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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:

Zodpovedná osoba:

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
dpo@zscargo.sk +421 907 109 215

Účel spracúvania osobných údajov
S cieľom prijímania protiepidemiologických opatrení na ochranu verejného zdravia a to
realizáciou opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu na účely zabezpečenia ochrany
zdravia pri práci v zmysle ustanovenia vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva, ktorou sa
nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko a do iných priestorov
zamestnávateľa Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na účel:
- ochrany životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo iných fyzických osôb a splnenie
povinností vyplývajúcich z plnenia zákonných povinností v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z.
Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a prijatých vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR súvisiacej s ochorením
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Pri spracúvaní osobných údajov našou spoločnosťou ste dotknutou osobou, t. z. osobou
o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutou osobou sa rozumie
zamestnanec, či už v pracovnom pomere alebo pracujúci na základe niektorej z dohôd
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, osoba na základe iného zmluvného
vzťahu, ktorá sa preukazuje covid passom, dokladom o prekonaní koronavírusu alebo testom
na ochorenie COVID-19 .
Právny základom na spracúvanie osobných údajov
Spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo
inej fyzickej osoby, podľa článku 6 ods. 1 písm. d) Nariadenia GDPR.
Spracúvanie je rovnako nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, podľa
článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, najmä v súlade s § 48 ods. 4 písm. s) zákona č. 355/2007
Z.z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
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zákonov a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva súvisiacej s COVID-19, ostatné právne
predpisy SR.
Kategórie osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu: všeobecné osobné údaje
(identifikačné, kontaktné, prevádzkové), osobitná kategória osobných údajov (údaj o
vykonaní/nevykonaní testovania na COVID-19, údaj o pozitivite/negativite na COVID-19, údaj
o očkovaní proti COVID-19, údaj o prekonaní COVID-19).
Cezhraničný prenos osobných údajov
Prevádzkovateľ nerealizuje ani nezamýšľa vykonávať prenos Vašich osobných údajov do
tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.
Príjemcovia a kategórie príjemcov
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci.
Doba uchovávania
Do ukončenia mimoriadnej situácie spojené s COVID-19 a nariadeným opatrením v zmysle
platnosti Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva.
Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia:
Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná
poskytnúť osobné údaje z dôvodu, že ide o zákonné spracúvanie, ktoré vyplýva z osobitných
predpisov. V prípade neposkytnutia osobných údajov, resp. poskytnutia nesprávnych alebo
neúplných osobných údajov nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa v oblasti
ochrany života a zdravia a plnenie povinnosti podľa osobitných predpisov a zároveň dotknutá
osoba nemôže byť vpustená na pracovisko zamestnávateľa.
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.
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.
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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 neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom
rozhodovaní vrátane profilovania – predmetné právo sa v zmysle čl.22 Nariadenia GDPR a
§ 28 Z8kona o ochrane osobných údajov 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 nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť
na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná
12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +42123231 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: http://www.zscargo.sk/ sekcia
„OOÚ“ a Intranete spoločnosti.
Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na
web stránke Prevádzkovateľa http://www.zscargo,sk sekcia „OOÚ“, záložka „Výkon práv
dotknutých osôb“.

