
! N FoRMnčruÁ povl lv lrtosŤ
pnrvÁozKovATE[A pnt zísrnvnru í

OSOBNÝCH ÚOruOV OD DOTKNUTEJ
osoBY-

ZAMESTNANC!



lnformačn el'a- zamestnanci

GDPR

Podl'a čl, 13 Nariadenia EUrópskeho parlamentu aRady (EÚ) 2016/679 oochrane fyzických o5l)b pri

§ spracúvaníosobných údajov a o Vol'nom pohvbe takýchto údajov (d'alej aj ako,,Nariadenie") a ustanovenia
19 Zákona č 7Bl2o1\z.z. o ochral,]e o5obnÝch úda

Z d6vodu, že spracúvame Vaše osobné údaje ste dotknutou osobou. Zásady spravodlivého spíacťlvania
osobných údajov si vyžadujú, aby ste ako dotknutá osoba boli iníormovaný o existencii spracovatel'skej
operácie a jej účeloch. Naša spoločnosť ako prevádzkovatel' Vám vtomto dokumente ako dotknutej osobe
poskytuje všetky informácie, ktořé sú potrebné na zaručenie spravodlivého a transparentného sprac(lvania
Vašich osobných údajov, přičom zohl'adňujeme konkrétne okolnosti a kontext, v ktorom sa Vaše osobné
údaje spřacúvajú. Bezpečnosť Vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spósobom je pře nás prvoladá,
preto sa nižšie v tomto dokumente dozviete, ako Vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahnente ich
bezpečnosť. Zároveň sa dozviete, aké máte práva a čo móžete od nás požadovať.

FEAG sLK Elektro S.r.o,Názov prevádzkovatelb

Elektráren5ká 3726110

945 01 Komárno

Štatutárny orgán prevádzkovat€l'a (alebo
osoba oprávnená konať v jeho mene)

malia.kovacova@s kelektro,sk

+42197a 748 194

zástupca převádzkovatel'a

PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

Ako dotknutá osoba máte právo získať od prevádzkovatel'a potvídenie o tom, či sa spraclivajú
osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, Máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a inforrY]ácie:
a) o úče e spracúVania osobných údajov, b) kateBórii spracúVaných osobných údajoV, c) identiíikácii
prúemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému bo]], aIebo majú bVť osobné úda.je poskytnuté, najmá o
príjemcovi V tretej krajine, alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné, d) dobe UchováVania
osobných údajovj ak to nie ]e možné, informáciu o kritériách je] Určenia, e) práVo požadovi]ť od
preVádzkovatel'a opravu osobných údajoV týkajúcich sa dotknutej osoby, ich VVrnaZan e, ]lebo
obmedzenie ich spracúvania, aIebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, f) právo podať
náVrh na začatie konania ak tvrdíte, že ste bo i priamo dotknUtí na svojlch právach, g) zdro]i oso[rných
údaiov, ak sa osobné úda]e nezískali od dotknutei osobv, h) existencii a utomatizova n ého
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indiVidUá neho rozhodovania Vrátane profi ovania; V týchto prípadoch Vám poskytne prevádzkovatel'
ako dotknutej osobe informácie najrrá o použitorn postupe, ako aj o význame a predpokladaných
dó5ledkoch takého spracúVania osobných údajov pre Vá5 ako dotknUtú osobu,

Ako dotknuté osoba máte právo v prípade ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny a ebo
medzinárodnej organizácie byť informovaná o priíneraných zárukách týkajúclch sa prenosu osobných
údajov do tretej krajiny, alebo medzlnárodnej orgonizácie ak neexistuje rozhodnutie Komisi(), Ak
Komjsia rozhod a, že tretia krajina, územie, alebo jeden či vaceré určené odvetvia v danej 1retej
krajine, alebo medzinárodná organizácia zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov ploces
prenosu 5a n]óže uskutočniť.

Prevá dzkovatel'je Vám ako dotknutej o§obe povinný poskytnúťVaše osobné údaie, ktoré spracúva.
za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré ako dotknutá osoba požiadate, tnóže
přeVádzkovatel' účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administřatívnym náklaJom.
Píevádzkovatel' je Vám ako dotknutej osobe povinný poskwnúť osobné údaje spósobom podl'a
vašich požiadavky.

PRAVO NA OPRAVU

Ako dotknUtá osoba máte právo na to, aby prevádzkovatel' bez zbytočného odkladu opravil
nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, so zretelbm na účel spracúvania osobných údajoV rnáte
ako dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údaiov.

PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako dotknUtá osoba máte práVo na to, aby prevádzkovatel'bez zbytočného odkladU vymazal osobné
údaje, ktoré 5a Vá5 týkajú. Prevádzkovate ' je povinný bez 2bytočného odkladu vymazať osobné
údaje, ak ste si ako dotknutá osoba up]atnili právo na výmaz, ak Vaše osobné údaje už n e sú
potrebné na úče, na ktorý sa získa]i, alebo nak spracúVali, ak ste ako dotknutá osoba odvoial svoj
predchádzajúci 5úh as so spracovaním osobných úda]ov, alebo 5úh as je neplatný, na zák]ade ktcrrého
sa spracúvanie osobných úda]ov vykonéva, ak neexistuje iný právny základ pre spracúVanie osoL|ných
údajov, ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajoV a ak neprevažujú žiadne oprávnené
dóVody na spracúVan]e osobných údajoV, al€bo dotknuté osoba namieta spracúvanie osotlných
údajov, ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne, je dóvodom pre výmaz sp]nenie povinnosti pod'a
Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, alebo sa osobné údaje získavali v súvi5losti s
ponukou služieb informačnej spo očnosti,
Ak prevádzkovate ' zverejnil osobné údaje a je povinný ich V2mYsle Vyššie uvedeného VYmaZať, je

zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia Vrátane technických opatrení so zretel'om
na dostupnú techno|óglU a nák|ady na ich vykonanie na účel informovania ostal:ných
prevádZkovatelbV, ktorí spracúVa]ú osobné údaje dotknUtej osoby o jej žiadosti, aby títo
prevádzkovatella Vymazali odkazy na jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy,

PRÁVO NA OBMEDZENlE SPRACÚVANlA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako dotknUtá osoba máte práVo na to, aby prevádzkovate]'obmedzil spracúvanie Vašich osotrných
údajov: a) ak ako dotknUtá osoba namietate správnosť osobných údajov, a to počas obljobia
umožňujúceho p revá dz kovate bvi overiť správnosť osobných údajov, b) ak spracúvanie osobných
údajov je nezákonné a ako dotknutá osoba nam]etate VYmazanie osobných údajov a žiadate nafiliesto
toho obmedzenie ich použitia, c) prevádZkovatel' už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účel
spracúVania osobných údajov, ale potrebUje ich, Vy ako dotknUtá osoba na uplatnenie právneho
nároku, a ebo d) ak ako dotknUtá osoba namietate spracúvanie osobných údajoV, spracúVanie
osobných údajov je nevyhnutné na 5plnenie ú ohy realizovanej Vo Verejnom ZáUjme, alebo pri Ví,kone
Verejnej moci zverenej preVádzkoVate|'oVi spracúVanie osobných údajoV je nevyhnutné na účel
oprávnených záujmoV prevádžkovatel'a, a]ebo tr€tej strany, a to až do overenia, či oprávnené dóvody
na 5trane prevádzkovatela prevažujú nad opráVnenými dóVodmi dotknutej osoby,
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. Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo pod'a predchádzaiúceho odseku, okrert uchová,rania
móže osobné údaje prevádzkovate ' spracúvať len sVašim súhlasom ako dotknutej osoby, aleLlo na
účel Uplatnenia práVneho nárokU, na ochranu osób, alebo z dóvodov Verejného ZáUjmu,
Zároveň je Vás prevádZkovatel'ako dotknUtú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obnledzí
povinný informovať pred tým, ako bud obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

PRÁVO NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako dotknUtá osoba mát právo získať osobné údaje, ktoré 5a Vás týkajú a ktoré ste poskytli
prevádzkovate bvi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitatehom formáte a máte
právo přeniesť tieto osobné údaje d'alšiemu p evádzkovatel'ov , ak je to technicky možné a ak ste
Vyjadri i súhlas 50 5pracúVaním vašich osobných údajov, osobné úda]e sa spracúVajú 2 dóVodU, že
spracovanie je nevyhnutné na p nenie zm uvy, ktorej zmlUVnou stranou ste W, ak spracúVanie Vašich
osobných údajov sa vVkonáVa a Uto matizoVa ným i prostriedkami,
Uplatnením práVa uvedeného v zmys e vyššie uvedeného odseku nie je do kn!té práVo n Výrnaz
Va ich osobných údajov, Právo na prenosnosť 5a nevžťahuje na spracúVanie o5obných údajov
nevyhnutné na spl enie ú ohy realizovanej Vo Verejnom záujn,]e, aIebo pr] výkone Verejnej moci
zVerenej preVádZkoVate 'oV 

,

Va e právo získať Vaše osobné údaje a právo a pren e5ťVaše osobné údaje inému p revádzkoval e lbvi
nesmie n,] ť nepriazn]vé dó5 edkV na práva in ch osób,

PRÁVO NAMlETAŤ SPRACÚVANlE OSOB ÝCH ÚDAJOV

Ako dotknutá osoba máte právo nami tať spracúvanie Vašich osobných údajov z dóvodu týkajťceho
sa Vašej konkrétnej situácie VykonáVané a spracúVanie osobných údajov je nevyhnUtné na splnenie
úlohy realizovanej Vo Verejnom záujme, alebo pri Výkone Verejnej moci zverenej prevádzkovat3lbvi,
aLebo tretej stranyVrátane profiIovania, Prevádzkovatel'nesmie d'ale.i spracúvať osobné údaje, ak
nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujť nad
právami, alebo záujmaml dotknUtej osoby, aLebo dóvody na uplatnenie právneho néroku,
Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vá5 týkajú, na
účel přiameho marketin8u vrátane profilovania v rozsahu, v akom súVi5ís priamym marketingoln. Ak
ako dotknutá osoba namietate spracúVanie osobných údajoV na účel priameho marketin8u,
prevádzkovatel' d'a ej osobné údaje na účel priameho marketin8U nesmi€ spracúVať.
Prevádzkovatel' je povinný Vás ako dotknutú osobu výslovne upozorniť na práva vaše vyššie
uvedené práva najneskóí při Vašej pťVej komunikácii, pričom informécia o tomto práVe i],lUlií byť
uvedená jasne a oddelene od akýchkolvek iných informácií,
V súVis osti s používanim s Už]eb informačnej 5poIočnosti móžete ako dotknutá osoba svoje práVo
namietať uplatňovať automatizovanými přostriedkami s použitím technický€h špecifikácií.
Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, z
dóVodoV týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okren,] prípadov, ked'je spracúVanie osobných údajov
nevyhnutné na p nenie úlohy z dóvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký
úče, na účel historického VýskumU a ebo na štatistický úče ,

PRÁVO PODAŤ NÁVRH NA ZAČATlE KONANlA

Ako dotknutá o5oba máte právo p dať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Návrh na začatie konania ak sa domnievate, že Vaše práVa na ochranu osobných údajov V zlnYs e
Nariadenia a zákona č, 18/2078 z-ž, o ochrane osobných údajov bo i porušené, Vzor náVrhU ná]dete
na webovom sídle úradu,

NA KOHO SA MÓŽETE OBRÁTlŤ

Ak rnát€ akéko Vek otázky alebo podnety týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov móže,te sa
obrátiť na našU spo|očn05ť ako prevádZkovatel'a, Naše kontaktné údaje nájdete vúvode ]tohto
dokumentu.
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V nasledujúcich tabulkách nájdete údaje o na i.h jednotlivých iníorm čných systé och ob§ahUjúcich
informá€ie o jednotlivých účeloch spracúvania Vašich o§obných údajov, právnom základe spřa€ovalel'5kej
činnosti, kate8óriách dotknutých osób, k tegóriách príjemcov spra.úvaných osobných údajov. záío,.,eň §a
dozviete infoímácie o tom aké osobné údaje spracúvame, o tom či uskutočňujeme cezhraničný í)řenos
o5obných údajov do tretej křajiny alebo medzinárodnej or8anizácie a dozviete sa infotmácie
o automatizovanom roZhodovaní vrátane profilovania,

ĎALšlE DóLEžlTÉ lNFoRMÁclE

. Účelom spracúvania osobných dajov ]e dóvod, pre ktorý naša spoločnosť ako prevádzkovate'
SpracúVa Vaše osobné údaje ako údaje dotknUtých osób V našich informačných svsténroch, Každé
spracúVanie osobných údajov je založené na konkrétnom právnom zák|ade a Za konkrétne určeným,
oprávnenýrn a výslovne uvedeným účelom.
Za účelom maximálnej ochrany Vaš ch osobných údajov 5me ako prevádzkovatel' prija i prirrerané
personá ne, organizačné technické opatrenia, ktorých ciebm ]e V čo najváč ej miere zabrániť Vzniku
rizika úniku, zneužitia, ZVerejnenia, a ebo iného použitia Vašich osobných údajov,
V prípade poru enia ochrany Vašich osobných údajov, ktoré by pravdepodobne viedlo kvysokému
riziku pre Vaše přáVa a slobodY ako dotknutých osób, budete bezodkladne kontaktovaní.
Zároveň 5i Vás dovo'ujme upozorniť, že požadUjeme od Vás ako od dotknutej osoby iba tie osobné
údaje, ktoré 5ú nevyhnUtnoU zákonnou a ebo ZrnlUVnou požiadaVkou pre nap nenie úče U lch
spracúVania a neposkytnuti€ týchto povinných úda]ov nevyhnutných na Uzatvorenie zrnluvy mójle mať
za následok neuzavretie zm uvného vzťahu,

MZDOVÁ A PERSONÁ NA AGENDA ZAM ESTNACOV

UcToVNA A KoNo|\,1lcKA AGEN DA

PRAVNE VZTAHY

E DENClA UPLATNENÝCH PRÁV DOTKNUTÝCH O5ÓB

MoNlToRoVANlE PRlEsToRoV PRlsTUPNYcH VEREJNosTl

MoNlToRoVANlE PRlEsToRoV N E PRÍsTUPNÝcH VERE,]NosTl

oDBoRY

EVlDENC A UCHÁDZAČOV O ZAMESTNAN]E

PRoPAGÁclA PREVÁDZKoVATEtA VlZlTKY

MZDOVÁ A PERSONÁtNA AGENDA ZAMESTNACOV

I Plner e povinno,tr zan,eqTnavaTel'a šL]vis'acir^ . o,"l ovným pomelorr

] a ebo obdoonyn pld(ovnopl;v,yŤv./l'dhom, oe o prácevykona,,ane
na o,arovnýr h rrrluv a dohod o pracach vy\onáva-ycl, rin o
pr al ovrelo porr er u vr;Léne predlTiUVnÝt n vzt "hov o <o:

- Vyber zarnestnancoV
- P'e, 'e pov,no\l,1arre\l-avatP i] 5-v sia(ic-

ucel 5pracuvanla
s pracovnoprávnym v2ťahorn a obdobným vzťahom

- plneniepovinnostiZamestnávate'aVočisociálnejpoisťovni
- plnenie povinností zamestnáVatel'a Voči zdravotnej poisťovni
- pll,]enie povinnostízamestnáVatel'a na úseku BoZP, ochrany pred

požiarmi a pracovnej zdravotnej 5 užbY
nností zamestnávate 'a
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mzdoVá po itika ZamestnáVatel'a
poskytovanie informác íspoločníkovi obchodnej spo očno ti
(prevádzkovatel'a) o zamestnancoch V rozsahu meno, priezV]5ko,
zarade ie do praco ne kategórie a spósob odmeňovania

Právny základ spracovat€l'sk€j
čin t

Ústava slovenskej republiky, zákon č. B2l2o05Z. z. o nelegá nej prllci
a nelegálnom zamestnáVaníV z ení neskorších predpisov,

Právny základ spracovate|ikej
činnosti- výber zamestnancov

zákon č.377/2001z. z. Zákonnik práce v Z n en í neskorš ích pred pisc,V

Právny základ spracovatel!kej
činnosti plnenie povinností
zamestnávatel'a voči sociálnei
a zdravotnej poisťovni

záko.' č- 467/2oa3 z, z, o sociá|norn poisteníV znení neskorších
predpisoV
zákon č- 43/2004 Z, z, o starobnom dóchodkovom sporení v znen í

n sko ších predpisov
zákon ř- 650/2004 Z, z. o doplnkovom dóchod kovol,n sporení a o zlnene
a doplnení niektorých zák nov v znení neskorších predpisov
zákon č, 462/20 3 Z z. o náhrade prijmU pri dočasnej pracovnej
neschopnosti zamestnanca a o Zmene doplnení nie torých zákoroV V

znení ne5korších predpisov
zákonNRsRč,600/2003Z.z.o prídavkunadieťa a o Zmene a doplnení
zákona NR sR č, 461 /2003 z. z. o sociá nom poistení v znen í neskot,ších
predpi5oV

ákon č.5ao/2ao4z.2, 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

Právny základ pracovatel' kej
činnosti - plnenie povinností
zamestnávatelb na úseku BozP,
ochranv pred požiarmi a Pzs

ákan č.724/2006z. z. o bezpečnosti a ochr nezdraviapri prácez o

zmene a dop nen í niektorých zákonov v znení nesko ších predpisov
Zákon , 355 20 J 7 z, o oc rane, podpore a rozvoji Vere ného Zdlavia
a o zmene a dop neníniektorÝch zékonoV V zneníneskorších predOisov

Právny základ spracovatel!kej
činnosti -mzdy

zákon č.377/2OO7Z, z, Zákon íkprácevznení neskorších predpisctv
iá1.on č, 557 200] Z l, oVý,o^e prá(eVo Vere'1olŤ ZáU-,nP Vl-Prli
neskorších predpi5oV

zákon č. 553/2003 z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov p ,i

výkone práce vo verejnom záljm€ a o zmen€ a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších pr dpisov
Zákon č,580/2004 Z, z, o zdravotnom poistenío zmene a dop neni
zákorc č.95/2oo2Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisoV
zákon č- 467120 3 Z z, o ociálnom poisten V Znení neskorších
pred pisov

zákon č. 595/2003 Z. z, o dani 2 príji],]ov V znení neskorších predpisoV
zákon č, 43/2oo4 z- z. o starobnom dóchodkovom sporení V znen í

neskor ích predpisov
zákon , 650 20 4z z, o doplnkovonr dóchodkovom sporení a o zmene
a doplnení niektorýc zákonov v znení neskor ích predpisov zákorr č,

5l2oo4 z, z, o s užbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zakonov v z,e-'-e<ko,š|rh predp šov

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
zákol č- 152/1994 z Z, o sociá nom fonde a o zmene a dop|není Ziikona
č-286/1992zb, o daniach Z príimov V zneníneskorších predpisov
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Právny základ spracovatellkej
činnosti -evidencia dochádzky

zákon č-371/2oo7z, z, Zákonnik práce v znenine5korších pre(lp sov

Právny základ spracovatel'skej
činnosti - poskytovanie údajov
o zamestnancoch spo|očníkovi
obchodnej spo očnosti
(prevádzkovatel'a)

zákon č.513l7997zb, obchodný zákonník (§ 122 ods, 2)

Kategórie dotknutých osób

UchádZači o Zamestnanie,
zamestnanci,
manželia alebo manžeIky zamestnancov,
VyžiVoVané deti zamestnancov,
rodičia vyživova ýc d etí zamestn ancov,
blizke osob ,

bývalí zamestnanci

Kategórie o5obných údajov-
Mzdová a personálna agenda
zamestnancovi

meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul,
rodné číslo, dátum a miesto narodenia,
podpis,
ísIo dokladu totožnosti,

rodinný stav,
štátna príslušnosí štátne občianstvo,
trvalé bydlisko, prechodné bydIisko,
pohlavie,
fotografia zamestnanca
údaje o Vzdelaní, Výpis z registra trestov
spósobilosť na právne úkony,
poberanie prídavkov na deti,
mzda, plat alebo platové p mery a d'al ie finančné náležitosti
priznané za Výkon funkcie alebo za Výkon pracovnej činnosti,
údaje o odpracovanom čase,
údaje o bankovom účte fyzickej osoby,
sUmy postihnuté Výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo
správnym orgánom,
peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady ulož né zamestnancovi
vykonatel'ným rozhodnutím prísiu ných orgánov,
nepráVom prijaté sUmy dávok sociálneho poistenia a dóchodkoV
starobného dóchodkového sporenia alebo ich preddaVky, štátnych
sociálnych dávok, dáVok V hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v
hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych
dósledkov ťažkého zdraVotného postihnUtja, ktoré je zamestnanec
povinný vrátiť na základe vykonate|'ného rozhodnUtia podl'a

o5obitného predpisu,
ročný úhrn Vyplateného dóchodku,
údaje o pracovnej neschopnosti,
údaje o dóležitých osobný€h prekážkach v práci,

údaje o zmenenej pracoVnej schopnosti,
údaje o Zamestnávatelbch,
pracovné Zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti,
údaje o rodinných príslušníkoch v roz5ahu meno, priezvisko, arlresa,
dátum narodenia,
údaje o manželoVi alebo manželke, deťoch, rodičoch detíV rozsahU
meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa
údaje z potvrdenia o zamestnaní,
údaje o veden í za mestna nca V eVidencii nezamestnaných obč,noV,
údaie o čerpanímaterskei dovolenkv a rodičovskei dovolenkv,
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údaje z dok adu o bezúhonnosti,
ú aje o priznani dóchodku, o druhu dóchodku,
údaje zo zamestnaneckej zmiuvy doplnkovej dóchodkovej poisl'ovne,
05obné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o
absolvovanýc skúškac a vzde ávacích aktiVitách,
údaje uvedené V žiVotopise,
údaie z občianskeho preukaz

Kategórie osobnÝch údaiov- BozP

adresa, bydli5ko,
dátum narodenia,
pracoVné Zaradenie, funkcia,
Iekarsk" správo zdravo nít kv oosudok,

Kate8órie o5o ných údaiov- Pzs

meno, priezvisko, titul,
dátum a miesto narodenia,
rodné čís|o adresa, bydlisko,
pracovn zaradenie,
zdravotná dokUmentácia, údaje o priebehu a výsl dkoch vyšetrení,
údaje o liečbe, údaie o epidemioloeickv závažnÝch skutočnostiach,,

Kate8órie osobných údajov-
evidencia dochádzky-
dochádzkovou knihou,

Titul, meno, prjeZVi5ko, pracoVná pozícia, pohlavie, dátum narodenia,
príchod na pracovisko, odchod z pracoviska, identifikačné čí5lo
zamestnanca

Lehota na výmaz oÚ

Osobné 5pisy zamestnancov {Manažérska zmluva, Z.n]uvy o výkon 3

funkcie, Pracovná ZmlUVa vrátane dodatkov, Preberacie protokoly,
Hodnotenia ZamestnancoV, Menovac e listy, osvedčenia, Žiadosti
zamestnancov, Výpis z RT, Pracovné úrazy zamestnancov) 70 rokov
Mzdové listy a údaje z nlch potrebné pre dóchodkové zabezpečen]e a
nemocenské poistenie, Výkazy a prehl'ady miezd 50 rokov
Zá2namy o škol€nízamestnancov, BoZP dokumentácia- 10 rokov
Výp atné istiny, Evidencia dochádzky, Pr epustky, DoVolenky, Rózne
podk adv ku mzdám a odmenám - 5 rokov

Kategóíia prúemcov

Úrad v édV, Sociá]na poisťovňa, Zdravotné poisťovne, dop nkové
dóchodkové sporitel'ne, doplnkové správcovské spoločnosti,
DaňoVé úradv, Exekútor, okresné 5údy, orgány Verejnej moci podla
príslušných právnych predpisov, poverení zamestnanci, personálne
a maietkovo oreooiená orávnická osoba FEAG GmbH

sprostíedkovatelia: nie sú

účrovltÁ n eroruoMIcKÁ AGENDA

Účelspřacúvania

LJčelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie došlých faktúr,
Vyhotovovanie faktúr odberatel'orn- zmluVným partnerom, styk s

bankou, eVidencia pok|adne, eVidencia prímoV a VýdaVkov, eVid€jncia
pohybU staVu hmotného majetkU a závázkov, vedenie účtoVníctva V sú

stave podVojného účtoVníctva,

Právny základ spracovatel'skej
činnosti

zákon č- 431,/2oo2 z, 2, o účtovn íctve V znení neskorších predpisoV,
zákan č,222/2oo4 Z. 2. o dani z pridanej hodnoty V znení neskorších
predpisov,
Zákon č. 40/7964Zb, Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
zákon č.5L3l1991Zb. obchod ný zákonník v znení neskorších
predpisov
Zákon č. 78l2o78z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a

doplnení niektorých zákonoV,
zákon č. 745/7995 z, Z, o spráVnvch poplatkoch V Znení neskorší:h
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predpisoV,

zákon č.152/7994z, z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení
zákofa č.286/7992Zb. o dan ach z príjrnov v zneníneskor ích
predpi5oV,

Zákon č,377/200IZ, z, Zákonník práce v znení neskor ích predpisov,
Zákon č, 55 20 7 Z,z, o štátnej s užbe a o zmene a doplnení nieklorých
zák nov v znení neskor ích predpisov,
zákon ř.5a3/2oo4 z, z, rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a d p neníniek orÝch zákonov

Katetórie dotknutých osób

fyz]cké osoby - zamestnanci prevádzkoVatel'a

odáVatelia a odberate ia - fyzické osobY, SZČo
zamestnarci dooavate ov a odberdle ov,
ZástupcoV a dodáVatel'ov a odberatelbv Po

Kate8órie osobných údaj

Titul, rneno, priezvisko,
adresa trv lého pobytu,
adresa prechodného pobytU,
te efónne číslo,
e ma ová adresa,
podpis,

číslo bankového účtu fvzickei o obv,

Lehota na vý az oÚ

BankoVé Výpisv- 10 rokov
lnterné doklady 10 rokov
FaktúrV 10 rokov
ÚčtoVné záVierky- 1o rokov
EVidencia Vymáhania pohl'adáVok 10 rokov

Kate8ória príjemcov
Daňové úrady, orBány verejnej moci podl'a príslušných právnych
predpisov, poveren í za mestn a nci

sprostředkovatelia : nie sú

PRAVNE VZTAHY

Účel spracúvania

Učelom spracúvania osobných údajovje bezpečenie vedenia právnej
agendy prevádzkovate'a, V predmetnorn prípade ide o naj á o rlúdne
konania, VYmáhanie poh|'adáVok, Vymáhanie náhrad kód,
upIatňovanie záVázkov zo zmlúv, práVne po adenstvo, prípraVu
zmluvneidokumentácie iné

Právny žáklad spracovatel'skei
činno5ti

č1.6 ods. 1písm. c) Nariadenia - nevyhnutné na splnenie
zÁKoNNÝcH PoVlNNosTÍ PREVÁDZKoVATE[A vyplývajúcich
z nasledovných zákonov;
- Ústava sR č, 460lLgg2Zb.,
- Zákon ř.46017992zb. Ústava s ovenskej repub lky V znení

neskorších pre pisov,
- Zákon č.40/7964Zb. Občia skv zákonník v znení neskor ích

predpisoV,
- Zákonč. 76012075Z,z,Civilnýsporovýporiadokvzneníneskorších

predpisov,
- Zákon č. t6Il20I5 z,z, civilný mimosporový po iadok V zneni

neskorších predpisov,
- Zákon č. t62l2o15 z,z, spráVny §údny poriadok V znení neskorších

predpisoV,
- Zákon č, 300/2005 . Z. Trestný zákon,
- Zákon č.3ol/2o05Z. z, Trestný poriadok,
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záko| č.77l1961 spráVny poriadok,
Zákon č.233l7995Z, z, o súdnych exekútoroch a exekučnej
činnosti (EXek čn poriadok) a o zrrlene a d plnení niektorýCh
zákonov v zneníneskor ích predpis v,

zákon č,7l2oo5 z. z, o konkurze a re truktura lzácii a o Zmer]e

a doplnení niektorých zákonov v zneníneskorších predpisov,
7áko| č. 1,53/2oo7z, Z, o prokuratúre V znení neskorších
predpisov,
zákon č.372lEga zb, o priestupkoch V platnom zneni,
zákon č,586/2003 Z,z, o advokácii a o zmene a dop nenízákona
č- 455l1997 Zb. o ž vnostenskom podnikaní (ž vnostenský zákon) v

znení neskorších predpisov,
zákon č, 18/2018 o ochrane osobných údalov

Kate8órie otknutých osób
2ame5tnanci prevádzkovate 'a, Fo ako č enoVia štatutárnyc

gánoV zm UVných partnerov, Fo účastníci sporových konaní

Kategóíie osobných údajov meno, priezvisko, titul, bydlisko, rodné číslo dátUm narodenia

Lehota na výmaz oÚ Všetky dokumenty- 10 rokov

Kate8ória příj mcov

orgány tátnej spráVy a Verejnej mociv zmysle prís u ných právnych
predpisov, súdy, exekútor, povereni zamestnanci, právnlk

sprostredkovatelia: nie sú

EVlDENClA UPLATNENÝCH PRÁV DOTKNUTýCH OSÓB

účel spracúvania
Účelom spracúvania osobný€h údajoV je e idencia Uplatnených práV

dotknutý€h osób najmá ich žiadostív 5úlade s Nariadením.

Právny základ spracovatel'5kej
činno5ti

čl,6 ods, 1písm. €) Nariadenia - nevyhnutné n splne ie
zÁK NNÝCH PoVlNNosTí PREVÁDZKoVA E(A vyplývaj ci h

z nasled vnýc zákono :

PráVnym zák adorn spra ovate'skej činnostije čl. 15 až 2 Nariacenla
a č , 34 Nar adenia a § 21 až 28 zákona č,18/2008 Z,Z, o ochran()
osobných údajov a 41 zákona č.lal2.008Z.z. o ochrane osobrých
údajov,

Kategórie dotknutých osób Fo ako DotknUté oso y

Kate8órie osobnýCh údajoV
Meno, priezVisko, adresa bydIiska, emai|, telefónne číslo, d'alšie údaje
pol.Fb, é k VVbdVpn - Upldlneneho práva

Lehota na výmaz OÚ odo dňa Vybavenia žiadosti- 1 rok

Kategória príiemcov

Poverenízamestnanci, orgány štátnej spráVV a Verejnej moci v zmysle
príslUšných práVnych predpisoV

sprostredkovatelia I n sú

MONlTOROVANlE PRlESTOROV PRÍSTUPNÝCH VEREJNOSTl
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Úč€l spracúvania
Učelom spracúvania osobnýc údajov je monitorovanie p iestor()V
prístupných verejnosti- areálu p evá zkovatel'a na úč ly ochran!
majetku, žiVota a ZdraVia,

Právny základ spracovatelskej
činnosti

č1.6 ods. 1písm. f) Nariadenia - nevyhnUtné na účely oPRÁVNt.NÝcH
zAUJMoV prevádzkovatel'a,
opráVnenýrn záUjmom jeI V deom nitorovanie a uchováVanie
karnerových záznamov za účelom ochrany s ojho majetku 5 cie t)m
prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti na 5eku
majetkovej kriminality, páchanej predoVšetkým formo V áman a, ako
aj rádež a poškodzovania majet u prevádzkovate'a predchédzaniu
škodárn monitorovanim osób, ktoré Vstúpi ido priestorov
preVádZkovatel'a pristUpných Verejnosti {zamestnanc], obchodní
partneri a verejnosť) a ochrany života a zdravia osób pohybujúci:h sa v
monitoroVanom priestore.

Kategórie do knutý€h osób Fo zaznamenaná na zázname z kamerového zariadenia

Kate8órie osobných údajov obraZoVý záznam Fo zaznamenaný kamerovým svstémom

Lehota na výmaz OÚ 72 hodín odo dňa Vyhotovenia VideozáznamU.

Kategória príjemcov

5Ubjekty, ktorým prevádzkovatel' poskytuje oÚ na základ€ zákona,
ooirl'ov-e, po ( a, pove,e, ,ldlF In.ní

sprostredkovatelia: sBs

MONlTOROVANlE PRlESTOROV NEPPRÍSTUPNÝCH VEREJNOS l

Účel spracúvania

Účelom spracúvania osobrrých údajov je monitoroVanie priestor]V
neprístupných Verejnosti na úč ly ochranv ajetku, života a zdíavia
osób nachádzajúcich sa V monitorovanom priestore, lde Vnútorné
prie tory preVádzkovate|'a, V ktorých sa osoby nemóžu pohybovať bez
povo enia revádzko atel'a a/alebo sprievodu prev dzkovate]'a,

Píá ny základ spracovatel'skei
innosti

č1.6 ods. 1písm. f) Nariadenia - nevyhnutné na účely oPRÁVNí|NÝcH
zAUJMoV p evádzkovatel'a.
OpráVne ým záUjmom jeIVideomon]torovanie a uchováVanie
kamerových záznamoý za úče]om ochrany svojho majetku s cleli)m
prevencie kriminality a inej protispoločen5kej činnosti na úsekU
majetkovej krimina ity, páchanej predoV etkým formou Vlámania, ako
aj krádeží po kodzovania majetku prevádzkovatel'a predchédzaniu
škodám .nonitorovaním osób, ktoré Vstúpili do priestorov
preVá zkovatel'a eprístUpných Verejn()sti (Zar],]estnanci, obchoclní
partneri V spl evode prevádzkovatel'a) a ochrany žiVota a zdraVia osób
pohVbujúcich sa V monitorovanom priestore,

Kategórie dotknutých osób Fo -zaznamenal]á na zázname z kamerového zariadenia

Kate8órie o5obných údaiov obrazoVý záZnam Fo Zaznamenaný kamerovým systérnom

Lehota na výmaz oÚ 72 hodín odo dňa Vyhotovenia videozáZnamu,
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Kategória príjemcoV subjekty, k orým prevádzkovatel' poskytuje OÚ na áklade zákona,
po siovne, pollCia, povereni./al-eslnanL'

sprostredkovatelial sBs

oDBoRY

Účel spracúvania
Úče om spracúvania osobných údajov je evidencia zamestnanc()V,
ktorísú uvo'není na výkon fUnkcie ZástupcoV zamestnancoV

Právny základ sptacovatel'skej
činnosti

č1.6 ods, 1 pí5m, c) Nariaden]a - nevyhnUtné na splnenie ZÁKoNl\ÝcH
PoVlNNosTÍV Vyp ýVajúcich z na5ledovnýc zákonoVI
- zákon č, 2/1991 Zb. o ko ektívnom vyjednávaní
- Zákon č, 377l2o0lz. z, Zákonník práce v platnom znení
- Zákon , 2ll/2oooZ.,z o slobodnom prístupe k inform clárn a o

zmen a dop není niektorÝch zákonov

Kategóíie dotknutých osób Fo zarnestnanci

Kategórie sobných dajov
meno, priezvisko, titul, rodné čís|o, átum narodenia, bvdlisko,
pracovné zaradenie
osobitne kategórie oÚ: clenstvo oclborove' o,gdn,lá(;i

Lehota na výmaz oÚ 10 rokov

Kate8óřia príjemcov
súdy, orgány činné v trestnom konani

sprostredkovatelia: odborový zváz pracovníkov

EVlDENClA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANlE

Účel spracúv nia
Úče]om spracúVanla osobných údajov je evidencia uchádzačov
o zarnestnanie, ktorípreVádzkovatelbvi za§la]i žiadosti o prijatie
do zamestnanla dobroVo]'ne alebo na zákIade VýberoVého konania.

Právny základ spracovatel'5ke.i
činno5ti

Č], 6 ods, 1 písm, a Nariadenia sÚHLAs DOTKNUTEj osoBY

Kategóri dotknutýcho5ób Fo- Uchádzači o 2amestnanie

Kate8órie osobných údajov

meno, priezvlsko, ,, Vzde]anie, pracovná prax, zames nanie, pra ovné
zaradenie, funkcia, dátum narod nla, miesto narodenia, okres
narodenia, trvalý pobyt, prechodný pobyt, predchádzajúci pobyl,,
kontakt - telefonický, e-mai čí5lo oP, resp. cestovného dok]ad ] iné
identifikačné údaie, osVedčenie o Získanom VZdeIaníV odbore

Leh ta n výmaz oÚ
1r k po doručenížiadosti o prijatie do zamestnania
Bezodk adne po odvo anísúhlasu

ate8óřia příiemcov
PoVerení zan,]estl,]anci

sprostredkovatelia: nie 5ú
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VlzlTKY zAMEsTNANcoV

Účelspracúvania

Účelom spracúvania je Vedenie evidencie ViZitiek zamestnancoV a ich
Vyhotovovania V istinnej a elektronickej podobe v záujme poskytrutia
osobných údajov zame5tnancoV prevádzkoVate'a obchodným
pa,lnF,om, klienloT, a inyn- o,ooáíŤ,

Právny základ spracovatel'5kej
činno5ti

Právnym základom spracovate'skej činnosti je oPRÁVNENÝ z/iulEM
vzmyseč,6ods, 1pí m.f) Nariadeniaa§78o ,3 zákona a.78/i:!l87,
Z, o oc rane osobných údajov a o zmenea doplnení nlektorých zá<onov,

Kategóřie dot nutých osób Fo zamestnanci prevádzkovate '

Kate8órie osobných údajov
Titul, meno, priezvisko, racovné zaradenie, emai ová adresa, telefónne
číslo

Lehota na ý az oÚ 30 dní po skončenípracoVného pornerU

Kategória príj mcov

povereníZamestnancl, obchodní partn€ri, k ienti, Záka ní i, náV tt]Vník
Webovej stránky prevádzkova e'a, osoba, torej bola odovzdaná Vizitka
zamestnanca, príjemca e-rnailovej kore pondencie,

sprostredkoVatelia: ie5ú

Prevádz kovatel' ne5pracúva sobné údaje pre účely vYkonávania automatizovaného rozhodovania, vrál:ane
profilovania. Va e osobné údaje n€prená ame mimo EÚ.

Žiadosti V súVislosti s Va imi práVami uvedenými vy ie ste ako dotknutá osoba oprávnená upi.tnit pri.ró
u PreVéd2koVate'a na ernailovej adrese; maria,kovacoVa@slk€ ektro,sk
aleboformou doporučeného istu doručeného na a resuspoočnosti: FEAG SLK Elektros,r,o.,
Elektráren5ká 3726110,945 01 Komárno
odpovede na Va e žiadosti ako dotknutej osoby VsúVislosti so 5pracúVaním Vašich osobných údajov, aebo
opatrenia prijaté na 2áklade týchto žiadostí5a Vám poskytneme bezodp]atne, V prípade ak je Vaša žiadosť ako
dotknUtej osoby Zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmá pre jej opakujúcu sa povahu iopal,iovaná
Žiadosť), Prevádzkovatel'má práVo účtovať si poplatok zoh'adňujúci jej admini§tratíVne nákIady na poskytnutie
informácií, alebo primeraný pop atok zohl'adňUjúci jej administratívne nékIady na oznámenie, rel;p. na
uskutočnenie požadoVaného opatrenia, alebo má právo odmietnuť na základe takeito žiado5ti konať.
Ak máte pochvbnosti o dodržiavaní povinností súVisiacich so spracúVaním Vašich osobn ch údajov móžete sa
obrátiť so sťažnosťou na Urad na ochranu o obných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, ]32 0
BratislaVa 27, e-mai : !!a!í]y!Lozor@pdp,ggv,s!, Web: http5://dataproteCtion,goV,sk/.

AktUá na Verzia tohto dokumentu sa nachádza aj na administratíVnom odde ení Prevádzkovatel'a,
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