
  Informácia pre akcionárov spoločnosti 

Informácia o spracúvaní osobných údajov 
 
 
Prevádzkovateľ: 
ZTS Sabinov, a.s., Hollého 27, 083 30 Sabinov, IČO: 00590797, registrovaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, 
oddiel: Sa, vložka č. 76/P, 

 
ako emitent cenných papierov, ktorých ste majiteľom, 
 

Vás informuje o tom, že:  
 
a) za účelom identifikácie osôb oprávnených vykonávať práva akcionára a hlasovať na valných zhromaždeniach emitenta  

ZTS Sabinov, a.s., na základe ust. § 176a a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch,  

 
spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu: 
titul, meno, priezvisko, adresa, štátna príslušnosť, rodné číslo, počet cenných papierov / akcií emitenta ZTS Sabinov, a.s., ktoré 
vlastníte a % emisie. 

 
Vaše osobné údaje vyplývajúce z vlastníctva akcií spoločnosti ZTS Sabinov, a.s. poskytujete na základe platnej legislatívy 
Centrálnemu depozitárovi cenných papierov, a.s. so sídlom ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, ktorý vedie zoznam majiteľov 
zaknihovaných cenných papierov, a od ktorého tieto údaje ako emitent cenných papierov prijímame. 

 
Informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s. nájdete na stránke: 
https://www.cdcp.sk/ochrana-osobnych-udajov/. 

 
b) za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy o prevode cenných papierov, na základe ustanovení  zákona č. 566/2001 Z.z. 

o cenných papieroch,  

 
spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu: 
titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, počet cenných papierov / akcií emitenta ZTS Sabinov, a.s., ktoré 
vlastníte, číslo majetkového účtu, registračné číslo A a číslo účtu v peňažnom ústave. 

 
Vaše osobné údaje podľa písm. b) nám poskytujete dobrovoľne, v prípade, ak máte záujem uzavrieť s nami zmluvu o prevode 
cenných papierov, ktoré vlastníte. V prípade, že mám tieto osobné údaje v uvedenom rozsahu neposkytnete, dôsledkom bude 
neuzavretie zmluvy, resp. môže byť ohrozené riadne a včasné plnenie si našich zmluvných povinností.  

 
Vaše osobné údaje uchovávame po dobu 10 rokov; po uplynutí tejto doby odovzdávame dokumenty obsahujúce Vaše osobné 
údaje štátnemu archívu. 

 
Vaše osobné údaje môžu byť na vyžiadanie poskytnuté týmto príjemcom: 

- materská účtovná jednotka pre účely spracovania konsolidovanej účtovnej závierky, 
- audítor / audítorská spoločnosť, ktorá overuje účtovné závierky spol. ZTS Sabinov, a.s.  

 
Ako dotknutá osoba, teda fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, máte právo: 

- požadovať od nás prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracúvame, 
- žiadať opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov, 
- žiadať výmaz tých osobných údajov, ktoré podľa Vášho názoru prevádzkovateľ nepotrebuje pre daný účel spracúvania 

alebo ich spracúva nezákonne, prípadne uplynula doba uchovávania osobných údajov, 
- na obmedzenie spracúvania osobných údajov po určitú dobu, a  to v  prípade, že namietate ich správnosť či zákonnosť 

spracúvania (a nežiadate ich výmaz) a tiež po dobu, po ktorú sa rozhoduje o námietke voči spracúvaniu osobných 
údajov, 

- namietať spracúvanie osobných údajov z  dôvodov, týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, 
- preniesť svoje osobné údaje, ktoré spracúvame, inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. 

 
V prípade, ak ste presvedčený, že došlo k porušeniu Vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo podať návrh na 
začatie konania o  ochrane osobných údajov dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR so sídlom 
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. 

 
Kontaktné údaje prevádzkovateľa: 
Telefónne čísla:  051/4561 205, 051/4561 279 
Email:  griad@ztssabinov.sk, stefancikova@ztssabinov.sk 

mailto:griad@ztssabinov.sk

