
POTVRDENIE Č. ...  
O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV  

DOTKNUTEJ OSOBY 
 

     Dotknutá osoba má, v zmysle Čl. 15 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 
27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov a v súlade s § 21 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sú jej osobné 

údaje Prevádzkovateľom spracúvané, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto 

osobným údajom.  
 

Prevádzkovateľ 
Obchodný názov: BUČINA ZVOLEN, a.s. 

Sídlo spoločnosti: Lučenecká cesta 2266/6, 960 96 Zvolen 

IČO:   36029815 
E-mail:   bucina@outlook.sk 

Zapísaný:  v Obch. registri Okresného sudu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vl. č.: 484/S 
 

Zodpovedná osoba: HB Partners, s.r.o. 
 

Žiadateľ - dotknutá osoba 

Meno a priezvisko: ............................................................................ 
Adresa:   ............................................................................ 

E-mail:   ....................................... 
 

 

      V zmysle vyššie uvedeného si Vás dovoľujeme informovať, že naša spoločnosť ako nižšie uvedený 
Prevádzkovateľ, Vaše osobné údaje  SPRACÚVA / NESPRACÚVA. 

 
 

Informácie o spracúvaných osobných údajoch 
Účely 

spracúvania 
Kategórie 

dotknutých 
osobných 
údajov 

Príjemcovia 
alebo 

kategórie 
príjemcov 

Doba 
uchováva

nia 
osobných 
údajov 

Právo na 
opravu, 
výmaz, 

obmedzenie
, alebo 

namietať 

Právo 
podať 

sťažnosť 
dozorném
u orgánu 

Informácia 
o zdroji 
získania 

osobných 
údajov 

Automatizova
né 

rozhodovanie 
vrátane 

profilovania 

Prenos 
osobných 
údajov do 

tretích 
krajín 

Plnenie 
povinností 

zamestnávateľ
a súvisiacich s 
pracovnoprávn
ymi vzťahmi, 

vrátane 
predzmluvných 

vzťahov a 
vzťahov, ktoré 

vyplývajú z 
povinností 

zamestnávateľ
a po skončení 
pracovnoprávn
eho vzťahu na 

základe 
platných 
právnych 
predpisov, 
prípadne 

kolektívnej 
zmluvy 

zamestnanci, 
manželia alebo 

manželky 
zamestnancov, 
vyživované deti 
zamestnancov, 

rodičia 
vyživovaných 

detí 
zamestnancov, 
blízke osoby, 

obchodní 
partneri, iné 

dotknuté osoby 

zdravotné 
poisťovne, 
sociálna 

poisťovňa, 
daňový 
úrad, 

ústredie 
práce, 

sociálnych 
vecí 

a rodiny, 
doplnkové 

dôchodkové 
sporiteľne, 
dôchodkové 
správcovské 
spoločnosti, 

orgány 
štátnej 

správy a 
verejnej 
moci na 
výkon 

kontroly a 
dozoru 
(napr. 

od 5 
rokov                    
do 70 
rokov           
(od 

vybavenia 
záznamu, 

alebo 
veci, 

alebo od 
narodenia

) 

áno áno osobne nie nie 



inšpektorát 
práce), 

štatistický 
úrad, súd, 

orgány 
činné v 

trestnom 
konaní, 

exekútor, 
iný 

oprávnený 
subjekt 

Exekúcie zamestnanci, 
manželia alebo 

manželky 
zamestnancov, 
vyživované deti 
zamestnancov, 

rodičia 
vyživovaných 

detí 
zamestnancov, 
blízke osoby, 
iné dotknuté 

osoby 

exekútor, 
osoby 

oprávnené v 
zmysle 

príslušných 
predpisov, 
Notári, iný 
oprávnený 

subjekt 

10 rokov                      
(od 

vybavenia 
záznamu, 

alebo 
veci) 

áno áno osobne nie nie 

Súdne spory zamestnanci, 
manželia alebo 

manželky 
zamestnancov, 
vyživované deti 
zamestnancov, 

rodičia 
vyživovaných 

detí 
zamestnancov, 
blízke osoby, 

obchodní 
partneri, iné 

dotknuté osoby 

účastníci 
konania, 
súdy SR, 
právny 

zástupcovia, 
iný 

oprávnený 
subjekt 

10 rokov                         
(od 

vybavenia 
záznamu, 

alebo 
veci) 

áno áno osobne nie nie 

Správa 
registratúry 

zamestnanci, 
manželia alebo 

manželky 
zamestnancov, 
vyživované deti 
zamestnancov, 

rodičia 
vyživovaných 

detí 
zamestnancov, 
blízke osoby, 

obchodní 
partneri, iné 

dotknuté osoby 

MV SR, 
externý 
správca 

registratúry, 
iný 

oprávnený 
subjekt 

doba 
uchovani
a sa riadi 
platným 

registratú
rnym 

plánom 
schválený
m MV SR 

cez 
príslušný 
štátny 
archív 

áno áno osobne nie nie 

Dodávateľsko-
odberateľské 

zmluvy 
(kontaktné 

údaje) 

zamestnanci, 
manželia alebo 

manželky 
zamestnancov, 

obchodní 
partneri, iné 

dotknuté osoby 

zmluvné 
strany, iný 
oprávnený 

subjekt 

10 rokov                            
(od 

skončenia 
platnosti 
zmluvy) 

áno áno osobne nie nie 

Bezpečnosť 
a ochrana 
zdravia pri 

práci (BOZP), 
požiarna 

ochrana OPP a 
civilná ochrana 

CO 

zamestnanci, 
obchodní 

partneri, iné 
dotknuté osoby 

inšpekcia 
práce, 
štátny 

zdravotný 
dozor, dozor 

štátnej 
banskej 
správy, 
hasičský 

zbor, 
policajný 

10 rokov  
(od 

vzniku, 
prípadne 
vybavenia 
záznamu, 

alebo 
veci) 

áno áno osobne nie nie 



zbor, 
dozorný 

orgán CO, 
iný 

oprávnený 
subjekt  

 

Kamerové 
systémy 

osoby 
oprávnené v 

zmysle 
príslušných 

vnútropodnikov
ých predpisov, 

obchodný 
partneri, iné 

dotknuté osoby 

orgány 
činné v 

trestnom 
konaní, 

poisťovňa, 
inšpekcia 
práce, iný 
oprávnený 

subjekt 

30 dní 
(od 

vzniku, 
prípadne 
vybavenia 
záznamu, 

alebo 
veci) 

áno áno osobne nie nie 

IT systémy, 
procesy a 
kontroly 
(vrátane 
riadenia 

prístupov) 

osoby 
oprávnené v 

zmysle 
príslušných 

vnútropodnikov
ých predpisov, 

obchodný 
partneri, iné 

dotknuté osoby 

orgány 
činné v 

trestnom 
konaní, iný 
oprávnený 

subjekt 

1 rok  
(od 

vzniku, 
prípadne 
vybavenia 
záznamu, 

alebo 
veci) 

áno áno osobne nie nie 

Marketing a 
propagácia 

zamestnanci, 
obchodný 

partneri, iné 
dotknuté osoby 

reklamné 
agentúry, 
tlačiarne, 
webové 

sídlo 
Prevádzkova

teľa, iný 
oprávnený 

subjekt 

10 rokov  
(od 

vzniku, 
prípadne 
vybavenia 
záznamu, 

alebo 
veci) 

áno áno osobne nie nie 

  
Kópie spracúvaných osobných údajov vyžiadaných Žiadateľom – dotknutou osobou. 

1. ............................................................................................................. 
2. ............................................................................................................. 

3. ............................................................................................................. 

4. ............................................................................................................. 
5. ............................................................................................................. 

6. ............................................................................................................. 
 

     Toto potvrdenie, ako aj kópie spracúvaných osobných údajov sú poskytnuté bezplatne, za 

akékoľvek ďalšie potvrdenia, alebo kópie spracúvaných osobných údajov, o ktoré Žiadateľ - dotknutá 
osoba požiada, môže Prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym 

nákladom.  
 

 
V .................................... dňa ................ . 

 

 
Za Prevádzkovateľa      

 
 

 

............................................... 
titul, meno a priezvisko      

služobné zaradenie 
BUČINA ZVOLEN, a.s. 

 


