Informovanie dotknutých osôb
1. Všeobecná časť
Prevádzkovateľ pre účely ochrany osobných údajov: Národná diaľničná spoločnosť, a. s., so sídlom
Dúbravská cesta 14, 814 04 Bratislava, IČO: 35 919 001
Kontaktné údaje zodpovednej osoby: zodpovednaosoba@ndsas.sk
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb (fyzických osôb) vo viacerých informačných
systémoch osobných údajov (ďalej len „IS“), v rámci ktorých vykonáva jednotlivé spracovateľské
činnosti:
IS Personálno-mzdová vrátane uchádzačov
Právny základ
Účel spracúvania
spracovateľskej činnosti
(nepovinné)

Kategórie dotknutých
osôb

Zákon č. 124/2006 Z. z.
Bezpečnostnotec
Zamestnanci NDS
o bezpečnosti a ochrane
hnická služba a
a osoby v obdobnom
zdravia pri práci a o zmene a
pracovná služba
pracovnom pomere
doplnení niektorých zákonov
Vedenie
zamestnanci NDS,
Osobitné predpisy najmä
osobných spisov
resp. osoby v inom ako
Zákonník práce
zamestnancov
pracovnom pomere
Ročné prehľady
Zamestnanci NDS,
Osobitné predpisy
o stave
resp. osoby v inom ako
pracovnoprávne
zamestnancov
pracovnom pomere
Sociálna
Zamestnanci NDS,
Osobitné predpisy
starostlivosť o
resp. osoby v inom ako
pracovnoprávne
zamestnanca
pracovnom pomere
Zamestnanci NDS,
Vzdelávanie
Osobitné predpisy
resp. osoby v inom ako
zamestnancov
pracovnoprávne
pracovnom pomere
Zákona č. 461/2003 Z. z. o
sociálnom poistení v znení
Zamestnanci úradu,
neskorších predpisov, zákon
manželia alebo
č. 43/2004 Z. z. o starobnom
manželky
Odvody do
dôchodkovom sporení v
zamestnancov úradu,
sociálnej
znení neskorších predpisov,
vyživované deti
poisťovne
zákona č. 650/2004 Z. z. o zamestnancov, rodičia
doplnkovom dôchodkovom
vyživovaných detí
sporení a o zmene a doplnení zamestnancov, blízke
niektorých zákonov v znení
osoby
neskorších predpisov
Zákon č. 580/2004 Z. z. o
Zamestnanci úradu,
zdravotnom poistení o zmene
manželia alebo
Odvody do
a doplnení zákona č. 95/2002
manželky
zdravotnej
Z. z. o poisťovníctve a o
zamestnancov úradu,
poisťovne
zmene a doplnení niektorých
vyživované deti
zákonov v znení neskorších zamestnancov, rodičia
predpisov
vyživovaných detí

Kategória
osobných údajov

Bežné osobné
údaje (podľa
osobitných
predpisov)
Údaje podľa
osobitných
predpisov
Bežné osobné
údaje
Údaje podľa
osobitných
predpisov
Bežné osobné
údaje

Údaje podľa
osobitných
predpisov

Údaje podľa
osobitných
predpisov

zamestnancov, blízke
osoby
Osobitné predpisy
pracovnoprávne,
predzmluvné vzťahy (v
prípade konkrétnej pozície)
Súhlas so spracúvaním
osobných údajov (evidencia
uchádzačov)

Uchádzači o
zamestnanie

Bežné osobné
údaje (podľa
údajov
v životopise)

Zákonník práce

Zamestnanci NDS,
resp. osoby v inom ako
pracovnom pomere

Bežné osobné
údaje

IS fotografia na
preukaze

Oprávnený záujem
(fotografia na preukaze)

IS fotografia na
internej sieti

Konkludentný súhlas

Rekreácia
zamestnancov

Zákonník práce

Zamestnanci NDS,
resp. osoby v inom ako
pracovnom pomere
Zamestnanci NDS,
resp. osoby v inom ako
pracovnom pomere
Fyzická osoba
jednotlivec:
- zamestnanec
- manžel/ka, vlastné
dieťa, dieťa zverené
zamestnancovi do
náhradnej
starostlivosti na
základe rozhodnutia
súdu alebo dieťa
zverené zamestnancovi
do starostlivosti pred
rozhodnutím súdu o
osvojení a iná osoba
žijúca so
zamestnancom v
spoločnej domácnosti,
ktorí sa so
zamestnancom
zúčastňujú na rekreácii

Spracúvanie
údajov o
zdravotnom stave
COVID-19
meranie telesnej
teploty (ochrana
zdravia pred
cudzokrajnými
chorobami)

s čl. 9 ods. 2 písm. i) v
nadväznosti na čl. 6 ods. 1
písm. d) Nariadenia GDPR

Uchádzači o
zamestnanie

Evidencia
dochádzky
zamestnancov karta

Zamestnanci NDS,
návštevy

Fotografia

Fotografia

Bežné osobné
údaje

Údaje
o zdravotnom
stave – meranie
telesnej teploty

Zdroj: Priamo od dotknutej osoby. V prípade plnenia zákonnej povinnosti je dotknutá osoba
povinná osobné údaje poskytnúť. V prípade oprávneného záujmu (fotografia na preukaze) je dotknutá
osoba povinná osobné údaje poskytnúť. V prípade súhlasu so spracúvaním osobných údajov (Evidencia
uchádzačov o zamestnanie) dotknutá osoba udeľuje súhlas dobrovoľne.
Osobné údaje jednotlivcov prevádzkovateľ likviduje v súlade s osobitným predpisom:
zákonom o archívoch a registratúrach a podľa platného registratúrneho plánu. Osobné údaje, ktoré nie
sú súčasťou registratúrnych záznamov sa likvidujú/ vymazávajú po splnení účelu ich spracúvania, a to
bez zbytočného odkladu.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje prostredníctvom poverených a poučených oprávnených
osôb (osôb v pracovnoprávnom vzťahu, členov orgánov spoločnosti) a má určenú zodpovednú osobu,
ktorej kontaktné údaje sú uvedené na webovom sídle. Pri spracúvaní osobných údajov v niektorých IS
pôsobia vybraný sprostredkovatelia (t.j. externé subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje
prevádzkovateľa v jeho mene, sprostredkovateľ pôsobí pri IS uchádzači o zamestnanie). Inak
prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb poskytuje len tretím stranám na základe platných
právnych predpisov (napr. súdu, polícii, orgánom činným v trestnom konaní, kontrolným orgánom, iným
orgánom štátnej a verejnej správy) alebo samotným dotknutým osobám (pri realizácii práv dotknutých
osôb) alebo vlastným oprávneným osobám (t.j. osoby v pracovnoprávnom vzťahu a členovia orgánov
spoločnosti, ktoré sú poverené a poučené vrátane poučenia o povinnosti mlčanlivosti). Prenos
osobných údajov do tretej krajiny (mimo EÚ a EHS) alebo medzinárodnej organizácie prevádzkovateľ
neuskutočňuje.
K spomenutej realizácii práv dotknutých osôb je nevyhnutné uviesť, že dotknuté osoby
(fyzické osoby jednotlivci) majú:
 Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom a prevádzkovateľ je
povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu žiadosť vybaviť.
 Právo na opravu svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva
s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu žiadosť vybaviť.
 Právo na vymazanie svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva
s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu žiadosť vybaviť.
 Právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri
realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu žiadosť vybaviť.
 Právo na odvolanie súhlasu (uchádzači o zamestnanie) – viď. samostatné informovanie
 Právo namietať spracúvanie osobných údajov (fotografia na preukaze)
 Právo podať návrh na začatie konania.
- ak sa jednotlivec domnieva, že prevádzkovateľ osobné údaje spracúva nezákonne, môže podať návrh
na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820
07 Bratislava 27
Žiadosti a námietky si môžu dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa:
- písomne v listinnej forme na adresu sídla: Dúbravská cesta 14, 814 04 Bratislava, alebo
- elektronicky na mailovú adresu: zodpovednaosoba@ndsas.sk

