
 

 
ŽP EKO QELET a.s., Československej armády 1694, 036 01  Martin 
 

 

 

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 

Spracovanie osobných údajov pre plnenie BOZP, PO, PZS 
 
Prevádzkovateľ: ŽP EKO QELET a.s. 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Československej armády 1694, 036 01  Martin, IČO: 
36421120, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10437/L 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: oou@ekoqelet.sk 

 
Účel spracúvania: Plnenie povinností zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci, požiarnej ochrany, pracovnej zdravotnej služby (BOZP, PO a PZS). 

Právny základ spracúvania: Zákonná povinnosť prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov; Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 
v znení neskorších predpisov; Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Zákon č. 314/2001 Z. z. o 
ochrane pred požiarmi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov: Poskytovanie osobných údajov je zákonnou 
požiadavkou. 

 

Možné následky neposkytnutia osobných údajov: Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné 
údaje. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné riadne plnenie povinností 
prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 
Príjemcovia / Kategórie príjemcov: Orgány verejnej moci vykonávajúce dozor, dohľad alebo 
kontrolu; Zástupcovia zamestnancov. 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa. 

Doba uchovávania: 10 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti, pokiaľ z osobitného predpisu 
nevyplýva dlhšia lehota. 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa. 

  



 

 
ŽP EKO QELET a.s., Československej armády 1694, 036 01  Martin 
 

 

 

Spracovanie osobných údajov pre kontrolné orgány 
 
Prevádzkovateľ: ŽP EKO QELET a.s. 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Československej armády 1694, 036 01  Martin, IČO: 
36421120, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10437/L 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: oou@ekoqelet.sk 

 
Účel spracúvania: Plnenie povinností voči kontrolným orgánom. 

Právny základ spracúvania: Zákonná povinnosť prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov; Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 
v znení neskorších predpisov; Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení 
zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a 
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov; Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov: Poskytovanie osobných údajov je zákonnou 
požiadavkou. 

 

Možné následky neposkytnutia osobných údajov: Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné 
údaje. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné riadne plnenie povinností 
prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 
Príjemcovia / Kategórie príjemcov: Orgány verejnej moci vykonávajúce dozor, dohľad alebo 
kontrolu 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa. 

Doba uchovávania: Počas pracovného pomeru a 10 rokov po ukončení pracovného pomeru. 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa. 

  



 

 
ŽP EKO QELET a.s., Československej armády 1694, 036 01  Martin 
 

 

 

Spracovanie osobných údajov pre zdravotné poisťovne 
 
Prevádzkovateľ: ŽP EKO QELET a.s. 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Československej armády 1694, 036 01  Martin, IČO: 
36421120, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10437/L 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: oou@ekoqelet.sk 

 
Účel spracúvania: Plnenie povinností zamestnávateľa voči zdravotným poisťovniam. 

Právny základ spracúvania: Zákonná povinnosť prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov; Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 
v znení neskorších predpisov; Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení 
zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov: Poskytovanie osobných údajov je zákonnou 
požiadavkou. 

 

Možné následky neposkytnutia osobných údajov: Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné 
údaje. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné riadne plnenie povinností 
prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 
Príjemcovia / Kategórie príjemcov: Zdravotné poisťovne. 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa. 

Doba uchovávania: 10 rokov. 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa. 

  



 

 
ŽP EKO QELET a.s., Československej armády 1694, 036 01  Martin 
 

 

 

Spracovanie osobných údajov pre sociálnu poisťovňu 
 
Prevádzkovateľ: ŽP EKO QELET a.s. 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Československej armády 1694, 036 01  Martin, IČO: 
36421120, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10437/L 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: oou@ekoqelet.sk 

 
Účel spracúvania: Plnenie povinností zamestnávateľa voči sociálnej poisťovni. 

Právny základ spracúvania: Zákonná povinnosť prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov; Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 
v znení neskorších predpisov; Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších 
predpisov; Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 
zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Zákon č 
43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov; Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov: Poskytovanie osobných údajov je zákonnou 
požiadavkou. 

 

Možné následky neposkytnutia osobných údajov: Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné 
údaje. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné riadne plnenie povinností 
prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 
Príjemcovia / Kategórie príjemcov: Sociálna poisťovňa. 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa. 

Doba uchovávania: 10 rokov. 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa. 

  



 

 
ŽP EKO QELET a.s., Československej armády 1694, 036 01  Martin 
 

 

 

Spracovanie osobných údajov pre doplnkové dôchodkové sporenie 
 
Prevádzkovateľ: ŽP EKO QELET a.s. 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Československej armády 1694, 036 01  Martin, IČO: 
36421120, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10437/L 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: oou@ekoqelet.sk 

 
Účel spracúvania: Doplnkové dôchodkové sporenie. 

Právny základ spracúvania: Zákonná povinnosť prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov; Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 
v znení neskorších predpisov; Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov: Poskytovanie osobných údajov je zákonnou 
požiadavkou. 

 

Možné následky neposkytnutia osobných údajov: Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné 
údaje. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné riadne plnenie povinností 
prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 
Príjemcovia / Kategórie príjemcov: Doplnkové dôchodkové sporiteľne. 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa. 

Doba uchovávania: 10 rokov. 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa. 

  



 

 
ŽP EKO QELET a.s., Československej armády 1694, 036 01  Martin 
 

 

 

Spracovanie osobných údajov pre plnenie daňových povinností 
 
Prevádzkovateľ: ŽP EKO QELET a.s. 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Československej armády 1694, 036 01  Martin, IČO: 
36421120, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10437/L 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: oou@ekoqelet.sk 

 
Účel spracúvania: Plnenie daňových povinností. 

Právny základ spracúvania: Zákonná povinnosť prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov; Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 
v znení neskorších predpisov; Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov: Poskytovanie osobných údajov je zákonnou 
požiadavkou. 

 

Možné následky neposkytnutia osobných údajov: Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné 
údaje. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné riadne plnenie povinností 
prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 
Príjemcovia / Kategórie príjemcov: Daňový úrad 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa. 

Doba uchovávania: 10 rokov. 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa. 

  



 

 
ŽP EKO QELET a.s., Československej armády 1694, 036 01  Martin 
 

 

 

Spracovanie osobných údajov v súvislosti so sociálnou politikou 
 
Prevádzkovateľ: ŽP EKO QELET a.s. 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Československej armády 1694, 036 01  Martin, IČO: 
36421120, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10437/L 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: oou@ekoqelet.sk 

 
Účel spracúvania: Sociálna politika zamestnávateľa vrátane poskytovania benefitov. 

Právny základ spracúvania: Zákonná povinnosť prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov; Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 
v znení neskorších predpisov; Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Zákon č. 152/1994 Z. z. o 
sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení 
neskorších predpisov. 

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov: Poskytovanie osobných údajov je zákonnou 
požiadavkou. 

 

Možné následky neposkytnutia osobných údajov: Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné 
údaje. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné riadne plnenie povinností 
prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 
Príjemcovia / Kategórie príjemcov: Tretie strany, podieľajúce sa na realizácii benefitov. 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa. 

Doba uchovávania: 5 rokov. 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa. 

  



 

 
ŽP EKO QELET a.s., Československej armády 1694, 036 01  Martin 
 

 

 

Spracovanie osobných údajov pre mzdovú agendu 
 
Prevádzkovateľ: ŽP EKO QELET a.s. 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Československej armády 1694, 036 01  Martin, IČO: 
36421120, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10437/L 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: oou@ekoqelet.sk 

 
Účel spracúvania: Mzdová agenda. 

Právny základ spracúvania: Zákonná povinnosť prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov; Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 
v znení neskorších predpisov; Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení 
zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov; Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov; 
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov; Zákon č 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom 
dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov; Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej 
neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov; Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 
Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov. 

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov: Poskytovanie osobných údajov je zákonnou 
požiadavkou. 

 

Možné následky neposkytnutia osobných údajov: Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné 
údaje. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné riadne plnenie povinností 
prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 
Príjemcovia / Kategórie príjemcov: Zdravotné poisťovne; Sociálna poisťovňa; Daňový úrad; 
Sprostredkovateľ 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa. 

Doba uchovávania: Najviac 50 rokov. 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa. 

  



 

 
ŽP EKO QELET a.s., Československej armády 1694, 036 01  Martin 
 

 

 

Spracovanie osobných údajov pre prešetrovanie oznámení 
 
Prevádzkovateľ: ŽP EKO QELET a.s. 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Československej armády 1694, 036 01  Martin, IČO: 
36421120, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10437/L 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: oou@ekoqelet.sk 

 
Účel spracúvania: Prešetrovanie oznámení protispoločenskej činnosti. 

Právny základ spracúvania: Zákonná povinnosť prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov; Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane 
oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov: Poskytovanie osobných údajov je zákonnou 
požiadavkou. 

 

Možné následky neposkytnutia osobných údajov: Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné 
údaje. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné riadne plnenie povinností 
prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 
Príjemcovia / Kategórie príjemcov: Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti; 
Polícia; Advokáti; Prokuratúra; Súdy; Príslušný správny orgán; Účastníci konania; ŽP Bezpečnostné 
služby s.r.o. 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa. 

Doba uchovávania: 3 rokov. 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa. 

  



 

 
ŽP EKO QELET a.s., Československej armády 1694, 036 01  Martin 
 

 

 

Spracovanie osobných údajov pre kontrolu alkoholu v dychu 
 
Prevádzkovateľ: ŽP EKO QELET a.s. 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Československej armády 1694, 036 01  Martin, IČO: 
36421120, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10437/L 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: oou@ekoqelet.sk 

 
Účel spracúvania: Kontrola na prítomnosť alkoholu v dychu. 

Právny základ spracúvania: Zákonná povinnosť prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov; Zákon č. 124/2006 Z. z. o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov: Poskytovanie osobných údajov je zákonnou 
požiadavkou. 

 

Možné následky neposkytnutia osobných údajov: Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné 
údaje. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné riadne plnenie povinností 
prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 
Príjemcovia / Kategórie príjemcov: Nevykonáva sa. 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa. 

Doba uchovávania: 1 rok po roku, kedy bola predmetná vec interného preverenia ukončená alebo 
po právoplatnom ukončení predmetnej veci príslušným orgánom. 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa. 

  



 

 
ŽP EKO QELET a.s., Československej armády 1694, 036 01  Martin 
 

 

 

Spracovanie osobných údajov pre dohodu o hmotnej zodpovednosti 
 
Prevádzkovateľ: ŽP EKO QELET a.s. 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Československej armády 1694, 036 01  Martin, IČO: 
36421120, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10437/L 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: oou@ekoqelet.sk 

 
Účel spracúvania: Dohody o hmotnej zodpovednosti. 

Právny základ spracúvania: Zmluvný vzťah, ktorého dotknutá osoba je jednou zo zmluvných strán 
podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov; Zákon č. 
311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. 

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov: Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou 
požiadavkou. 

 

Možné následky neposkytnutia osobných údajov: Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné 
údaje. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné riadne plnenie povinností 
prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 
Príjemcovia / Kategórie príjemcov: Nevykonáva sa ak osobitný zákon neustanoví inak. 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa. 

Doba uchovávania: Po dobu trvania zmluvného vzťahu a 10 rokov po jeho skončení.. 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa. 

  



 

 
ŽP EKO QELET a.s., Československej armády 1694, 036 01  Martin 
 

 

 

Spracovanie osobných údajov pre evidenciu osobných spisov 
 
Prevádzkovateľ: ŽP EKO QELET a.s. 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Československej armády 1694, 036 01  Martin, IČO: 
36421120, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10437/L 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: oou@ekoqelet.sk 

 
Účel spracúvania: Osobné spisy zamestnancov. 

Právny základ spracúvania: Zmluvný vzťah, ktorého dotknutá osoba je jednou zo zmluvných strán 
podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov; Zákon č. 
311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. 

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov: Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou 
požiadavkou. 

 

Možné následky neposkytnutia osobných údajov: Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné 
údaje. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné riadne plnenie povinností 
prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 
Príjemcovia / Kategórie príjemcov: Nevykonáva sa. 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa. 

Doba uchovávania: Najviac do 70 rokov veku zamestnanca. 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa. 

  



 

 
ŽP EKO QELET a.s., Československej armády 1694, 036 01  Martin 
 

 

 

Spracovanie osobných údajov pre evidenciu dochádzky 
 
Prevádzkovateľ: ŽP EKO QELET a.s. 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Československej armády 1694, 036 01  Martin, IČO: 
36421120, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10437/L 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: oou@ekoqelet.sk 

 
Účel spracúvania: Evidencia dochádzky. 

Právny základ spracúvania: Zákonná povinnosť prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov; Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 
v znení neskorších predpisov. 

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov: Poskytovanie osobných údajov je zákonnou 
požiadavkou. 

 

Možné následky neposkytnutia osobných údajov: Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné 
údaje. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné riadne plnenie povinností 
prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 
 
 
Účel spracúvania: Zamestnanecké preukazy. 

Právny základ spracúvania: Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. 

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa: Elektronická evidencia dochádzky zamestnancov; 
Identifikácia zamestnancov prevádzkovateľa. 

 
Príjemcovia / Kategórie príjemcov: ŽP Informatika s.r.o.; Železiarne Podbrezová a.s. 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa. 

Doba uchovávania: Evidencia dochádzky: Počas doby trvania pracovného pomeru a 10 rokov po 
ukončení pracovného pomeru; Zamestnanecké preukazy: Počas doby trvania pracovného 
pomeru. 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa. 

  



 

 
ŽP EKO QELET a.s., Československej armády 1694, 036 01  Martin 
 

 

 

Spracovanie osobných údajov pre poistenie zamestnancov 
 
Prevádzkovateľ: ŽP EKO QELET a.s. 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Československej armády 1694, 036 01  Martin, IČO: 
36421120, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10437/L 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: oou@ekoqelet.sk 

 
Účel spracúvania: Poistenie zamestnancov. 

Právny základ spracúvania: Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov; Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 
v znení neskorších predpisov; Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov; Zákon č. 39/2015 Z. z. Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa: Poskytovanie osobných údajov je nevyhnutne spojené so 
zabezpečením benefitu úrazového poistenia zamestnancov. 

 
Príjemcovia / Kategórie príjemcov: Poisťovňa. 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa. 

Doba uchovávania: 10 rokov. 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa. 

  



 

 
ŽP EKO QELET a.s., Československej armády 1694, 036 01  Martin 
 

 

 

Spracovanie osobných údajov pre evidenciu vstupov 
 
Prevádzkovateľ: ŽP EKO QELET a.s. 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Československej armády 1694, 036 01  Martin, IČO: 
36421120, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10437/L 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: oou@ekoqelet.sk 

 
Účel spracúvania: Identifikačné karty. 

Právny základ spracúvania: Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. 

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa: Zabránenie neoprávnenému vstupu zamestnancov do 
priestorov, do ktorých nemajú z výkonu ich funkcie prístup alebo majú len obmedzený prístup. 

 
Príjemcovia / Kategórie príjemcov: Prevádzkovatelia bezpečnostných systémov. 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa. 

Doba uchovávania: Počas doby trvania pracovného pomeru. 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa. 

  



 

 
ŽP EKO QELET a.s., Československej armády 1694, 036 01  Martin 
 

 

 

Spracovanie osobných údajov pre evidenciu jázd 
 
Prevádzkovateľ: ŽP EKO QELET a.s. 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Československej armády 1694, 036 01  Martin, IČO: 
36421120, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10437/L 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: oou@ekoqelet.sk 

 
Účel spracúvania: Monitorovanie služobných vozidiel prostredníctvom GPS. 

Právny základ spracúvania: Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. 

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa: Zabezpečiť sledovanie priebehu jazdy s cieľom 
predchádzania rizika a vyhotovenia knihy jázd; Ochrana majetku zamestnávateľa pred zneužitím 
alebo odcudzením služobného vozidla; Ochrana majetku zamestnávateľa pred odcudzením 
prevážaného materiálu. 

 
Príjemcovia / Kategórie príjemcov: Polícia; Advokáti; Prokuratúra; Súdy; Sprostredkovateľ. 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa. 

Doba uchovávania: 5 rokov. 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa. 

  



 

 
ŽP EKO QELET a.s., Československej armády 1694, 036 01  Martin 
 

 

 

Práva dotknutej osoby: 
Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, 
obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu 
osobných údajov Slovenskej republiky. 

 
 
 
 

Dotknutá osoba má tiež právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. 
V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ 
nepreukáže 

• nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad 
záujmami, právami alebo slobodami dotknutej osoby, 

• dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 

 
 
 
 
Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí 
likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že 
zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v 
súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných 
údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú. 
 
Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené 
v pobočkách prevádzkovateľa a na webovom sídle prevádzkovateľa 
http://www.ekoqelet.sk/GDPR 


