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.
Zodpovedná osoba: dpo@zscargo.sk, tel.: +421 55 229 5434
Účelom spracúvania (poskytovanie prenosom) osobných údajov je zabezpečenie
identifikácie fyzickej osoby (zamestnanca Prevádzkovateľa) pri registrácií na očkovanie
v súvislosti s kritériom určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 v súlade
s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 93/2021 Z.z. bod E písm. e) ako „osoby
nezastupiteľné v uskutočňovaní hospodárskej a sociálnej funkcie štátu, v udržiavaní kvality
života obyvateľov z hľadiska ochrany ich života, zdravia, bezpečnosti, majetku alebo životného
prostredia.

Pri spracúvaní osobných údajov našou spoločnosťou ste dotknutou osobou, t. z. osobou
o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je súhlas dotknutej osoby so
spracúvaním osobných údajov v zmysle čl. 6 písm. a) Nariadenia GDPR.
Poskytovanie osobných údajov v rozsahu rodné číslo, sa rozumie poskytnutie údajov
prenosom prijímateľom: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „MDV
SR“), Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) a Národné centrum
zdravotníckych informácií (ďalej len „NCZI) k identifikácii osôb kritickej/kľúčovej infraštruktúry
pre vakcináciu v piatej fáze.
Doba uchovávania súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ktorý je
v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR právnym základom spracúvania, je jeden rok
odo dňa poskytnutia súhlasu. Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to
malo vplyv na zákonnosť spracúvania pred odvolaním súhlasu.
Práva dotknutej osoby
Ako dotknutá osoba máte v zmysle Nariadenia GDPR nasledujúce práva:
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.
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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:
a) osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného
účelu spracúvania,
b) odvoláte súhlas so spracúvaním osobných údajov,
c) namietate voči spracúvaniu osobných údajov na účely oprávnených záujmov
spoločnosti a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne.
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.
Odvolať poskytnutý súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov –
v prípade odvolania súhlasu Prevádzkovateľ nemôže poskytnúť pre MDV SR, MV SR a NCZI
pre vyššie uvedený účel spracúvania osobných údajov.
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.
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.
Informácie o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby v prostredí prijímateľov
sú uvedené na web stránkach:
a) https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4280:informaci
a-o-spracuvani-osobnych-udajov-v-suvislosti-s-ochorenim-covid19&catid=236:ochrana-osobnych-udajov&Itemid=147,
b) https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vaccination-form.php
Prevádzkovateľ nezamýšľa Vaše osobné údaja preniesť do tretej krajiny alebo medzinárodnej
organizácii.
K profilovaniu dotknutých osôb môže dôjsť v súvislosti s verifikáciou v procese registrácie
záujemcu o očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Výsledkom automatizovaného spracúvania
(profilovania) rodného čísla je kritérium určenia veku dotknutej osoby a následne určenia
vhodnej vakcinačnej látky. Tieto údaje sa považujú za relevantné keďže osoby s vekom
najviac 55 rokov môžu byť očkované aj takou očkovacou látkou, ktorej účinnosť u osôb vo
veku nad 55 rokov v súčasnosti dostupné údaje z klinických skúšaní neumožňujú odhadnúť.
V prípade neposkytnutia súhlasu dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov
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Prevádzkovateľ nemôže poskytnúť rodné číslo pre MDV SR, MV SR a NCZI na vyššie uvedený
účel
Právo dotknutej osoby odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ako aj ďalšie
práva súvisiace s osobnými údajmi, možno uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
• písomne na adrese Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., Puškinova 3, 040 01
Košice,
• e-mailom na dpo@zscargo.sk.
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“.

