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ZÁZNAM O POSKYTNUTÍ INFORMÁCIÍ  

v súlade s Článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 a § 19 Zákona č. 18/2018 Z. z.     

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA 

Názov: Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb 

Sídlo: Vajnorská 1, 815 70 Bratislava 

Zastúpená: Mgr. Anton Szalay, predseda 

IČO: 00 683 949 

DIČ: 202 087 1875 

(ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „SOZ ZaSS“) 

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPROSTREDKOVATEĽA 

Názov: Základná odborová organizácia pri Východoslovenskom onkologickom ústave  

Sídlo: Rastislavova 43, 041 91 Košice ............................. 

Zastúpená: RNDr. Jasenčak Martin, predseda výboru základnej odb. org.  

........................................................................... 

IČO: 00683949343, org.č. 0111-80503........................... 

(ďalej len „sprostredkovateľ“ alebo „ZO“) 

 

ÚDAJE O DOTKNUTEJ OSOBE  

Člen SOZ ZaSS v zmysle Stanov SOZ ZaSS  

 (ďalej len „dotknutá osoba“ alebo „člen“) 

 

OBOZNÁMENIE DOTKNUTEJ OSOBY  

1. Dotknutá osoba bola v plnom rozsahu oboznámená s právnym základom spracúvania 

osobných údajov sprostredkovateľom konajúcim v mene prevádzkovateľa v zmysle 

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej len „nariadenie“) a 

Zákona č. 18/2018 Z. z. (ďalej len „zákon“), ktorým je 

a) nevyhnutnosť spracúvania osobných údajov na plnenie zmluvy, k uzavretiu ktorej 

došlo akceptáciou Stanov prevádzkovateľa podaním žiadosti o členstvo v SOZ 
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ZaSS dotknutou osobou, a teda ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba podľa § 

13 ods. 1 písm. b) Zákona č. 18/2018 Z. z. ,  

b) nevyhnutnosť spracúvania osobných údajov podľa osobitného predpisu v súlade s 

§ 13 ods. 1 písm. c) Zákona č. 18/2018 Z. z. , a to najmä: Zákon č. 311/2001 Z. z. 

Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 83/1990 Zb. Zákon o združovaní 

občanov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 2/1991 Zb. Zákon o kolektívnom 

vyjednávaní v znení neskorších predpisov, Zákon č. 103/2007 Z. z. Zákon o trojstranných 

konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 

tripartite), Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 

286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 124/2006 Z. z. o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, Zákon č. 395/2002 Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení 

niektorých zákonov, Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 

predpisov, Zákon č. 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a 

vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 580/2004 Z. z. o 

zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 461/2003 Z. 

z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade 

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom 

dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 5/2004 Z. z. o 

službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 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. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, Zákon č. 

160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, Zákon č. 18/2018 

Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 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),  

c)  nevyhnutnosť spracúvania osobných údajov na účel oprávnených záujmov 

prevádzkovateľa v súlade s § 13 ods. 1 písm. f) Zákona č. 18/2018 Z. z. , a to najmä 

spracúvaním a zverejňovaním vizuálnych, audio a audiovizuálnych záznamov 

obsahujúcich osobné údaje dotknutej osoby za účelom propagácie prevádzkovateľa.  

 

2. Dotknutá osoba bola v plnom rozsahu oboznámená s účelom spracúvania osobných 

údajov prevádzkovateľom, na základe uvedených právnych základov, v zmysle 

nariadenia a § 19 bod 1 písm. c) zákona, ktorým je najmä: 

 plnenie povinností a výkonu osobitných práv prevádzkovateľa alebo dotknutej osoby v 

oblasti pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia, práva na združovanie a 
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kolektívne vyjednávanie ako i bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, podľa osobitného 

predpisu, 

 splnenie záväzkov vyplývajúcich zo vzťahov medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou 

v zmysle Stanov SOZ ZaSS a ďalších platných interných riadiacich aktov 

prevádzkovateľa, ako aj na účely s tým súvisiacich povinností prevádzkovateľa voči tretím 

subjektom,  

 spracúvanie účtovných dokladov a vedenie účtovníctva prevádzkovateľa,  

 vedenie evidencie členov odborov sprostredkovateľom prevádzkovateľa, 

 propagácia prevádzkovateľa, 

 ďalšie interné a prevádzkové potreby prevádzkovateľa. 

 

3. Dotknutá osoba bola v plnom rozsahu oboznámená s rozsahom spracúvania osobných 

údajov prevádzkovateľom, na základe uvedeného právneho základu, v zmysle 

nariadenia a zákona, ktorým sú bežné osobné údaje, a to najmä: meno, priezvisko, rodné 

priezvisko a titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, podpis, rodinný stav, štátna 

príslušnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, adresa, e-mailová adresa, 

telefónne číslo, pohlavie, údaje o vzdelaní, mzda alebo platové pomery a ďalšie finančné 

náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, údaje o bankovom 

účte fyzickej osoby, pracovné zaradenie a deň začiatku pracovnej činnosti, údaje o rodinných 

príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, dátum úmrtia, členské 

príspevky, zdravotný stav, majetkové pomery, údaje o čerpaní materskej dovolenky 

a rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, údaje zo 

zamestnaneckej zmluvy doplnkovej dôchodkovej poisťovne, údaje o členstve v základnej 

organizácii a platbe členského príspevku odborovej organizácii, fotografie, zvukové 

a audiovizuálne záznamy, ako aj všetky ďalšie osobné údaje, ktoré dotknutá osoba poskytne 

prevádzkovateľovi a tretím stranám v budúcnosti v súlade s uvedeným právnym základom ich 

spracovania, a pod. , pričom prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sa pri ich spracúvaní 

riadia zásadou minimalizácie osobných údajov v súlade s § 8 zákona. 

 

4. Dotknutá osoba bola v plnom rozsahu oboznámená s príjemcami svojich osobných 

údajov, v zmysle nariadenia a § 19 bod 1 písm. e) zákona, ktorými sú najmä: 

 Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike, so sídlom 

Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava, ako zmluvne poverený sprostredkovateľ za 

účelom vedenia účtovnej evidencie, personálnej a mzdovej agendy a finančných 

služieb. 

 

5. Dotknutá osoba bola v plnom rozsahu oboznámená s dobou spracúvania osobných 

údajov prevádzkovateľom, na základe uvedeného právneho základu, v zmysle 

nariadenia a § 19 bod 2 písm. a) zákona, ktorá zodpovedá dobe potrebnej na účel, na ktorý 

sa osobné údaje spracúvajú, ako i dobe po ktorú je prevádzkovateľ povinný osobné údaje 

alebo niektoré z nich archivovať v súlade s platnými právnymi predpismi, pričom 

prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sa pri ich spracúvaní riadia zásadou minimalizácie 

uchovávania osobných údajov v súlade s § 10 zákona. 



ZÁZNAM O POSKYTNUTÍ INFORMÁCIÍ - ČLEN Strana 4 
 

 

6. Dotknutá osoba bola v súlade s § 19 bod 1 písm. f) zákona v plnom rozsahu 

oboznámená o tom, že prevádzkovateľ ani sprostredkovateľ nezamýšľa preniesť jej 

osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii alebo medzinárodnej 

organizácie. 

 

7. Dotknutá osoba bola v súlade s § 19 bod 2 písm. d) zákona v plnom rozsahu 

oboznámená s právom návrh na začatie konania podľa § 100 zákona. 

 

8. Dotknutá osoba bola v súlade s § 19 bod 2 písm. e) zákona v plnom rozsahu 

oboznámená o tom, že poskytovanie osobných údajov prevádzkovateľovi 

a sprostredkovateľovi je zákonnou a zmluvnou požiadavkou, a v zmysle uvedených 

osobitných predpisov je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje 

prevádzkovateľovi a sprostredkovateľovi, ako aj o možných následkoch neposkytnutia 

osobných údajov. Dotknutá osoba bola ďalej oboznámená že v súlade so právnym 

základom podľa § 13 bod 1 písm. f) zákona je oprávnená odmietnuť poskytnutie 

osobných údajov na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany v 

prípade, keď nad záujmami prevádzkovateľa prevažujú záujmy alebo práva dotknutej 

osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. 

 

9. Dotknutá osoba bola v súlade s § 19 bod 2 písm. f) zákona v plnom rozsahu 

oboznámená o tom, že prevádzkovateľ ani sprostredkovateľ nevykonáva s osobnými 

údajmi automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 

a 4 zákona. 

  

10. Dotknutá osoba bola, v zmysle § 19 bod 2 písm. b) zákona, v plnom rozsahu 

oboznámená s právom požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom 

týkajúcich sa jej osoby v súlade s § 21 zákona, o práve na opravu osobných údajov 

v súlade s § 22 zákona, o práve na vymazanie osobných údajov v súlade s § 23 zákona, 

o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov v súlade s § 24 zákona, o práve 

namietať spracúvanie osobných údajov v súlade s § 27 zákona, ako aj o práve na 

prenosnosť osobných údajov v súlade s § 27 zákona. 

 

11. Dotknutá osoba bola, v zmysle nariadenia a zákona, v plnom rozsahu oboznámená so 

spracúvaním nevyhnutného rozsahu ňou poskytnutých osobných údajov zmluvne 

povereným sprostredkovateľom v zmysle § 34 zákona, ktorý poskytuje dostatočné záruky 

na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných 

údajov spĺňalo požiadavky nariadenia a zákona, a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej 

osoby:  

 .... Základná odborová organizácia pri Východoslovenskom onkologickom ústave, Rastislavova 

43, 041 91 Košice.........., ako zmluvne poverený sprostredkovateľ za účelom vedenia 

evidencie členov SOZ ZaSS v súlade so Stanovami SOZ ZaSS, v zmysle § 34 zákona, 
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 Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike, so sídlom 

Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava, ako zmluvne poverený sprostredkovateľ za 

účelom vedenia účtovnej evidencie, personálnej a mzdovej agendy a finančných 

služieb, v zmysle § 34 zákona. 

 

12. Dotknutá osoba bola v súlade s nariadením a zákonom v plnom rozsahu oboznámená o tom, 

že poskytnuté osobné údaje budú spracúvané prostredníctvom automatizovaných, čiastočne 

automatizovaných, alebo neautomatizovaných prostriedkov spracúvania, pričom sa uplatňujú 

primerané technické, organizačné a personálne bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce 

spôsobu spracúvania, ktoré sú deklarované formou bezpečnostnej dokumentácie 

prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a osobné údaje spracúvajú len oprávnené osoby, ktoré 

boli náležitým spôsobom poučené. 

 

Dotknutá osoba bola v súlade s § 9 zákona oboznámená o povinnosti poskytnúť 
prevádzkovateľovi a sprostredkovateľovi na spracúvanie výlučne pravdivé, aktuálne a úplné, a 
podľa potreby aktualizované osobné údaje. 
 


