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

 
 

poskytnutá v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 
(EÚ) 2016/679 z 27. mája 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 

a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len 
„GDPR“) a v súlade s § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZOOÚ“). 
 

Prevádzkovateľ: 

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., (ďalej len „ZSSK CARGO“)  so sídlom Drieňová 

24, 820 09 Bratislava, IČO: 35 914 921, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3496/B Vás týmto ako užívateľa Aplikácie rušňovodiča 

Cargo (ACR) informuje o spracúvaní Vašich osobných údajov. 

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. 

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

o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. 

Účelom spracúvania osobných údajov je monitorovanie (GPS poloha) plánovaných a 
neplánovaných činnosti rušňovodiča v rámci pracovnej zmeny prostredníctvom koncového 
zariadenia (Tablet) za účelom podpory zabezpečenia operatívneho riadenia prevádzky 
nákladnej železničnej prepravy. 
  
Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je oprávnený záujem spoločnosti 
ZSSK CARGO ako prevádzkovateľa, ktorým sleduje aktuálnu  prevádzkovú  situáciu za 
účelom  zabezpečenia  podpory operatívneho riadenia a plánovania vlakovej dopravy 
(referenčné dáta, príprava vlaku, jazda vlaku, mimoriadnosti v prevádzke, hlásenia nehodovej 
udalosti, typovanie informácie „TrainReady“, štandardných prevádzkových situácií), ako aj 
zaistenie bezpečnosti zamestnancov.  
 
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na vyššie uvedený účel tak, aby neporušoval právo 
dotknutej osoby na ochranu jej osobnosti alebo právo na ochranu súkromia a aby rešpektoval 
dôstojnosť dotknutej osoby.  
 
Kategórie osobných  údajov  
Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, osobné číslo, 
prevádzkové údaje, lokalizačné údaje, služobný telef. kontakt. 
 
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 sprístupňujeme subjektom  zabezpečujúce správu a podporu 
informačných technológií na zabezpečovanie prevádzky príslušných monitorovacích 
prostriedkov, riadne poverenými v súlade s Nariadením GDPR sprostredkovateľmi, ktorých 
presný zoznam môžeme poskytnúť na vyžiadanie. 
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Doba uchovávania   
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 5 rokov je stanovená Registratúrnym poriadkom a Registratúrnym plánom 

Prevádzkovateľa.  Lokalizačné údaje budú uchovávané po dobu 6 dní. 

 

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie 

vrátane profilovania. 

 
Práva dotknutej osoby 
Ako dotknutá osoba máte v zmysle Nariadenia GDPR nasledujúce práva: 
 

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. Svoje námietky môže dotknutá osoba zasielať elektronicky na emailovú adresu 
Prevádzkovateľa: dpo@zscargo.sk alebo poštou zaslaním písomného dopytu adresovaného 
„Do rúk DPO“ na adresu Prevádzkovateľa: Železničná spoločnosti Cargo Slovakia, a.s., 
Puškinova 3, 040 01 Košice.  
 
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 výmaz – máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, najmä  
v prípade ak:  

•    osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného 
účelu spracúvania, 

•    v prípadoch, kedy boli osobné údaje spracovávané na základe súhlasu a tento súhlas 
so spracúvaním osobných údajov bol odvolaný, 

•    namietate voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu  
spoločnosti a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, 

•    osobné údaje sa spracúvali nezákonne, 

•    na to, aby sa splnila zákonná povinnosť, musia byť osobné údaje vymazané. 
  

Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad 
môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej 
žiadosti vyhovieť. 
 
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. 
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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 adrese: dpo@zscargo.sk. 
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutých osôb Prevádzkovateľom 

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a.s. sú k dispozícií na: http://www.zsskcargo.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.zsskcargo.sk/, sekcia „OOÚ“, záložka „Výkon práv 
dotknutých osôb“. 
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