Informačná povinnosť

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI (BOZP),
POŽIARNA OCHRANA (PO) A EVIDENCIE ÚRAZOV
1. Účel spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb sa uskutočňuje za účelom evidencie
účastníkov školenia

BOZP a PO – zamestnancov aj externých pracovníkov,

evidencie

zoznamu členov krízového manažmentu , a tiež vedenie záznamov o vyšetrovaní pracovných
úrazov, mimoriadnych udalostí a bezpečnostných incidentov.
2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c), 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).
3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov
Na základe zmluvy §34 ods.3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov:
•

zákon č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce v platnom znení (ďalej len Zákonník práce),

•

zákon č. 18/2018 Z. z. - Zákon ochrane osobných údajov v platnom znení,

•

zákon č. 124/2006 Z. z. - Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,

•

zákon č. 314/2001 Z. z. - Zákon o ochrane pred požiarmi,

•

vyhláška č. 121/2002 Z. z. - Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o
požiarnej prevencii.

4. Zoznam osobných údajov:
•

o zamestnancoch: - meno, priezvisko, titul, pracovná pozícia, podpis,

•

o členoch krízového manažmentu: - meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt,
kontakt, na ktorom je zastihnuteľný v prípade mimoriadnej udalosti, podpis,

•

o externých pracovníkoch: - meno, priezvisko, profesia, podpis.

5. Dotknuté osoby:
Dotknutými osobami sú účastníci školenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
a požiarnej ochrany, členovia krízového manažmentu, externí pracovníci, a tiež osoby,
u ktorých bol evidovaný pracovný úraz.
6. Lehoty uloženia osobných údajov:
•

Potvrdenie o vykonaní školenia – 2 roky,
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Potvrdenie o vykonaní školenia v prípade závažnej expozície pri práci (napr. žiarením)
– 1 rok,

•

Pri pracovnom úraze – 10 rokov od vzniku tohto úrazu,

•

Krízový manažment – počas životnosti procesu.

7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:
Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa
nevykonáva.
8.

Postup osobných údajov do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.
9. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných
predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej
a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej,
administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými
právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.
10. Kategória osobných údajov:
Bežné osobné údaje.
11. Zverejňovanie osobných údajov:
Osobné údaje a nezverejňujú.
12. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

Tretie strany
Sociálna poisťovňa

Právny základ
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
v znení neskorších predpisov

Inšpektorát práce alebo príslušný orgán
dozoru, školiteľ (pre vydanie potvrdenia
o odbornej spôsobilosti, školenia a pod.)
Príslušná zdravotná poisťovňa

Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a
nelegálnom zamestnávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom
poistení a o zmene zákona o poisťovníctve
v znení
č.

neskorších

581/2004

poisťovniach,

Z.

predpisov,
z.

dohľade

zákon

o

zdravotných

nad

zdravotnou
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starostlivosťou a o zmene a doplnení
niektorých

zákonov

v znení

neskorších

predpisov
Orgány štátnej správy a verejnej moci na
výkon kontroly a dozoru (napr.
inšpektorát práce)

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v
znení neskorších predpisov

zákon č.

125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a
doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej
práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene
a doplnení niektorých v znení neskorších
predpisov zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení

neskorších

predpisov

zákon

č.

124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práce a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
Súd, orgány činné v trestnom konaní

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny
poriadok v znení neskorších predpisov
zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v
znení neskorších predpisov

Iný oprávnený subjekt

na základe článku 6 ods. 1 písm. c)
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)
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