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Informácie spoločnosti ZAPA beton SK s.r.o. o spracovávaní osobných údajov
fyzických osôb a ich ochrana

Spoločnosť ZAPA beton SK s.r.o., so sídlom Vajnorská 142, 830 00 Bratislava, IČO:
35 814 497, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.
24344/B (ďalej aj ako „spoločnosť“), v súlade s nariadením 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 (ďalej len „Nariadenie“) a podľa
ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“) poskytuje v súvislosti s ochranou osobných
údajov spracúvaných spoločnosťou ZAPA beton SK s.r.o. ako prevádzkovateľom, nasledujúce
informácie týkajúce sa rozsahu, spôsobu spracúvania a ochrany osobných údajov fyzických osôb
(ďalej ako „dotknuté osoby“) ako aj informácie o právach dotknutých osôb.
Spoločnosť ZAPA beton SK s.r.o. spracováva osobné údaje dotknutých osôb v súlade
s právom Európskej únie, predovšetkým v súlade s nariadením 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, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj inými všeobecne
záväznými právnymi predpismi.

Kde dochádza k spracovávaniu osobných údajov:
K spracovávaniu osobných údajov dochádza v:
 sídle spoločnosti: Vajnorská 142, 830 00 Bratislava, v jej jednotlivých oddeleniach
 prevádzke Bratislava-správa, Košice-správa,
 prevádzke Hlohovec, Skalica, Piešťany, Banská Bystrica, Prešov, Trebišov, Humenné,
Bratislava, Nové Mesto nad Váhom, Michalovce, Košice, Sereď, Žilina, Most pri Bratislave,
Tunel West, Tunel East, Žilina, Ducové, Most pri Bratislave-štrkovňa
 v sídle materskej spoločnosti ZAPA beton a.s., so sídlom: Vídeňská 495,142 00 Praha 4

Spracúvané osobné údaje spoločnosť v niektorých prípadoch zdieľa s tretími osobami:
Spoločnosť ZAPA beton SK s.r.o. je oprávnená poveriť spracovávaním osobných údajov tretie
osoby (ďalej aj ako „sprostredkovateľ“), ktorými sú najmä externí poskytovatelia IT služieb,
právnych služieb, účtovných či poštových služieb.
Všetky tretie osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi spracúvanými
spoločnosťou ZAPA beton SK s.r.o., sú povinné zachovávať vo vzťahu k nim mlčanlivosť.
Spoločnosť ZAPA beton SK s.r.o. je oprávnená poskytnúť osobné údaje ďalším subjektom
(napríklad orgány činné v trestnom konaní) len vtedy, ak existuje zákonný dôvod pre sprístupnenie
osobných údajov alebo ak to bude nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov dotknutej osoby.

Základné účely spracúvania osobných údajov spoločnosťou ZAPA beton SK s.r.o.:








plnenie zmluvných povinností;
plnenie právnych povinností;
účtovné a daňové účely;
zaistenie prevádzkových činností;
vymáhanie pohľadávok;
priamy marketing;
ochrana majetku a osôb.

Rozsah spracúvania osobných údajov spoločnosťou ZAPA beton SK s.r.o.:


osobné údaje zákazníkov, odberateľov, dodávateľov, zmluvných partnerov sa spracúvajú v
rozsahu: identifikačné údaje fyzickej osoby, kontaktné údaje, identifikačné údaje
zamestnancov zákazníka (napr. fyzická osoba preberajúca tovar v mene zákazníka),
identifikácia tovaru a služieb, platobné informácie a pod.
- na účely vypracovania a zaslania cenovej ponuky, vypracovania zmluvy,
- právnym základom spracúvania uvedených osobných údajov je vykonanie opatrení pred
uzatvorením zmluvy v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov;
- osobné údaje sú poskytované dotknutou osobou dobrovoľne;
- spoločnosť nemôže zaslať cenovú ponuku, resp. vypracovať zmluvu, ak dotknutá osoba
svoje osobné údaje neposkytne.



osobné údaje zákazníkov, odberateľov, dodávateľov zmluvných partnerov sa spracúvajú
v rozsahu: identifikačné údaje fyzickej osoby, kontaktné údaje, identifikačné údaje
zamestnancov zákazníka (napr. fyzická osoba preberajúca tovar v mene zákazníka),
identifikácia tovaru a služieb, platobné informácie a pod.
- na účely plnenia zmluvných povinností,

-



právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy v zmysle § 13 ods. 1
písm. b) zákona o ochrane osobných údajov;
osobné údaje sú poskytované dotknutou osobou;
spoločnosť nemôže vypracovať a uzatvoriť zmluvu a/alebo plniť si zmluvné povinnosti ak
dotknutá osoba svoje osobné údaje neposkytne.

Osobné údaje (zachytenie podobizne fyzickej osoby) získavané zo záznamov kamerových
systémov, ktoré sú umiestnené a nainštalované v administratívnych budovách
a prevádzkarňach spoločnosti,
- za účelom zaistenia ochrany majetku spoločnosti, zamestnancov a obchodných partnerov
a ochrany života a zdravia osôb, ktoré sa nachádzajú v administratívnych budovách
a prevádzkarňach spoločnosti
- právny základom spracúvania osobných údajov je ochrana života, zdravia alebo majetku
dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby v zmysle § 13 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane
osobných údajov a oprávnené záujmy spoločnosti v zmysle § 13 ods. 1 písm. f) zákona
o ochrane osobných údajov;
- osobné údaje získavané zo záznamov kamerových systémov sú uchovávané len po
nevyhnutnú dobu.

Ochrana spracúvaných osobných údajov
Spoločnosť prijala v súlade s platnými právnymi predpismi primerané právne, technické aj
organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany spracúvaných osobných údajov pred ich stratou,
zničením, neoprávneným prístupom k nim či zneužitím. Zabezpečenie ochrany osobných údajov
v rovnakom rozsahu vyžaduje aj od sprostredkovateľov spracúvajúcich osobné údaje pre spoločnosť.
Pri spracovávaní osobných údajov spoločnosťou ZAPA beton SK s.r.o. nedochádza
k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu spracúvaných osobných údajov. Spoločnosť ZAPA
beton SK s.r.o. spracúva osobné údaje manuálne a automaticky.

Práva fyzických osôb, ktorých osobné údaje spoločnosť spracúva (dotknuté
osoby)
1. právo na prístup k osobným údajom (§19 - §21 zákona o ochrane osobných údajov)
Ak má dotknutá osoba záujem vedieť, či sú jej osobné údaje spoločnosťou spracúvané, má právo
o túto informáciu požiadať kontaktnú osobu.
Dotknutá osoba má právo získať od spoločnosti potvrdenie o tom, či spoločnosť spracúva osobné
údaje dotknutej osoby. Ak spoločnosť osobné údaje dotknutej osoby spracúva, dotknutá osoba má
právo získať prístup k nim a informácie podľa § 21 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

2. právo na opravu osobných údajov (§ 22 zákona o ochrane osobných údajov)
Ak sa dotknutá osoba domnieva, alebo má vedomosť o tom, že jej osobné údaje, ktoré spoločnosť
spracúva sú neúplné alebo nepravdivé, má právo požadovať ich doplnenie alebo opravu.
Spoločnosť uskutoční nápravu či opravu bez zbytočného odkladu.
3. právo na výmaz osobných údajov (§ 23 zákona o ochrane osobných údajov)
Dotknutá osoba má právo požadovať výmaz osobných údajov z informačných systémov spoločnosti,
ak:
- Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali či iným spôsobom spracúvali,
- Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa jej osobné údaje spracúvali
- Dotknutá osoba bude namietať spracúvanie osobných údajov spoločnosťou, pričom nebudú
prevažovať oprávnené dôvody na ich spracúvanie,
- Túto povinnosť ukladá spoločnosti zákon či zmluva.
4. právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov (§ 14 ods. 3 zákona o ochrane osobných
údajov)
V prípade, že dotknutá osoba udelila spoločnosti súhlas so spracúvaním osobných údajov na
konkrétny účel, je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Ak spoločnosť spracúvala osobné údaje
dotknutej osoby len na základe súhlasu, ktorý bol odvolaný, je povinná bez zbytočného odkladu
ukončiť spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby.
5. Právo namietať spracúvanie osobných údajov (§ 27 zákona o ochrane osobných údajov)
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov spoločnosťou, ktoré sa
uskutočňuje na účely plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
alebo na účely ochrany oprávnených záujmov spoločnosti. V prípade, že spoločnosť nepreukáže
existenciu oprávneného záujmu na spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, ktorý by
prevažoval nad právami, slobodami či záujmami dotknutej osoby, spoločnosť ukončí namietané
spracúvanie osobných údajov.
6. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (§ 24 zákona o ochrane osobných údajov)
Dotknutá osoba má právo na to, aby spoločnosť obmedzila spracúvanie jej osobných údajov, ak
- Dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho
spoločnosti overiť správnosť namietaných osobných údajov,
- Spracúvanie osobných údajov je nezákonné, pričom dotknutá osoba nežiada výmaz osobných
údajov, ale len obmedzenie spracúvania osobných údajov,
- Spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje na účel, na ktorý boli spracúvané, potrebuje ich
však dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
- Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho
spoločnosti overiť či oprávnené dôvody spoločnosti na spracúvaní osobných údajov
prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak došlo k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, spoločnosť je oprávnená naďalej osobné údaje
uchovávať, spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na
ochranu osôb, alebo z dôvodu verejného záujmu.
Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov je obmedzené, spoločnosť informuje pred tým,
ako dôjde k zrušeniu obmedzenia spracúvania osobných údajov.
7. právo na prenosnosť osobných údajov (§ 26 zákona o ochrane osobných údajov)
Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré spoločnosť spracúva v štruktúrovanom, bežne
používanom čitateľnom formáte a preniesť ich tretej osobe, ak je to v spoločnosti technicky možné,
ak to nemá nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb a ak:
- Sú osobné údaje dotknutej osoby spracúvané na základe jej súhlasu, alebo je spracúvanie
nevyhnutné na plnenie zmluvy, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy,
alebo ak ide o spracúvanie osobitnej kategórie osobných údajov na základe súhlasu dotknutej
osoby v zmysle §16 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov, alebo
- Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

8. dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (§100
zákona o ochrane osobných údajov)
V prípade, ak sa dotknutá osoba domnieva, že bola dotknutá na svojich vyššie uvedených právach, je
oprávnená podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných
údajov (www.uoou.sk) v zmysle § 100 zákona o ochrane osobných údajov.

9. dotknutá osoba má právo podať sťažnosť
V prípade, že sa dotknutá osoba domnieva, že bola dotknutá na svojich vyššie uvedených právach, je
oprávnená podať sťažnosť kontaktnej osobe spoločnosti ZAPA beton SK s.r.o.

10. dotknutá osoba má právo obrátiť sa na kontaktnú osobu
Dotknutá osoba je oprávnená v prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním osobných
údajov v spoločnosti, ich ochranou, ako aj v prípade uplatnenia svojich práv vyplývajúcich zo zákona
o ochrane osobných údajov, obrátiť sa na kontaktnú osobu spoločnosti ZAPA beton SK s.r.o. :
Mária Vajdová, email:maria.vajdova@zapa.sk, poštová adresa: Vajnorská 142, 830 00 Bratislava

