
SLOSMAT, s. r. o., Cestárska 12, 010 01 Žilina, IČO: 31568840 

kontaktné údaje: gdpr@slosmat.sk, +421 41 564 07 21  

______________________________________________________________________ 

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a 

transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom 

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) 

a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) 

 

Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých 

osôb (zamestnancov, klientov) v našich informačných systémoch na presne určených právnych 

základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní 

osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia.  

1. Práva dotknutých osôb 

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre 

konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva: 

a) Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú 

Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby 

spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom 

automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ 

máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá 

žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi (článok 15, 

recitál 63, 64 Nariadenia). 

b) Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 

Nariadenia). 

c) Právo na výmaz – „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na 

ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie 

vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou 

informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, 

recitál 65, 66  Nariadenia. 

d) Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete 

správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 

Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému 

spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné 

odstránenie spracúvania. 

e) Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich 

informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu 

prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, 

pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia 

v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním 

tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje 



na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri 

výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi. 

f) Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte 

ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu na ochranu 

osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás 

týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov. 

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej 

situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely 

oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania 

vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito 

záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si 

vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).  

Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybaví spoločnosť bezplatne, 

okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov 

spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie 

dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Spoločnosť je povinná vybaviť žiadosť 

dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo oboznámiť o dôvodoch, prečo 

k prevereniu nedošlo, a možnosti uplatnenia práva dotknutej osoby na podanie návrhu na začatie 

konania podľa § 100 a na inú právnu ochranu podľa osobitého predpisu. 

Spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných 

údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva 

dotknutej osoby. 

Spoločnosť Vás, ako dotknutú osobu informovala o ochrane Vašich osobných údajov. Boli ste poučení 

o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov. 

SLOSMAT, s. r. o., Cestárska 12, 010 01 Žilina prijala ako prevádzkovateľ informačného systému 

všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany 

Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. 

V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám 

oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných 

údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických 

osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime. 

UPOZORNENIE: z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné 

údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. 

Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok 

neuzavretie zmluvného vzťahu. 

2. Dôvod spracovania osobných údajov 

Spoločnosť spracúva poskytnuté osobné údaje za viacerými účelmi: 

Informačný systém Účel 
Právny základ (podľa čl. 6 

GDPR) 

EKONOMICKO-ÚČTOVNÁ 
AGENDA 

Spracovanie účtovnej agendy. 
čl. 6 ods. 1 písmeno c) GDPR - 
splnenie zákonnej povinnosti 

KAMEROVÝ SYSTÉM 
MONITORUJÚCI PRIESTORY 
PRÍSTUPNÉ VEREJNOSTI 

Monitorovanie priestorov 
prístupných verejnosti 
z dôvodu ochrany majetku 

a zdravia. 

čl.6 ods. 1 písmeno f) GDPR 
účely oprávnených záujmov 



SPRÁVA REGISTRATÚRY 

Evidencie prichádzajúcej a 

odchádzajúcej pošty (listy, 
podnety, sťažnosti a iné) v 
papierovej alebo elektronickej 

forme a evidencie záznamov v 
registratúrnom stredisku 
prevádzkovateľa. 

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - 

splnenie zákonnej povinnosti 

čl. 89 - spracúvanie na účely 
archivácie vo verejnom 

záujme, na účely vedeckého 
alebo historického výskumu 
alebo na štatistické účely 

ZMLUVY 
Vytvorenie, uzatvorenie a 
plnenie zmluvy/objednávky. 

čl.6 ods. 1 písmeno b) GDPR 
osobné údaje nevyhnutné na 
uzatvorenie a plnenie zmluvy 

EVIDENCIA ZÁSTUPCOV 
DODÁVATEĽOV A 
ODBERATEĽOV 

Vedenie databázy zástupcov, 
respektíve zamestnancov 

dodávateľov a odberateľov 
z dôvodu plnenia ich 
pracovných, služobných 
a funkčných povinností 
a zabezpečenia plynulých 
dodávateľsko-odberateľských 
vzťahov. 

čl.6 ods. 1 písmeno b) GDPR 
osobné údaje nevyhnutné na 
uzatvorenie a plnenie zmluvy 

UPLATŇOVANIE PRÁV 
DOTKNUTÝCH OSÔB 

Evidencia bezpečnostných 
incidentov súvisiacich 
s únikom osobných údajov a 
žiadostí dotknutých osôb. 

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - 
splnenie zákonnej povinnosti 

čl. 34 GDPR, čl. 15 GDPR 

PRÁVNE VZŤAHY A  
VYMÁHANIE POHĽADÁVOK 

Zabezpečenie vedenia právnej 
agendy. 

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - 
splnenie zákonnej povinnosti 

MARKETING 

Vykonávanie marketingových 
prieskumov a poskytovania 
informácií o prevádzkovateľovi 
dotknutej osobe - 

poskytovanie informácii  
súvisiacich s ponukou tovarov 
a služieb prevádzkovateľa 
alebo jeho obchodných 

partnerov, vrátane zasielania 
informácií o zvýhodnených 
ponukách, produktoch a iných 

aktivitách, ako i zasielanie 
obchodných oznámení 
prostredníctvom 
elektronických prostriedkov - 
formou poštového/e-
mailového/alebo telefonického 

kontaktovania na kontaktné 
údaje uvedené dotknutou 
osobou. 

čl.6 ods. 1 písmeno a) GDPR 
súhlas so spracúvaním 
osobných údajov 

PRIAMY MARKETING 
Odosielanie relevantných 
informácii a ponúk 
zákazníkom. 

čl.6 ods. 1 písmeno f) GDPR 
účely oprávnených záujmov 

EVIDENCIA UCHÁDZAČOV O 
ZAMESTNANIE 

Vedenie databázy uchádzačov 
o zamestnanie, 
ktorí prevádzkovateľovi IS 
zaslali žiadosti o prijatie 
do zamestnania, a to 

dobrovoľne, bez vypísaného 
výberového konania, vrátane 
neprijatých uchádzačov. 

čl.6 ods. 1 písmeno a) GDPR 
súhlas so spracúvaním 
osobných údajov 

SÚŤAŽE  

Vedenie evidencie súťažiacich, 
vyhodnocovanie týchto súťaži 
a vzájomná komunikácia s 

účastníkmi a výhercami. 

čl.6 ods. 1 písmeno a) GDPR 
súhlas so spracúvaním 
osobných údajov 



REKLAMÁCIE Agenda sťažností a reklamácií. 
čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - 

splnenie zákonnej povinnosti 

3. Návšteva webovej stránky 

Keď navštívite naše webové stránky, naše webové servery z bezpečnostných dôvodov vždy uchovajú 

spojovacie údaje počítača spájajúceho sa s našou stránkou, zoznam webových strán, ktoré navštívite 

v rámci našej stránky, dátum a trvanie Vašej návštevy, identifikačné údaje používaného typu 

prehliadača a operačného systému ako aj webovej stránky, cez ktorú sa spájate s našou stránkou. 

• Cookies 

Súbor cookie je malý balík údajov prenášaných zo servera webovej lokality do zariadenia jej 

návštevníka. Zvyčajne sa používa na autentifikáciu, zapamätanie si relácií, analýzu webových stránok 

alebo prispôsobené reklamy. 

Nevyhnutné súbory cookie pomáhajú sprístupniť webové stránky tým, že umožňujú základné 

funkcie, ako je navigácia na stránke a prístup k zabezpečeným oblastiam webovej stránky. Bez týchto 

cookies nemôže webová stránka správne fungovať. 

Štatistické súbory cookie pomáhajú vlastníkom webových stránok pochopiť, ako návštevníci 

interagujú s webovými stránkami anonymným zhromažďovaním a oznamovaním informácií. 

Marketingové súbory cookie sa používajú na sledovanie návštevníkov na rôznych webových 

stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých 

používateľov, a tým hodnotnejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán. 

Pre súbory cookie, ktoré sa používajú na analýzy, reklamy alebo iný dodatočný výkon a funkcie, 

ktoré nie sú nevyhnutné pre ďalšiu funkčnosť webovej stránky, je nevyhnutný súhlas návštevníka 

webovej stránky. 

• Súbory cookie tretích strán 

Vaše osobné údaje môžu byť zhromažďované nami alebo tretími stranami, medzi ktoré patrí: 

Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ireland 

Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland 

Ďalšie informácie o pravidlách spracúvania Vašich osobných údajov nájdete v pravidlách ochrany 

osobných údajov https://policies.google.com/privacy a https://sk-

sk.facebook.com/privacy/explanation. 

4. Podmienky a spôsob spracúvania osobných údajov dotknutých osôb 

Spoločnosť spracúvané osobné údaje nezverejňuje. Výnimkou môže byť iba osobitný právny predpis  

alebo rozhodnutia súdu alebo iného štátneho orgánu. 

Spoločnosť nebude spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu alebo iného zákonného právneho 

základu za iným účelom ako je uvedené. 

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. 

• Marketing 

V každom e-maile vám poskytneme možnosť odhlásiť sa z ďalšej marketingovej komunikácie. 

Možnosť zrušenia výberu môžete urobiť kliknutím na odkaz „odhlásiť sa z odberu“, ktorý je 

umiestnený v spodnej časti našich marketingových e-mailov.  

Spracovanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu môžete namietať emailom na adrese 

gdpr@slosmat.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa. 

https://policies.google.com/privacy
https://sk-sk.facebook.com/privacy/explanation
https://sk-sk.facebook.com/privacy/explanation


• Súhlas so spracovaním osobných údajov: 

V prípade súhlasu so spracovaním osobných údajov dotknutá osoba dáva súhlas na spracovanie 

osobných údajov slobodne, bez nátlaku a vynucovania, ako aj bez podmieňovania hrozbou 

odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo povinností vyplývajúcich pre 

prevádzkovateľa. 

Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek zrušiť elektronicky alebo písomne. 

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho 

odvolaním. 

• Odovzdávanie osobných údajov tretím stranám 

S vašimi osobnými údajmi prioritne prichádzajú do kontaktu naši oprávnení zamestnanci pri 

zachovaní mlčanlivosti. V nevyhnutnej a odôvodnenej miere môžeme niektoré Vaše údaje sprístupniť 

iným osobám pri zachovaní mlčanlivosti, ak nám to dovoľuje zmluva so zákazníkom, so súhlasom 

zákazníka alebo ak nám takáto povinnosť vyplýva z právnych predpisov. V závislosti od okolností 

a účelu spracúvania patria medzi príjemcov najmä: 

• naši zamestnanci k tomu oprávnení 

• sprostredkovatelia 

• audítorské spoločnosti 

• poradcovia (daňoví, právni, atď.) 

• poskytovatelia softvérového vybavenia  

• ASAS, a.s. (Aliancia stavebnín) 

Na základe sprostredkovateľskej zmluvy odovzdávame osobné údaje dotknutých strán 

spoločnostiam: 

BAJAN company s.r.o., IČO 46170545 (súťaže, marketing) 

Flexi Factoring, s.r.o., IČO 44662891 (právna agenda) 

Spoločnosť čestne prehlasuje, že pri výbere jednotlivých spoločností dbala na ich odbornú, technickú, 

organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných 

údajov prijatými bezpečnostnými opatreniami v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. 

Štátne orgány 

V prípade vymáhania našich práv môžu byť vaše osobné údaje odovzdané tretiemu subjektu (napr. 

advokátovi). Ak nám právny poriadok, alebo orgán štátnej moci (napr. PZ SR), uloží povinnosť, aby 
sme mu odovzdali vaše osobné údaje, musíme tak urobiť. 

V prípade požiadavky na sprístupnenie vašich osobných údajov od orgánu verejnej moci skúmame, 

či sú legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie. Bez riadneho preverenia legislatívneho 

nároku nie sú Vaše údaje sprístupnené. 

• Prenos osobných údajov do tretích krajín  

Cezhraničný prenos údajov mimo EÚ vykonávame v rámci marketingových aktivít. Na odosielanie e-

mailových kampaní používame e-mailingový nástroj MailChimp (MailChimp c/o The Rocket Science 

Group, LLC, so sídlom 675 Ponce De Leon AVE NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA, MOSS No. 

EU 826 477 914. Zásady ochrany osobných údajov pre klientov v rámci EÚ sú uvedené vo Vyhlásení 

prevádzkovateľa https://mailchimp.com/help/mailchimp-european-data-transfers/. 

 

5. Doba uchovávania osobných údajov dotknutých osôb 

Pri účeloch spracovania osobných údajov je doba uchovávania nastavená v zmysle zákonných lehôt 

a v lehotách podľa registratúrneho plánu. 

https://mailchimp.com/help/mailchimp-european-data-transfers/


Kamerové záznamy uchovávame štandardne 15 dní odo dňa nasledujúcom po dni, v ktorom bol 

záznam vyhotovený. V prípade, ak dôjde k protiprávnemu konaniu, podstupujeme kamerové 

záznamy polícií a tieto záznamy sú uložené po dobu potrebnú k skončeniu vyšetrovania.  

Spoločnosť bezpečne likviduje všetky osobné údaje, ktorých účel spracúvania  a doba uchovania sa 

skončila. Po skončení vymedzeného účelu je spoločnosť oprávnená spracúvať osobné údaje v 

nevyhnutnom rozsahu a to na výskum alebo na účely štatistiky v ich anonymizovanej podobe.  

Spoločnosť zabezpečuje, spracovávanie osobných údajov dotknutých osôb  vo forme umožňujúcej 

identifikáciu jednotlivých dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie 

účelu spracúvania. 

6. Dozorný orgán 

V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu 

osobných údajov, ktorý je národným dozorným orgánom. Kontaktné údaje nájdete na webovej 

stránke https://dataprotection.gov.sk/uoou/. 

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia 

Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás 

kontaktovali:  

emailová adresa gdpr@slosmat.sk 

tel. č.:  +421 41 564 07 21 

 

 

 

 

V  Žiline, dňa 16.03.2022. 

 

mailto:gdpr@slosmat.sk

