoby), preto má SCPC oprávnený záujem na danom
spracúvaní.
Klienti u ktorých sa stal pracovný úraz, poisťovňa, zdravotnícke zariadenie, orgány dozoru,
polícia, zástupcovia zamestnancov, pozostalí.
10 rokov.
Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá osoba je povinná
poskytnúť osobné údaje. V prípade, ak osobné údaje neposkytne, nebude môcť vykonávať
pracovnú činnosť pre klienta prevádzkovateľa a príslušný orgán verejnej moci nebude mať
podklady na poskytnutie poistného a určenie zodpovednosti za spôsobenie pracovného
úrazu.

C. IS Audity
Účel spracúvania:
Právny základ spracúvania:

Spracúvanie osobných údajov osôb uvedených v dokumentácii, ktorú je potrebné
kontrolovať pri výkone auditu.
Oprávnený záujem prevádzkovateľa. V prípade pravidelne vykonávaných auditov pri
jednom klientovi a na žiadosť klienta spracúva SCPC osobné údaje v tomto informačnom
systéme v postavení sprostredkovateľa osobných údajov, pre klienta ako prevádzkovateľa,
ktorého činnosť vyžaduje pravidelné audity pretože je to jeho zákonná alebo zmluvná
povinnosť. V postavení prevádzkovateľa spracúva SCPC v tomto informačnom systéme

Kategórie príjemcov:
Doba uchovávania:
Doplňujúce informácie:

osobné údaje v súvislosti s auditmi, ktoré sú ojedinelé a príležitostné natoľko, že zatiaľ
nedošlo k uzatvoreniu sprostredkovateľskej zmluvy s klientom. Oprávnený záujem SCPC
spracúvať osobné údaje v súvislosti s obchodnou činnosťou SCPC v tomto prípade
prevyšuje nad rizikami, ktoré predstavuje spracúvanie osobných údajov pre práva a
slobody dotknutých osôb, aj vzhľadom na rozsah a druh spracúvaných osobných údajov
(ide o bežné osobné údaje), preto má SCPC oprávnený záujem na danom spracúvaní.
Klienti, ktorým sa zasiela výstup z auditu, orgány dozoru kontrolujúce dodržiavanie
povinností.
10 rokov.
Poskytovanie osobných údajov môže byť zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou,
dotknutá osoba je vo väčšine prípadov povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade, ak
osobné údaje neposkytne, nebude môcť prevádzkovateľ klientovi poskytnúť riadne závery
auditu.

D. IS Kontrolná činnosť
Účel spracúvania:
Právny základ spracúvania:

Kategórie príjemcov:
Doba uchovávania:
Doplňujúce informácie:

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb v súvislosti s kontrolnou činnosťou
prevádzkovateľa (napr. evidencia OOPP, testy na prítomnosť alkoholu a pod.).
Oprávnený záujem prevádzkovateľa. V prípade pravidelne poskytovaných kontrol
jednému klientovi spracúva SCPC osobné údaje v tomto informačnom systéme v postavení
sprostredkovateľa osobných údajov, pre klienta ako prevádzkovateľa, ktorý musí
vykonávať kontrolnú činnosť zamestnancov pretože je to jeho zákonná povinnosť podľa
osobitného predpisu. V postavení prevádzkovateľa spracúva SCPC v tomto informačnom
systéme osobné údaje v súvislosti so kontrolnou činnosťou, ktorá je ojedinelá a
príležitostná natoľko, že zatiaľ nedošlo k uzatvoreniu sprostredkovateľskej zmluvy s
klientom. Oprávnený záujem SCPC spracúvať osobné údaje v súvislosti s obchodnou
činnosťou SCPC v tomto prípade prevyšuje nad rizikami, ktoré predstavuje spracúvanie
osobných údajov pre práva a slobody dotknutých osôb, aj vzhľadom na rozsah a druh
spracúvaných osobných údajov (spracúvanie môže síce zahŕňať údaje o zdraví, tieto sú
však spracúvané výlučne v zákonom stanovenom rozsahu a pre potreby tretej strany na
plnenie jej zákonnej povinnosti), preto má SCPC oprávnený záujem na danom spracúvaní.
Klienti, ktorým sa zasiela výstup z kontroly, orgány dozoru kontrolujúce dodržiavanie
povinností.
10 rokov.
Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá osoba je povinná
poskytnúť osobné údaje. V prípade, ak osobné údaje neposkytne, nebude môcť vykonávať
pracovnú činnosť pre klienta prevádzkovateľa.

E. IS Registratúra
Účel spracúvania:
Právny základ spracúvania:
Kategórie príjemcov:
Doba uchovávania:
Doplňujúce informácie:

Spracúvanie osobných údajov na účely archivácie po zániku primárneho účelu spracúvania.
Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (zákon o archívoch a registratúrach).
Príslušný štátny archív, externý dodávateľ archivačných služieb.
Podľa druhu registratúrneho záznamu a podľa zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá osoba je povinná
poskytnúť osobné údaje pre účely registratúry. V prípade, ak osobné údaje neposkytne,
nebude môcť prevádzkovateľ splniť svoju zákonnú povinnosť.

F. IS Klienti
Účel spracúvania:

Spracúvanie osobných údajov kontaktných osôb klientov SCPC v rámci bežnej obchodnej
činnosti.

Právny základ spracúvania:

Kategórie príjemcov:
Doba uchovávania:
Doplňujúce informácie:

Oprávnený záujem prevádzkovateľa. Oprávnený záujem SCPC spracúvať osobné údaje v
súvislosti s obchodnou činnosťou SCPC v tomto prípade prevyšuje nad rizikami, ktoré
predstavuje spracúvanie osobných údajov pre práva a slobody dotknutých osôb, aj
vzhľadom na rozsah a druh spracúvaných osobných údajov (ide o bežné osobné údaje, ide
o spracúvanie v záujme dotknutej osoby, ktoré dotknutá osoba očakáva), preto má SCPC
oprávnený záujem na danom spracúvaní.
10 rokov.
Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je
potrebná na uzavretie zmluvy, dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje,
avšak v prípade, ak osobné údaje neposkytne, nebude môcť prevádzkovateľ nadviazať
s klientom obchodný vzťah, keďže nebude môcť spracúvať osobné údaje o kontaktnej
osobe, ako napr. jej kontaktné údaje alebo komunikáciu.

G. IS Dodávatelia
Účel spracúvania:
Právny základ spracúvania:

Kategórie príjemcov:
Doba uchovávania:
Doplňujúce informácie:

Spracúvanie osobných údajov kontaktných osôb dodávateľov SCPC v rámci bežnej
obchodnej činnosti.
Oprávnený záujem prevádzkovateľa. Oprávnený záujem SCPC spracúvať osobné údaje v
súvislosti s obchodnou činnosťou SCPC v tomto prípade prevyšuje nad rizikami, ktoré
predstavuje spracúvanie osobných údajov pre práva a slobody dotknutých osôb, aj
vzhľadom na rozsah a druh spracúvaných osobných údajov (ide o bežné osobné údaje, ide
o spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, ktoré dotknutá osoba očakáva), preto má
SCPC oprávnený záujem na danom spracúvaní.
10 rokov.
Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je
potrebná na uzavretie zmluvy, dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje,
avšak v prípade, ak osobné údaje neposkytne, nebude môcť prevádzkovateľ nadviazať
s dodávateľom obchodný vzťah, keďže nebude môcť spracúvať osobné údaje o kontaktnej
osobe, ako napr. jej kontaktné údaje alebo komunikáciu.

H. IS Korešpondencia
Účel spracúvania:
Právny základ spracúvania:

Kategórie príjemcov:
Doba uchovávania:
Doplňujúce informácie:

I.

Spracúvanie vyžiadaných a nevyžiadaných osobných údajov v korešpondencii pred
likvidáciou nepotrebnej korešpondencie.
Oprávnený záujem prevádzkovateľa. Oprávnený záujem SCPC spracúvať osobné údaje v
súvislosti s obchodnou činnosťou SCPC v tomto prípade prevyšuje nad rizikami, ktoré
predstavuje spracúvanie osobných údajov pre práva a slobody dotknutých osôb, aj
vzhľadom na rozsah a druh spracúvaných osobných údajov (ide o bežné osobné údaje, ide
o spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, ktoré dotknutá osoba očakáva), preto má
SCPC oprávnený záujem na danom spracúvaní.
Vyžiadaná 10 rokov, nevyžiadaná neuchovávaná.
Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, alebo
požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, dotknutá osoba nie je povinná
poskytnúť osobné údaje. V prípade, ak osobné údaje neposkytne, nebude môcť
prevádzkovateľ určiť odosielateľa zásielky.

IS Marketing

Účel spracúvania:

Spracúvanie kontaktných údajov existujúcich klientov pre účely priameho marketingu.

Právny základ spracúvania:

Kategórie príjemcov:
Doba uchovávania:
Doplňujúce informácie:

J.

Oprávnený záujem prevádzkovateľa. Oprávnený záujem SCPC spracúvať osobné údaje v
súvislosti s obchodnou činnosťou SCPC v tomto prípade prevyšuje nad rizikami, ktoré
predstavuje spracúvanie osobných údajov pre práva a slobody dotknutých osôb, aj
vzhľadom na rozsah a druh spracúvaných osobných údajov (ide o bežné osobné údaje, ide
o oprávnený záujem, ktorý Nariadenie GDPR predpokladá v recitáli 47), preto má SCPC
oprávnený záujem na danom spracúvaní.
10 rokov.
Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, alebo
požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba nie je povinná
poskytnúť osobné údaje. V prípade, ak osobné údaje neposkytne, nebude môcť
prevádzkovateľ osloviť dotknutú osobu s ponukou služieb, o ktoré by mohla mať záujem
s prihliadnutím na jej predchádzajúci záujem o služby prevádzkovateľa.

IS Sprostredkovanie dodávateľov a služieb

Účel spracúvania:

Právny základ spracúvania:

Kategórie príjemcov:
Doba uchovávania:
Doplňujúce informácie:

Spracúvanie osobných údajov potenciálnych dodávateľov a kontaktných osôb
dodávateľov, ktorí sú právnickými osobami pri výbere dodávateľa pre požadovanú službu
pre klienta.
Oprávnený záujem prevádzkovateľa. Oprávnený záujem SCPC spracúvať osobné údaje v
súvislosti s obchodnou činnosťou SCPC v tomto prípade prevyšuje nad rizikami, ktoré
predstavuje spracúvanie osobných údajov pre práva a slobody dotknutých osôb, aj
vzhľadom na rozsah a druh spracúvaných osobných údajov (ide o bežné osobné údaje, ide
o spracúvanie v záujme dotknutej osoby, ktoré dotknutá osoba očakáva), preto má SCPC
oprávnený záujem na danom spracúvaní.
Klienti, pre ktorých je vyberaný dodávateľ.
10 rokov.
Poskytovanie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy.
Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje, avšak v prípade, ak osobné údaje
neposkytne, nebude môcť prevádzkovateľ sprostredkovať jej osobné údaje klientovi za
účelom nadviazania spolupráce klienta s dotknutou osobou.

K. IS Vizitky
Účel spracúvania:
Právny základ spracúvania:

Kategórie príjemcov:
Doba uchovávania:
Doplňujúce informácie:

Spracúvanie osobných údajov z poskytnutých vizitiek.
Oprávnený záujem prevádzkovateľa. Oprávnený záujem SCPC spracúvať osobné údaje v
súvislosti s obchodnou činnosťou SCPC v tomto prípade prevyšuje nad rizikami, ktoré
predstavuje spracúvanie osobných údajov pre práva a slobody dotknutých osôb, aj
vzhľadom na rozsah a druh spracúvaných osobných údajov (ide o bežné osobné údaje, ide
o spracúvanie v záujme dotknutej osoby, ktoré dotknutá osoba očakáva), preto má SCPC
oprávnený záujem na danom spracúvaní.
3 roky.
Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, alebo
požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba nie je povinná
poskytnúť osobné údaje, avšak v prípade, ak osobné údaje neposkytne, nebude môcť
prevádzkovateľ prehľadne uchovávať jej kontaktné údaje za účelom možnej spolupráce
s dotknutou osobou.

Prevádzkovateľ prijal primerané bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti osobných údajov spracúvaných vo
všetkých vyššie uvedených informačných systémoch a uvedené bezpečnostné opatrenia zdokumentoval v bezpečnostnom
projekte spoločnosti SCPC.

