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    Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.   
    Drieňová 24, 820 09  Bratislava   

  

Informačná povinnosť prevádzkovateľa pre dotknuté 

osoby o spracúvaní ich osobných údajov v rámci 

doručovania tlačív, dokladov a písomností 

oznamovacieho a informatívneho charakteru 

zamestnancom prostredníctvom súkromnej e-mail 

schránky 

  

  

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a. s. v súlade s Nariadením 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 údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZOOÚ“) poskytuje 

nasledovné informácie o spracúvaní osobných údajov:  

  

Prevádzkovateľ:    Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a. s.  

        Drieňová 24  

        820 09 Bratislava  

        IČO: 35 914 921  

        zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.  

        Oddiel: Sa, vložka číslo: 3496/B  

(ďalej len „prevádzkovateľ“) 

Zodpovedná osoba:   

  

dpo@zscargo.sk +421 907 109 215  

Účel spracúvania osobných údajov  

  

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je doručovanie tlačív, dokladov a písomností 

oznamovacieho a informatívneho charakteru zamestnancom prostredníctvom súkromnej e-

mail schránky.  

  

Právny základom na spracúvanie osobných údajov   

  

Spracúvanie je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby v zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. 

a) Nariadenia GPDR.  

  

Kategórie osobných  údajov   

 

Pri spracúvaní osobných údajov našou spoločnosťou ste dotknutou osobou, t. z. osobou         

ktorej osobné údaje sú spracúvané osobné údaje a ktoré sa jej týkajú. Dotknutou osobou sa 

rozumie zamestnanec, či už v pracovnom pomere alebo pracujúci na základe niektorej z dohôd                        
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o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, osoba vstupujúca do priestorov 

spoločnosti ZSSK CARGO, návštevy, dodávatelia. 

 

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu: všeobecné osobné údaje, ktoré 

identifikujú dotknutú osobu (kontaktné údaje, prevádzkové údaje). 

  

Cezhraničný prenos osobných údajov  

 

Prevádzkovateľ nerealizuje ani nezamýšľa vykonávať prenos Vašich osobných údajov do tretej 

krajiny alebo medzinárodnej organizácie.  

  

Príjemcovia a kategórie príjemcov   

 

K príjemcom Vašich osobných údajov môžu patriť odborní spracovatelia, orgány verejnej moci. 

  

Doba uchovávania    

 

Do ukončenia pracovného pomeru zamestnanca ako dotknutej osoby alebo odvolania súhlasu 

dotknutej osoby. 

  

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia:  

  

Na spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby sa súhlas dotknutej osoby vyžaduje. V 

prípade neposkytnutia osobných údajov, resp. poskytnutia nesprávnych alebo neúplných 

osobných údajov nie je možné riadne doručovanie tlačív, dokladov a písomností 

oznamovacieho a informatívneho charakteru zamestnávateľa súvisiacich s pracovným 

pomerom dotknutej osoby.  

  

Práva dotknutej osoby  

  

Ako dotknutá osoba máte v zmysle Nariadenia GDPR nasledujúce práva:  

  

Právo na informácie  

  

Právo na prístup – máte právo na poskytnutie informácie o tom, ako vaše osobné údaje 

spracúvame. Na základe žiadosti vyžadovať od ZSSK CARGO:  

• potvrdenie, či sú alebo nie sú  OÚ dotknutej osoby  spracúvané, za akých podmienok, 

a to vrátane rozsahu, účelu a doby ich spracúvania, a informácie o zdroji získania 

dotknutých osobných údajov;  

• na vyžiadanie dostať kópiu osobných údajov, ktoré spoločnosť spracúva.  

  

Právo na opravu nesprávnych alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré o vás 

spoločnosť spracúva. Opravu/doplnenie spoločnosť urobí bez zbytočného odkladu, vždy však 

s prihliadnutím na dané technické možnosti.  
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Právo na vymazanie – vymazanie osobných údajov predstavuje povinnosť prevádzkovateľa 

fyzicky zlikvidovať všetky osobné údaje dotknutej osoby vo svojich informačných systémoch – 

automatizovaných, čiastočne automatizovaných a neautomatizovaných. V prípade, ak 

dotknutá osoba požaduje vymazať svoje osobné údaje z dôvodu odvolania svojho súhlasu 

k spracúvaniu osobných údajov, je potrebné rozlišovať, ku ktorému účelu spracúvania svoj 

súhlas odvoláva. 

 

Právo na obmedzenie spracúvania – na základe žiadosti máte právo na to, aby spoločnosť 

obmedzila spracúvania osobných údajov, pokiaľ budete namietať správnosť osobných údajov, 

zákonnosť alebo dôvodnosť ich spracúvania alebo pokiaľ budete namietať proti ich 

spracúvaniu.  

  

Právo namietať - dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu jej 

osobných údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch Prevádzkovateľa. 

Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné 

oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami 

dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych 

nárokov.   

 

Právo na prenosnosť - prenosnosť sa týka osobných údajov, ktoré dotknutá osoba poskytla 

prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Právo 

prenosnosti sa vzťahuje na prenos osobných údajov od jedného prevádzkovateľa k druhému 

prevádzkovateľovi. 

  

Právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom 

rozhodovaní vrátane profilovania – predmetné právo sa v zmysle čl. 22 Nariadenia GDPR 

a § 28 ZOOÚ neuplatňuje k spracúvaniu osobných údajov na predmetný účel podľa tejto 

informačnej  povinnosti. Spracúvanie založené na automatizovanom individuálnom 

rozhodovaní ani profilovanie sa nevykonáva.  

  

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, 

že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, 

ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 

Bratislava 27; tel. číslo: +421 2 3231 3214; email: statny.dozor@pdp.gov.sk, 

https://dataprotection.gov.sk.   

  

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť          

u zodpovednej osoby na e-mail adrese: dpo@zscargo.sk alebo písomne na adresu sídla 

prevádzkovateľa.  

  

Informácie o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutých osôb prevádzkovateľom 

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a. s. sú k dispozícií na: https://www.zscargo.sk/, sekcia 

„OOÚ“ a Intranete spoločnosti.  

https://www.zscargo.sk/
http://www.zsskcargo.sk/
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Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na 

web stránke prevádzkovateľa https://www.zscargo.sk/, sekcia „OOÚ“, záložka „Výkon práv 

dotknutých osôb“.  

  

  

  

https://www.zscargo.sk/
http://www.zsskcargo.sk/

