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ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV  

PROPAGÁCIA 
 

1. Účel spracúvania osobných údajov: 
Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb sa uskutočňuje za účelom pridania fotografie 
na identifikačnú kartu zamestnanca, zverejnenia fotografie tváre zamestnanca v rámci 
vnútornej počítačovej siete prevádzkovateľa (intranet), zverejnenia fotografie do telefónneho 
zoznamu internej siete spoločnosti, poskytnutia fotografie z vnútornej počítačovej siete 
(intranet) prevádzkovateľa (možné len v prípade, ak zamestnanec udelil súhlas) externému 
partnerovi za účelom vyhotovenia dokladu umožňujúcemu vykonávať niektoré činnosti, ako 
napr. obsluha vysokozdvižného vozíka, práca vo výškach, práca so zdraviu škodlivými 
látkami a iné, a tiež zverejnenie fotografie zamestnanca v rámci pozitívnej propagácie, na 
dokumentačné a prezentačné účely aktivít prevádzkovateľa na web stránke, na nástenkách, v 
časopise a prípadne v ďalších médiách. 
 

2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov: 
Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. a) 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: 
Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva. 
 

4. Zoznam osobných údajov: 
• titul, meno, priezvisko, (pracovná pozícia), 
• fotografie tváre a fotografie zachytávajúce dotknutú osobu a záznamy súvisiace s 

pôsobením u prevádzkovateľa. 
 

5. Dotknuté osoby: 
Fyzické osoby -  zamestnanci. 
 

6. Lehoty uloženia osobných údajov:  
Spracúvanie osobných údajov trvá po dobu trvania pracovného pomeru alebo obdobného 
pomeru u prevádzkovateľa. 
 

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. 
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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 sa zverejňujú v rozsahu fotografia. 
 

12. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany): 
 

Tretie strany Právny základ 

Webová stránka prevádzkovateľa 

na základe článku 7 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). 

Nástenky 

na základe článku 7 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). 

Periodické a neperiodické materiály 
prevádzkovateľa 

na základe článku 7 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). 

Iné médiá 

na základe článku 7 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), 
alebo § 78 ods. 1 zákona č. 18/2018 o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších 
predpisov. 
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