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NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY EÚ 2016/679 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 OSOBNÝCH ÚDAJOV ) (ĎALEJ LEN „GDPR“) A ZÁKONA Č.
18/2018 Z. Z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV
Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa
SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s., Winterova 29, 921 29 Piešťany, IČO: 34 144 790
Kontaktné údaje zodpovednej osoby
Zodpovedna.osoba@spapiestany.sk
Účel spracúvania osobných údajov
Pracovno-právne vzťahy
Právny základ spracúvania osobných údajov
Spracúvanie osobných údajov je zmluvnou povinnosťou prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b)
GDPR a podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
Rozsah spracúvaných osobných údajov:
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu dokumentov, ako sú najmä: životopis, osobný dotazník, doklad
o vzdelaní, potvrdenie alebo posudok o zdravotnom stave potrebnom na výkon práce, zápočet odpracovaných
rokov, potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovná zmluva /dohoda o vykonaní práce/
dohoda o brigádnickej činnosti / pracovné ohodnotenia, rodinný stav, rodné listy detí, potvrdenie o školskej
dochádzke, zápočet odpracovaných rokov, prihláška a odhláška do Sociálnej poisťovne, zdravotnej
poisťovne, výkazy Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne, dovolenkové lístky, priepustky, príkazy na
služobné cesty, fotografie, pričom
Rozsah spracúvaných osobných údajov vychádza z požiadaviek osobitných zákonov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c)
GDPR, ktorými sú najmä:
-

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení,

Kópie úradných dokladov o dosiahnutom vzdelaní sa získavajú z dôvodu oprávneného záujmu prevádzkovateľa
podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Osobitne za účelom dokladovania napr. dozorným orgánom, že zamestnane c
má odborné predpoklady pre prácu.
Kópie úradných dokladov o zdravotnej spôsobilosti na prácu a o odbornej spôsobilosti na prácu vychádzajú
z osobitných predpisov. Ich vydávanie potvrdzuje oprávnenie vykonávať danú prácu (napr. prácu s potravinami,
s vyhradenými technickými zriadeniami ap.) a je založené na právnom základe čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
Prevádzkovateľ nimi preukazuje dozorným a kontrolný orgánom spôsobilosť a oprávnenie zamestnanca
vykonávať danú prácu na základe:
-

Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (§ 16 - platný preukaz /osvedčenie
na vykonávanie činnosti vydaný inšpektorátom bezpečnosti práce/výchovno-vzdelávacou
inštitúciou /strednou alebo vysokou školou)
Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (lekárske posudky na prácu
vrátane zdravotného preukazu na prácu s potravinami).

Príjemcovia /kategórie príjemcov
Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňové úrady, školitelia v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci a v požiarnej ochrane, školitelia v odborných oblastiach, Štatistický úrad SR (Trexima, Bratislava),
súdy, advokátske kancelárie
Poskytovanie osobných údajov a dôsledky ich neposkytnutia
Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou povinnosťou. Bez poskytnutia osobných údajov Prevádzkovateľ
nemôže uzatvoriť pracovnú zmluvu s dotknutou osobou na výkon práce.
Prenos do tretej krajiny mimo EÚ, ak sa bude vykonávať.

Osobné údaje sa neprenášajú do tretej krajiny
Doba uchovávania osobných údajov po skončení účelu
50 rokov po skončení účelu
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania
Nevykonáva sa
Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má v súlade s GDPR nasledovné práva: Právo na prístup k osobným údajom, právo na
opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov (právo na zabudnutie), právo na
obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť osobných údajov, Právo namietať proti spracúvaniu vrátane
namietania proti profilovaniu (ak sa vykonáva), Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, právo odvolať
súhlas so spracúvaním osobných údajov. Podrobnejšie o jednotlivých právach sa dozviete tu.

