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Informácia o ochrane osobných údajov 

 

Spoločnosť PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., Kopčianska 14, 851 01 Bratislava 5, IČO: 35 805 609, zapísaná 

v OR SR I, oddiel: Sa, vložka č. 2652/B si Vás dovoľuje informovať, že má  schválené záväzné Postupy 

ochrany osobných údajov fyzických osôb, ktoré sú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2017 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Osobnými údajmi sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej 

fyzickej osoby, teda vás, ak ste podnikajúcou fyzickou osobou, a/alebo Vašich zamestnancov. 

Všetky služby, ktoré poskytujeme, sú určené pre Vás ako nášho dodávateľa, odberateľa alebo inú 

osobu, ktorá koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a/alebo pri výkone 

svojho povolania pre svojho zamestnávateľa, ktorý je našim dodávateľom, odberateľom alebo 

inou osobou. 

 
 

Identifikácia prevádzkovateľa 

 

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., Kopčianska 14, 851 01 Bratislava 5, IČO: 35 805 609, zapísaná v OR SR 

I, oddiel: Sa, vložka č. 2652/B. Zodpovedné osoby môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailovej 

adresy: pzvar@pzvar.sk 

 
 

Účel spracovávania osobných údajov 

 

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje rôznymi spôsobmi a na rôzny účel, a to: 

1. spracovávanie osobných údajov v oblasti účtovníctva pre plnenie zákonných povinností 

prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov. Právnym základom spracúvania 

osobných údajov vrátane ich poskytovania tretím stranám je § 13 b) a c) zákona č. 18/2018 

o ochrane osobných údajov. 

2. spracovávanie osobných údajov v oblasti obchodnej komunikácie pre prípravu a realizáciu 

podnikateľských aktivít prevádzkovateľa. Právnym základom spracúvania osobných údajov 

vrátane ich poskytovania tretím stranám je § 13 b) zákona č. 18/2018 o ochrane osobných 

údajov. 

3. spracovávanie osobných údajov v oblasti certifikácie osôb vo zváraní a NDT, Skúšobnej 

organizácie č. 10, certifikácie systémov kvality, certifikácie výrobkov pre realizáciu 

podnikateľských aktivít prevádzkovateľa na základe Osvedčení o akreditácii od SNAS, 

autorizačných a notifikačných oprávnení od ÚNMS SR. Právnym základom spracovávania 

osobných údajov vrátane ich poskytovania tretím stranám je § 13 c) zákona č. 18/2018 o ochrane 

osobných údajov. 

4. spracovávanie osobných údajov v oblasti vzdelávania vo zváraní a v NDT pre realizáciu 

podnikateľských aktivít prevádzkovateľa. Právnym základom spracúvania osobných údajov 

vrátane ich poskytovania tretím stranám je § 13 b) zákona č. 18/2018 o ochrane osobných 

údajov. 
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Organizačné a technické zabezpečenie ochrany osobných údajov 

 

1. Prevádzkovateľ má schválené záväzné Postupy ochrany osobných údajov pre jednotlivé 

spracovávané oblasti osobných údajov. V zmysle schválených Postupov ochrany osobných 

údajov spoločnosť stanovila osoby, ktoré: 

− zodpovedajú za zabezpečenie ochrany osobných údajov,  

− sú oprávnené spracovávať osobné údaje v informačných systémoch, 

− sú oprávnené prichádzať do styku s osobnými údajmi v informačných systémoch. 

2. Prevádzkovateľ má zriadený úsek Informačno-komunikačných technológií, ktorý zodpovedá za 

technické zabezpečenie ochrany automatizovane spracovávaných osobných údajov.  

 
 

Doba spracovávania osobných údajov 

 
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu trvania jednotlivých účelov, pre ktoré boli 

zhromažďované, vrátane doby vymedzenej príslušnými aplikovanými normami a doby vymedzenej 

v schválenom registratúrnom pláne (zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 

 

 

Práva dotknutej osoby, t. j. osoby, ktorej údaje sa spracovávajú 

 
Každá dotknutá osoba, t. j. osoba, ktorej osobné údaje sú spracovávané, má svoje práva. Ide o tieto 

práva: 

− právo na informácie – prevádzkovateľ je povinný poskytnúť fyzickej osobe, ktorej údaje 

spracováva svoje identifikačné a kontaktné údaje, uviesť účel spracúvania, identifikáciu 

príjemcu (ak existuje), dobu uchovávania údajov, 

− právo na prístup – potvrdenie prevádzkovateľa, či sa Vaše údaje spracúvajú, a aj poskytnutie 

Vašich spracovávaných údajov, spôsobom akým o tom požiadate, 

− právo na opravu – máte právo nás požiadať o opravu Vašich údajov, ak sú tieto nepresné, 

prípadne máte právo aj na ich doplnenie (ak to účel spracúvania dovoľuje), 

− právo na výmaz – máte právo nás požiadať, aby sme bez zbytočného odkladu Vaše osobné údaje 

vymazali. Vašej žiadosti nebudeme môcť vyhovieť v prípade, ak ešte trvá platnosť Vašej 

certifikácie, resp. plynie doba potrebná na ich dodatočnú evidenciu vyplývajúca z legislatívnych 

požiadaviek.  

− právo na obmedzenie spracúvania – máte právo nás požiadať, aby sme obmedzili používanie 

Vašich údajov (napr. vtedy, ak si myslíte, že ich už nepotrebujeme, alebo sú podľa Vás neúplné),  

− právo namietať – ide o právo namietať voči spracúvaniu Vašich údajov, 

− právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak máte pocit, že Vaše 

osobné údaje spracúvame v rozpore so zákonom, alebo nie sú dostatočne chránené, môžete 

podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, kontakt:  Hraničná 12, 820 07 

Bratislava, telefónne číslo: +421 /2/ 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk , webová 

adresa: www.dataprotection.gov.sk 

 

Zmeny informácií uvedených vyššie 

 
Vyššie uvedené informácie budú v prípade potreby aktualizované. 
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