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Informácia pre dotknuté osoby 

o spracúvaní ich osobných údajov 

počas volieb do Dozornej rady ZSSK CARGO 
 

poskytnutá v zmysle čl. 13 nariadenia 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 „Nariadenie“), resp. v zmysle ust. § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

 

 

Prevádzkovateľ vydáva túto informačnú povinnosť za účelom splnenia si svojich povinností uložených 
Nariadením v súvislosti so spracúvaním osobných údajov nižšie špecifikovaných dotknutých osôb 
počas volieb do Dozornej rady ZSSK CARGO (ďalej len „DR ZSSK CARGO“), ktoré sa budú konať v 
termíne 25.11.2019, 26.11.2019 a 27.11.2019 (ďalej aj ako „Voľby“).  
 
 
1.  Kto je prevádzkovateľom a akým spôsobom je ho možné kontaktovať? 
 

Osobné údaje dotknutých osôb spracúva obchodná spoločnosť Železničná spoločnosť Cargo 

Slovakia, a.s., so sídlom Drieňová 24, 820 09 Bratislava, IČO: 35 914 921, zapísaná v Obchodnom 

registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl. c.: 3496/B, ktorá sa v zmysle Nariadenia považuje za 

prevádzkovateľa (ďalej len „Prevádzkovateľ“). 

 

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že spracúva osobné údaje nižšie špecifikovaných dotknutých osôb (t .j. 

osôb ktorých sa spracúvané osobné údaje týkajú), a to na konkrétne účely súvisiace s uskutočnením 

Volieb. 

 

Dotknuté osoby môžu kontaktovať Prevádzkovateľa a ním ustanovenú zodpovednú osobu (DPO) 

poštou na adrese: Železničná spoločnosti Cargo Slovakia, as., Puškinova č.3, Košice 040 01 alebo         

e-mailom na adrese zodpovednej osoby: dpo@zscargo.sk, alebo telefonicky na čísle +421 55 229 5434. 

 

2.  Na aký účel sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané a na akom právnom základe? 
 
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje nasledovných dotknutých osôb na nižšie uvedené účely: 

• kandidáti na člena DR ZSSK CARGO, a to na účely ich registrácie na kandidátskej listine, 
predstavenia svojej kandidatúry, umiestnenia v internom časopise „CARGO INFO“, na 
nástenkách v priestoroch Prevádzkovateľa a v rámci elektronickej komunikácie 
Prevádzkovateľa a jeho zamestnancov, 

• členovia volebných komisií nominovaní odborovou organizáciou a zamestnávateľom na 
výkon predmetnej funkcie, a to na účely zabezpečenia prípravy, priebehu a spracovania 
výsledkov Volieb, 

• zamestnanci - oprávnení voliči, ktorí využijú volebné právo a zúčastnia sa Volieb kandidátov 
za člena DR ZSSK CARGO, a to na účely hlasovania a potvrdenia účasti vo Voľbách svojím 
podpisom v zozname voličov. 
 

Vaše osobné údaje budú sprístupnené členom príslušnej okrskovej volebnej komisie, regionálnej 
volebnej komisie a ústrednej volebnej komisie. 
 
Právnymi základmi spracúvania Vašich osobných údajov sú vo vzťahu k príslušnému vyššie 

uvedenému účelu spracúvania čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia plnenie zákonnej povinnosti v zmysle 
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zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov; súhlas dotknutej osoby 

v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia; oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 

písm. f) Nariadenia. Test proporcionality spracúvania vykonávaného na základe oprávneného záujmu 

Prevádzkovateľa je dotknutej osobe k dispozícii na vyžiadanie u Prevádzkovateľa. Dotknuté osoby sú 

povinné poskytnúť svoje osobné údaje, v opačnom prípade sa nemôžu zúčastniť Volieb. 

 

3.  Aké kategórie osobných údajov Prevádzkovateľ spracúva? 

 

Prevádzkovateľ spracúva bežné osobné údaje dotknutých osôb uvedené v zozname voličov pre voľby 

členov DR ZSSK CARGO volených zamestnancami, ak nie je ďalej uvedené inak. Spracúvanie 

osobných údajov, najmä v súvislosti s povinnosťou voliča preukazovať svoju totožnosť služobným 
preukazom, ktorý obsahuje podobizeň zamestnanca a všetky osobné údaje uvedené v ňom, sa 

vykonáva na základe oprávneného záujmu spoločnosti ZSSK CARGO ako Prevádzkovateľa. 
Prevádzkovateľ spracúva aj osobitnú kategóriu osobných údajov členov volebných komisií 
nominovaných odborovou organizáciou a kandidátov na člena DR ZSSK CARGO, a to osobné údaje 
identifikujúce členstvo dotknutých osôb v odborových organizáciách.  
 

4. Kto je príjemcom Vašich osobných údajov? 

  
Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym ďalším príjemcom. 

 

5. Budú Vaše osobné údaje prenesené mimo Európskej únie? 

 
Prevádzkovateľ nerealizuje ani nezamýšľa vykonávať prenos Vašich osobných údajov do tretej krajiny 
alebo medzinárodnej organizácie. 
 
6.   Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávane? 
 
Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z.                

o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v platnom znení, pričom doba 

uchovávania  je stanovená Registratúrnym poriadkom a Registratúrnym plánom Prevádzkovateľa 

vecnej skupiny AA-02  A10, a teda je desať ročná. 

 

7.  Aké ďalšie práva máte ako dotknutá osoba? 

 

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, 

ako aj podľa povahy spracúvania právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom 

týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, 

alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.  

 

Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov SR, sídlo: 
Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 /2/ 3231 3214, web: 
www.dataprotection.gov.sk, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. 
 
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“. 
 
8.  Záverečné ustanovenia 

 

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevykonáva automatizované individuálne 

rozhodovanie vrátane profilovania. 

 

Prevádzkovateľ má vytvorené primerané technické, personálne a organizačné podmienky na 
zabezpečenie ochrany spracúvaných osobných údajov. 
 
Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom sú k dispozícii na web stránke 

Prevádzkovateľa http://www.zscargo.sk/, sekcia „OOÚ“. 
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