OZNÁMENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
podľa čl. 13 NARIADENIA 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 len „Nariadenie GDPR“) a podľa § 19 ods. 4 zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA
Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za ochranu
a spracúvanie osobných údajov či už v papierovej alebo elektronickej podobe.
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. so sídlom Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO:
36 211 541, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka č.:
1204/V (ďalej aj ako „TEKO, a. s.“)
e-mailová schránka: info@teko.sk, klientska linka: 0800 102 100
Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
e-mailová schránka: zodpovednaosoba_OOU@teko.sk
2. DEFINÍCIA DOTKNUTEJ OSOBY
Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva TEKO, a. s. vo
svojom informačnom systéme ako prevádzkovateľ.
Na účely tohto oznámenia sú dotknutými osobami:
 dodávatelia tovarov služieb a prác;
 odberatelia služieb;
 zmluvné strany a nimi poverené osoby, ktoré sú uvedené v nájomných, kúpnych
a sprostredkovateľských zmluvách a iných zmluvách, na faktúrach za služby a na iných
faktúrach;
 zmluvné strany, ktorým je odpredaný alebo darovaný vyradený majetok;
 fyzické osoby tvoriace štatutárny orgán zmluvnej strany
 uchádzači o zamestnanie,
 žiadatelia o podporu, dary a sponzorstvo
3. PRÁVNY ZÁKLAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Právnym základom je v zmysle § 13 ods. 1 Zákona, na základe ktorého budeme získavať
a ďalej spracúvať Vaše osobné údaje je:
a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden
konkrétny účel,
b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je
dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti
dotknutej osoby,

c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
d) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku
dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
Vaše osobné údaje získavame výhradne priamo od Vás.
4. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Účelom spracúvania osobných údajov je:








obstarania tovarov, služieb a prác;
nájmu, kúpy, predaja, vrátane sprostredkovania, predzmluvných vzťahov, zmluvných
vzťahov, plnenia zmlúv, identifikácie zmluvných strán, evidencie zmlúv, plnenia
súvisiacich právnych povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov;
evidencie súvisiace so správou nehnuteľností;
vyraďovania majetku
obsadzovanie voľných pracovných miest;
plnenie povinností TEKO, a. s. ako zamestnávateľa súvisiacich s predzmluvným
pracovnoprávnym vzťahom.

Vaše osobné údaje budeme získavať a ďalej spracúvať na základe Vášho súhlasu, ak nás
príslušné všeobecne záväzné právne predpisy neoprávňujú spracúvať tieto údaje bez súhlasu.
5. ROZSAH SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
titul, meno a priezvisko, titul, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, bankové spojenie,
číslo občianskeho preukazu, podpis;
 údaje uvedené v zmluvách, na listoch vlastníctva a v dokumentoch, ktorými sa
preukazuje vzťah k predmetu zmluvy;
 údaje uvedené v životopise, v motivačnom liste (napr.: fotografia), a ďalšie údaje
nevyhnutné v súvislosti s výberovým konaním na voľné pracovné miesto;
 iné osobné údaje, ktoré potrebujeme nevyhnutne spracúvať v súlade s účelmi podľa
bodu 3. tohto oznámenia.


6. KOMU SME OPRÁVNENÍ VAŠE ÚDAJE POSKYTNÚŤ




Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté/sprístupnené príjemcom, ktorí majú postavenie
samostatných prevádzkovateľov a ktorým sme vaše osobné údaje oprávnení
poskytnúť/sprístupniť na základe všeobecne záväzných právnych predpisov. Ide o tieto
subjekty:
súdy a orgány činné v trestnom konaní v zmysle zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový
poriadok v znení neskorších predpisov a zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení
neskorších predpisov;







služba kriminálnej polície, služba hraničnej polície, služba cudzineckej polície, služba
finančnej polície Policajného zboru v zmysle zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore
v znení neskorších predpisov;
audítori a orgány, ktoré vykonávajú nad týmito audítormi dohľad v zmysle
zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
iný oprávnený subjekt v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu.
Na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia môžeme poveriť spracúvaním vašich osobných
údajov sprostredkovateľov, ktorí sú oprávnení spracúvať osobné údaje v našom mene a sú
povinní riadiť sa našimi pokynmi. V súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov nie je
na takéto poverenie potrebný váš súhlas.
VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE NEPOSKYTNEME SPROSTREDKOVATEĽOM ALEBO INÝM
PRÍJEMCOM, KTORÍ NIE SÚ OPRÁVNENÍ ICH SPRACÚVAŤ.
Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť akékoľvek údaje do tretej krajiny alebo medzinárodných
organizácií.
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva automatizované individuálne
rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 Zákona.
7. VAŠE PRÁVA PRE ZAISTENIE OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a ak všeobecne záväzné právne predpisy
neustanovujú niečo iné, máte právo:

na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či o vás
spracúvame osobné údaje, 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;

žiadať opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov tak, aby boli vždy presné
a aktuálne;

na výmaz vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely uvedené
v bode 3. tohto oznámenia. O výmaz vašich osobných údajov môžete žiadať až po
uplynutí lehôt uvedených v bode 7. tohto oznámenia;

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

podať sťažnosť u nás a/alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky.
8. POSTUP PRI UPLATNENÍ VÁŠHO PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV
Tieto práva môžete uplatniť nasledovnými spôsobmi:
a) zaslaním písomnej žiadosti na našu adresu uvedenú v tomto oznámení;

b) správou elektronickej pošty (e-mailom) zaslanou na adresu elektronickej pošty
uvedenú v tomto oznámení, ktorej prílohou bude vyplnená a podpísaná žiadosť
(formulár);
Aby sme mohli vašu žiadosť vybaviť a z dôvodu jednoznačnej identifikácie žiadateľa ako
dotknutej osoby, sme oprávnení požadovať ďalšie dodatočné informácie.
V prípade splnenia všetkých podmienok pre vybavenie žiadosti vám odpovieme najneskôr do
tridsiatich dní od doručenia vašej žiadosti. Odpoveď na vašu žiadosť je bezplatná, avšak
v prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo
neprimeraných požiadaviek, môžeme žiadateľovi účtovať primeraný poplatok za spracovanie
žiadosti. V prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených
alebo neprimeraných požiadaviek môžeme aj odmietnuť konať na základe tejto žiadosti.
9. UCHOVÁVANIE, VYRAĎOVANIE A LIKVIDÁCIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje uchovávame a registratúrne záznamy, ktorých súčasťou sú vaše osobné
údaje, vyraďujeme a likvidujeme v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä
zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o archívoch a registratúrach“) a schváleným
Registratúrnym plánom TEKO, a. s.

