
 Informácia pre zamestnancov, bývalých zamestnancov a rodinných príslušníkov 

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 Váš zamestnávateľ, resp. bývalý zamestnávateľ 
 

Vás informuje o tom, že za účelom uzavretia pracovného pomeru, resp. niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru, a plnenia si zákonných povinností zamestnávateľa, vyplývajúcich zo Zákonníka práce, zákona č. 461/2003 
Z.z. o sociálnom poistení, zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení, daňových zákonov, zákona č. 124/2006 Z.z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov,  
 

spracúva Vaše osobné údaje 
v rozsahu: bežné osobné údaje a údaje o Vašom zdravotnom stave. 
 

Zamestnávateľ zároveň spracúva osobné údaje Vašich rodinných príslušníkov, ktoré ste nám Vy ako zamestnanec poskytli, 
v  rozsahu bežných osobných údajov, pre účely uplatňovania daňových bonusov a ďalších zákonných nárokov. 
 

Zamestnávateľ od Vás vyžaduje poskytnutie len tých osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné k uzatvoreniu pracovného pomeru, 
resp. iného pracovnoprávneho vzťahu (dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) a k plneniu si zákonných 
povinností.  
Tieto osobné údaje ste povinný zamestnávateľovi poskytnúť na základe požiadaviek vyššie uvedených právnych predpisov. 
Ak sa rozhodnete svoje osobné údaje neposkytnúť, nemôžeme s  Vami uzatvoriť pracovnú zmluvu ani žiadnu z dohôd o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru. 
Ak sa rozhodnete neposkytnúť osobné údaje svojich rodinných príslušníkov, nemôžu Vám byť priznané úľavy a bonusy v zmysle 
platnej legislatívy. 
 

Zamestnávateľ Vaše osobné údaje poskytuje týmto príjemcom: 
- Sociálna poisťovňa, 
- zdravotné poisťovne, 
- doplnkové dôchodkové poisťovne, 
- Finančná správa SR (daňové úrady), 
- pracovná zdravotná služba, 
- sprostredkovateľ pre oblasť BOZP, 
- sprostredkovateľ, ktorý zabezpečuje dodávku pracovného odevu, 
- sprostredkovateľ, ktorý vyhodnocuje kamerové záznamy – súkromná bezpečnostná služba.  

 

Viac informácií o sprostredkovateľoch môžete získať na nižšie uvedených kontaktoch. 
 

Osobné údaje Vašich rodinných príslušníkov sú poskytované výlučne daňovým úradom a Sociálnej poisťovni. 
 

Zamestnávateľ je oprávnený poskytovať alebo zverejniť Vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné 
zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové 
číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je to potrebné v súvislosti s plnením 
Vašich pracovných povinností. 
 

Vami poskytnuté osobné údaje uchovávame v súlade s platnými právnymi predpismi po dobu 70 rokov od Vášho narodenia ako 
súčasť Vášho osobného spisu. 
 

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 zamestnávateľ 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 221, 051/4561 279 
Email:  griad@ztssabinov.sk, person@ztssabinov.sk, stefancikova@ztssabinov.sk 
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