GEVORKYAN, s.r.o.
Powder Metallurgy Plant
Invoice Address:
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Slovak Republic
Phone: +421 48 22 97 801
Fax: +421 48 22 97 801

Plant Address:
Továrenská 504
976 31 Vlkanová
Slovak Republic

OZNÁMENIE PRE ZAMESTNANCOV SPOLOČNOSTI O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH
ÚDAJOV
Vážení zamestnanci,
ochrana Vášho súkromia je pre nás najvyššou prioritou. Toto oznámenie o spracúvaní osobných
údajov vysvetľuje, aké osobné údaje budeme spracúvať, akým spôsobom, prečo ich spracúvame
a komu sú osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené.
Preto si prečítajte pozorne toto oznámenie.
Spoločnosť GEVORKYAN, s.r.o., IČO: 36 017 205, so sídlom Zvolenská cesta 14, 974 03
Banská Bystrica, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro,
zložka č. 4101/S (ďalej len „Spoločnosť), spracúva Vaše osobné údaje v postavení prevádzkovateľa
v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto oznámení. Pri spracúvaní Vašich osobných údajoch
ako prevádzkovateľ informačného systému konáme výhradne v súlade s Nariadením 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, ďalej aj ako „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
(ďalej aj ako „Zákon“).
Spoločnosť

spracúva osobné údaje o svojich zamestnancoch pre účel výkonu personálnej

a mzdovej agendy.
Právnym základom spracúvania osobných údajov zamestnancov je zákonná povinnosť
zamestnávateľa podľa osobitných predpisov v oblasti pracovného práva, práva sociálneho
zabezpečenia, sociálnej ochrany alebo verejného zdravotného poistenia.
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Osobné údaje zamestnancov sprístupňujeme v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi

oprávneným

orgánom

a inštitúciám,

našim

obchodným

partnerom,

ale

aj

sprostredkovateľom pre účel vedenia miezd a personalistiky, zabezpečenia školení, vzdelávania
a zabezpečenia ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci.
Rozsah spracúvaných osobných údajov je vymedzený osobitným predpisom. Ide najmä
o nasledovný rozsah údajov:


meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, dátum narodenia, druh a číslo dokladu
totožnosti,



osobné údaje z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko,
rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt,
prechodný pobyt, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh
a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti;



iné osobné údaje, ktoré potrebujeme nevyhnutne spracúvať v súlade s uvedenými účelmi.
Na základe písomnej požiadavky Vás bližšie informujeme o tom, aké ďalšie osobné údaje

sme o Vás uchovali.
Spoločnosť spracúva osobné údaje zamestnancov aj nad rámec rozsahu údajov vymedzených
osobitným predpisom. Takéto spracúvanie sa zakladá na udelenom súhlase dotknutej osoby alebo na
základe oprávneného záujmu Spoločnosti.
Na základe súhlasu zamestnanca Spoločnosť spracúva osobné údaje v rozsahu: číslo osobného
účtu, e-mail, telefónne číslo, fotografická snímka, audiovizuálny záznam - video, fotografická
snímka rodinných príslušníkov, biometrické údaje.
Účelom spracúvania je najmä: evidencia v internom informačnom systéme Spoločnosti,
propagácia firmy v PR článkoch, fotodokumentácie teambuldingov, školení, konferencií a iných
podujatí pre interné účely.
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Doba spracúvania osobných údajov na základe súhlasu je 10 rokov od ukončenia pracovného
pomeru.
Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na
adresu Spoločnosti. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.
Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás a po celú dobu spracúvania budú uchovávané
bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou. Doba spracúvania Vašich osobných údajov trvá len
po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania v súlade so zákonnými lehotami a lehotami
stanovenými registratúrnym a archívnym poriadkom.
Spoločnosť nezdieľa, nepredáva, neprenáša či ináč nerozširuje Vaše osobné údaje tretím
stranám a nebude tak robiť ani v budúcnosti, pokiaľ to nevyžaduje zákon, pokiaľ sa to nepožaduje
na účel zmluvy alebo pokiaľ nedáte výslovný súhlas, aby sa tak urobilo. Spoločnosť má zákonnú
povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje najmä pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť
oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov. Pre účel zabezpečenia
odborných školení v oblasti obsluhy strojov, ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci Vaše osobné údaje
sprístupňujeme sprostredkovateľom, s ktorými sme v súlade s nariadením uzatvorili zmluvu.
V zmysle Nariadenia a ak všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú niečo iné, máte
právo:


na prístup k Vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či ich spracúvame,
a ak áno, aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, po akú dobu a ďalšie podrobnosti týkajúce
sa najmä prevádzkovateľov, sprostredkovateľov a iných subjektov, ktorým môžu byť tieto
údaje poskytnuté;



kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe Vášho
súhlasu;
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žiadať opravu alebo aktualizáciu Vašich osobných údajov tak, aby boli vždy presné
a aktuálne;



na výmaz Vašich osobných údajov, pokiaľ uplynula lehota ich zákonného spracúvania;



na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, keď ste
spochybnili ich správnosť, a to počas obdobia, ktoré nám umožňuje to overiť;



získať v elektronickej podobe osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a to pre Vás alebo pre
iného prevádzkovateľa;



podať sťažnosť u nás a/alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Tieto práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti na našu adresu alebo mailom na adrese
osobneudaje@gevorkyan.sk
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