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Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a podľa Nariadenia EP a R (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) 

 

 

 



 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V SPOLOČNOSTI  

HYDAC, S.R.O. 

 
Prevádzkovateľ: spoločnosť HYDAC, s.r.o. so sídlom Gorkého 4, 036 01 Martin, Slovenská 

republika, IČO: 31578314, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, 

vložka č. 906/L.  

 

Účel spracovania osobných údajov   

 

Spoločnosť HYDAC, s.r.o. spracováva osobné údaje v súlade s NARIADENÍM 

EURÓSPKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v 

súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení 

smernice 95/46/ ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a  zákonom  č. 18/2018 

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

 

Zamestnanci a uchádzači o zamestnanie 

 

Osobné údaje sú v spoločnosti HYDAC, s.r.o. spracúvané predovšetkým za účelom plnenia 

povinností zamestnávateľa (prevádzkovateľa) v súvislosti s pracovným pomerom, evidenciou 

prevádzkovateľa, ako aj za účelom zabezpečenia predzmluvných vzťahov, kde prevádzkovateľ 

spracúva osobné údaje uchádzačov o zamestnanie. Ďalej sú osobné údaje spracúvané za účelom 

vedenia agendy účtovníctva spoločnosti. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje taktiež za 

účelom plnenia povinností bezpečnosti pri práci zamestnancov a protipožiarnej ochrany. V 

prípade monitorovania priestorov Spoločnosti, za účelom zaistenia bezpečnosti ochrany 

verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti, ochrany 

života, zdravia a majetku, zabezpečenia bezpečného pracovného prostredia a v prípade 

narušenia bezpečnosti, krádeže, pracovných sporov možnosť identifikácie páchateľa a 

vyriešenie vzniknutej situácie. Zároveň sú osobné údaje spracúvané za účelom zabezpečenia 

školení a kurzov pre zamestnancov prevádzkovateľa a za účelom správy webovej stránky. 

 

Zákazníci 

 

Prevádzkovateľ spoločnosť HYDAC, s.r.o., spracúva osobné údaje zákazníkov za účelom 

uzatvorenia zmluvy a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie 

objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a 

prípadnej reklamácie. Ďalej spracúva prevádzkovateľ osobné údaje zákazníkov za účelom 

splnenia si povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov vzťahujúcich sa na 

agendu účtovníctva. Prevádzkovateľ spracúva najmä kontaktné údaje klientov a to 

v informačnom systéme „Agenda klientov“ 

 

Kamerový systém 

 

Osobné údaje v informačnom systéme kamerový systém sú spracúvané za účelom ochrany 

práv a oprávnených záujmov (najmä prevencia a ochrana nášho majetku, ochrana zdravia, 

života, a majetku našich zamestnancov či obchodných partnerov) monitorujeme naše vonkajšie 

priestory kamerovým systémom. Monitorované priestory sú označené informačnými 

ceduľkami. Režim kamerového systému je: nepretržitá prevádzka so záznamom bez zvuku. 

Dotknuté osoby sú zamestnanci, uchádzači o zamestnanie zákazníci, návštevy a iné osoby 

vyskytujúce sa v bezprostrednom okolí priestorov Spoločnosti. Kamerový systém sa nachádza 



 

pozostáva zo 4 snímacích zariadení monitorujúce priestory prístupné verejnosti. Kamery 

monitorujú  zadný a predný východ, sklad a parkovisko areálu na adrese sídla spoločnosti. 

Príjemcami sú orgány činné v trestnom konaní, prípadne iné zainteresované subjekty pre 

naplnenie účelu spracovania (napr. správne priestupkové orgány, poisťovne, súdy, znalci, 

subjekty zaisťujúce servis kamerového systému). Technické a organizačné opatrenia: riadenie 

prístupu k dátam, interné postupy v rámci spoločnosti. 

 

 

Zásady  spracúvania osobných údajov 

 

Spoločnosť HYDAC, s.r.o. pri spracovaní osobných údajov dodržiava nasledovné zásady:  

- zásada zákonnosti osobné údaje spracovávame len zákonným spôsobom a osobitne 

dbáme na to, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutých osôb a pri ochrane 

osobných údajov postupujeme v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné 

nariadenie o ochrane údajov). 

- zásada obmedzenia účelu osobné údaje získavame len na konkrétne určený, výslovne 

uvedený a oprávnený účel a nikdy ich nespracovávame spôsobom, ktorý nie je 

zlučiteľný s týmto účelom 

- zásada minimalizácie osobných údajov spracúvame len tie osobné údaje, ktoré sú 

primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa 

spracúvajú 

- zásada správnosti dbáme na to aby nami spracúvané osobné údaje boli správne, podľa 

potreby ich aktualizujeme a za týmto účelom máme prijaté primerané a účinné opatrenia 

na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov,  

na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili. 

- zásada minimalizácie uchovávania osobné údaje uchovávame vo forme, ktorá umožňuje 

identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý 

sa osobné údaje spracúvajú; 

- zásada integrity a dôvernosti osobné údaje vždy spracúvame iba spôsobom, ktorý 

prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú 

bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním 

osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou 

osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov. 

- zásada zodpovednosti ako prevádzkovateľ pristupujeme zodpovedne k dodržiavaniu 

základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov 

so zásadami spracúvania osobných údajov a vieme tento súlad so zásadami spracúvania  

osobných údajov na požiadanie úradu preukázať. 

 

 

Záruky ochrany osobných údajov  

 

Zaviedli sme a udržiavame nevyhnutná vhodné technické a organizačné opatrenia, vnútornej 

kontroly a procesy bezpečnosti informácií v súlade s najlepšou obchodnou praxou 

zodpovedajúce možnému hroziacemu riziku pre vás ako subjekt údajov. Zároveň zohľadňujeme 

stav technologického vývoja s cieľom chrániť vaše osobné údaje pred náhodnou stratou, 

zničením, zmenami, neoprávneným zverejnením alebo prístupom. Tieto opatrenia môžu 



zahŕňať okrem iného najmä prijatie primeraných krokov na zabezpečenie zodpovednosti 

zamestnancov, ktorí majú prístup k vašim údajom, školenia zamestnancov, pravidelné 

zálohovanie, postupy pre obnovu dát a riadenie incidentov, softvérová ochrana zariadenia, na 

ktorých sú uložené osobné dáta atď. Spoločnosť HYDAC, s.r.o. má vypracovanú bezpečnostnú 

politiku a smernice pre každý informačný systém upravujúce postup pri spracúvaní osobných 

údajov s osobitným dôrazom na ochranu práv dotknutých osôb. Spoločnosť HYDAC, s.r.o., má 

prijaté primerané personálne, organizačné a technické opatrenia, ktoré sú spracované v 

dokumentácii k ochrane osobných údajov 

Práva dotknutých osôb 

Na základe písomnej žiadosti, žiadosti podanej mailom alebo osobne v spoločnosti HYDAC, 

s.r.o., má dotknutá osoba právo:

• žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie

spracúvania svojich osobných údajov;

• namietať spracúvanie svojich osobných údajov;

• na prenosnosť osobných údajov;

• podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných

údajov SR;

• žiadať o informácie o spôsobe a spracúvaných osobných údajoch a právo na prístup

k osobným údajom, ktoré spoločnosť HYDAC, s.r.o. o nej spracováva;

Požiadavky dotknutých osôb vybavujeme bezplatne s výnimkou § 21 ods. 3 zákona 

č. 18/2018 o ochrane osobných údajov. V prípade otázok ohľadom spracúvania osobných 

údajov sa môžete obrátiť na Prevádzkovateľom osobné, písomne na adresu sídla spoločnosti 

alebo môžete svoje žiadosti zasielať na e-mailovú adresu hydac@hydac.sk 

Kategórie príjemcov osobných údajov – zamestnanci 

• Sprostredkovatelia zabezpečujúci plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa

alebo

• Sprostredkovatelia zabezpečujúci plnenie osobitných požiadaviek prevádzkovateľa

najmä:

a) Zabezpečenie stravovania zamestnancov.

• Zdravotné poisťovne

• Doplnkové dôchodkové sporiteľne

• Doplnkové správcovské spoločnosti

• Sociálna poisťovňa

• Orgány verejnej moci

• Zamestnanci



Kategórie príjemcov osobných údajov – zákazníci 

• Orgány verejnej moci

• Zamestnanci

Doba uchovávania osobných údajov – zamestnanci 

Záznamy súvisiace s/so: doba uchovávania 

Odvodmi do sociálnej poisťovne 10 rokov 

Odvodmi do zdravotnej poisťovne 10 rokov 

Plnením povinností súvisiacich s PP 

vzťahom

70 rokov 

Plnením povinnosti zamestnávateľa na úseku 

bezpečnosti pri práci       

5 rokov po zániku povinnosti 

Mzdovou politikou zamestnávateľa 50 rokov 

Ochranou ľudí a majetku spol. /obrazovo – 

zvukové záznamy      

15 dní od vyhotovenia 

Doba uchovávania osobných údajov - zákazníci 

Záznamy/dokumenty doba uchovávania 

Účtovné doklady 10 rokov 

Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácií 5 rokov 

Prezenčné listiny(školenia)       5 rokov 

Obrazovo – zvukové záznamy/kamerový 

záznam

15 dní od vyhotovenia 

Poskytovanie informácii 

Písomné žiadosti o rozsahu, oprávnenosti a ďalších informáciách, týkajúcich sa spracúvania 

osobných údajov v spoločnosti HYDAC, s.r.o., alebo otázky o ochrane osobných údajov 

v spoločnosti HYDAC, s.r.o. majú možnosť dotknuté osoby zasielať na adresu sídla 

spoločnosti: Gorkého 4, 036 01 Martin alebo mailom na hydac@hydac.sk Spoločnosť 

HYDAC, s.r.o. vybaví Vašu žiadosť bezplatne okrem výnimky podľa § 21 ods. 3 zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov najneskôr 

do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti.  

V prípade, ak je poskytnutie osobných údajov  zákonnou / zmluvnou požiadavkou, ste ako 

dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Neposkytnutie osobných údajov 

nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu. 

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej 

organizácie.  

Prevádzkovateľ nevyužíva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.  


