
Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov
 (zamestnanci)

V súlade s Nariadením1 a Zákonom o ochrane osobných údajov2 prevádzkovateľ KERAMON Mobile, s.r.o.,
Konventná 7, 811 03 Bratislava, ďalej len „zamestnávateľ alebo prevádzkovateľ“),spracúva vaše osobné údaje
s cieľom  realizácie  pracovnoprávnych  vzťahov,  vrátane  poskytovania  benefitov  v rámci  sociálnej  politiky
zamestnávateľa.  V tejto súvislosti spracúva vaše osobné údaje aj na ďalšie účely, nevyhnutné na plnenie zákonných
povinností prevádzkovateľa (zamestnávateľa) podľa osobitných predpisov. 

Pre účely tohto vyhlásenia sa za zamestnanca považuje osoba, zamestnaná u prevádzkovateľa v pracovnom pomere na
plný alebo čiastočný úväzok, osoby pracujúce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
Toto vyhlásenie vysvetľuje, ako budeme používať Vaše osobné údaje získané priamo od Vás alebo od tretích strán
počas trvania Vášho pracovnoprávneho pomeru. 

Vážený zamestnanec,

Vaše osobné údaje spracúvame s cieľom zabezpečenia realizácie a plnenia povinností  zamestnávateľa, v súvislosti
s pracovnoprávnym  vzťahom  a na  ďalšie  účely  nevyhnutné  na  plnenie  zákonných  povinností  prevádzkovateľa
(zamestnávateľa).   Vaše  osobné  údaje  spracúvame  len  na  základe  zákonných  podmienok  (  právneho  základu  -
oprávnenia na spracúvanie osobných údajov), ktorý vyplýva z Nariadenia, Zákona o ochrane osobných údajov alebo
iných osobitných predpisov (napríklad Zákonník práce).Ako prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť
vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to
vyplýva z osobitných predpisov3. 

Vaše  osobné  údaje  môžeme  zdieľať  s  tretími  stranami,  ktoré  konajú  v  našom  mene,  napríklad  s  dodávateľmi
niektorých služieb - sprostredkovateľmi ( napr. zmluvná externá účtovná spoločnosť a pod.). V takýchto prípadoch
môžu tieto tretie strany používať Vaše osobné údaje len na opísané účely a iba v súlade s našimi pokynmi, a  na
základe uzatvorenej zmluvy o sprostredkovaní (podrobnosti o poskytnutí osobných údajov pri jednotlivých účeloch
spracúvania sú uvedené v prílohe č. 1).

Vaše  osobné  údaje  budú  uchovávané  bezpečne,  v súlade  s bezpečnostnou  politikou  prevádzkovateľa
a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú
mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe
pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú
vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje
uchovávané  na  záložných  úložiskách  slúžia  na  predchádzanie  bezpečnostným  incidentom,  najmä  narušenia
dostupnosti  údajov  v dôsledku  bezpečnostného  incidentu.  Prevádzkovateľ  je  povinný  zabezpečovať  zálohovanie
údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje
uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracúvania ako
sú  uvedené  v prílohe  tohto  vyhlásenia.  Lehoty  uchovávania  jednotlivých  dokumentov  súvisiacich  s realizáciou
pracovnoprávneho  vzťahu  sú  uvedené  v registratúrnom  pláne  zamestnávateľa,  ktorý  má  k dispozícii  každý
zamestnanec v súlade s internými nastaveniami.  

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné
údaje, ktoré sa jej týkajú.

Poskytnutie  osobných údajov na realizáciu pracovnoprávnych alebo obdobných vzťahov je  zákonov povinnosťou
dotknutej osoby a tiež je nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom.
V prípade neposkytnutia osobných údajov zamestnancom v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zákonných povinností
alebo na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov, nebude zamestnávateľ schopný plniť svoje zákonné

1 Nariadenie 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). 
2Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
3 Napríklad Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore; zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.



povinnosti  alebo  povinnosti  vyplývajúce  zo  zmluvného  vzťahu.  Neposkytnutie  osobných  údajov  môže  mať  za
následok ukončenie alebo nerealizáciu pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného vzťahu; finančnú ujmu na strane
zamestnávateľa aj na strane zamestnanca (napríklad nevyplatenie finančných nárokov) a pod. 

ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, LEHOTY UCHOVÁVANIA, PRÁVNY ZÁKLAD

Vaše osobné údaje spracúvame na účely, ktoré sú bližšie definované v prílohe tohto Vyhlásenia o spracúvaní osobných
údajov  určenom  pre  zamestnancov  prevádzkovateľa.  V prílohe  sú  prehľadne  a zrozumiteľne  uvedené  všetky
informácie v súlade s Nariadením a Zákonom.

VAŠE PRÁVA PODĽA NARIADENIA A ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Právo na prístup 
Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako
vaše osobné údaje používame.
Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný
spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali  elektronickými prostriedkami, budú vám
poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. 
Právo na opravu
Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k
dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás
požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
Právo na vymazanie
Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás
získali,  už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť
z pohľadu  všetkých  relevantných  okolností.  Napríklad,  môžeme  mať  určité  právne  a  regulačné  povinnosti,  čo
znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracúvania
Za  určitých  okolností  ste  oprávnený  nás  požiadať,  aby  sme  prestali  používať  vaše  osobné  údaje.  Ide  napríklad
o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše
osobné údaje nepotrebujeme využívať.
Súhlas
V prípadoch, kedy vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek
odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese Zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu
alebo osobne u nás.  Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho
základe o vás spracúvali.
Právo na prenosnosť údajov
Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu
podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe
súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.  
Právo  namietať
Máte  právo  namietať  voči  spracúvaniu  údajov,  ktoré  je  založené  na  našich  legitímnych  oprávnených  záujmoch.
V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše
osobné údaje ďalej spracúvať.  
Právo podať sťažnosť
Ak sa domnievate,  že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne,  môžete podať sťažnosť na
dozorný orgán,  ktorým je  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej  republiky,   https://dataprotection.gov.sk,
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.   
V prípade  akýchkoľvek  otázok,  týkajúcich  sa  spracúvania  vašich  osobných  údajov  nás  môžete  kontaktovať
prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.   

https://dataprotection.gov.sk/
mailto:statny.dozor@pdp.gov.sk

	Vaše práva podľa Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov

