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PREHLÁSENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 
podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len 
„Nariadenie“) a Zákona č. 18/2018 Z. Z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) 

 
Spoločnosť ŽP EKO QELET a.s. (ďalej „Prevádzkovateľ“) zhromažďuje, spracováva a používa osobné 
údaje v súlade s Nariadením a so Zákonom a robí všetko potrebné tak, aby zabezpečila súlad s týmito 
právnymi predpismi. 

Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje len na ten účel, na ktorý boli získané. Prevádzkovateľ 
vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, 
ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov, ani iným všeobecne záväzným právnym 
predpisom a ani nebude tieto predpisy obchádzať. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania 
osobných údajov, bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný 
zákon nevyžaduje inak. 

Prevádzkovateľ zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov, tiež chráni spracúvané 
osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a 
sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými 
spôsobmi spracúvania a za týmto účelom prijal a prijíma primerané bezpečnostné opatrenia 
zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov. 

Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje v súlade s právami dotknutej osoby.  

Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ môže za podmienok ustanovených osobitným predpisom 
alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, obmedziť rozsah povinností 
a práv ak je také obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť: 

• bezpečnosť Slovenskej republiky, 
• obranu Slovenskej republiky, 
• verejný poriadok, 
• plnenie úloh na účely trestného konania, 
• iné dôležité ciele všeobecného verejného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky, 

najmä predmet dôležitého hospodárskeho záujmu alebo dôležitého finančného záujmu 
Európskej únie alebo Slovenskej republiky vrátane peňažných, rozpočtových a daňových 
záležitostí, verejného zdravia alebo sociálneho zabezpečenia, 

• ochranu nezávislosti súdnictva a súdnych konaní, 
• predchádzanie porušeniu etiky v regulovaných povolaniach alebo regulovaných odborných 

činnostiach, 
• monitorovaciu funkciu, kontrolnú funkciu alebo regulačnú funkciu spojenú s výkonom 

verejnej moci, 
• ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb, 
• uplatnenie právneho nároku, 
• hospodársku mobilizáciu. 


