
 IS BOZP a PO 

 

V tomto informačnom systéme osobných údajov (ďalej len „IS“) prevádzkovateľ: ZTS-KABEL, 

s.r.o., Areál ZTS 924, Dubnica nad Váhom 018 41, IČO: 36 299 626, ktorý má určenú zodpovednú 

osobu (kontaktný mail: osobneudaje@zts.borets.com), spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j. 

fyzických osôb jednotlivcov) v rámci spracovateľských činností, ktorých účel, právny základ, 

kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie: 

 

Účel spracúvania Právny základ spracovateľskej činnosti 
Kategórie dotknutých 

osôb 

Kategória 

osobných údajov 

školenie, odborná príprava- 

nevyhnutné pre výkon 

pracovnej činnosti (plánované, 
opakované) 

-zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce  a o 

zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  
-zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

-zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce  v znení  neskorších predpisov  

-zamestnanci,  

- dohodári v zmysle 
Zákonníka práce 

- kto školenie, odbornú 

prípravu vykonal 

bežné osobné údaje 

BOZP a OPP školenia nových/ 

stálych zamestnancov/ 

dohodárov 

-zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce  a o 
zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

-zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
-zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce  v znení  neskorších predpisov  

-zamestnanci,  

- dohodári v zmysle 

Zákonníka práce 

- kto školenie vykonal 

bežné osobné 

údaje,  

BOZP a OPP školenia 
zamestnancov dodávateľov 

tovarov a služieb, resp. 

živnostníkov 

-zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce  a o 

zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  
-zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

-zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce  v znení  neskorších predpisov  
-Obchodný zákonník 

-zamestnanci 

dodávateľov tovarov 
a služieb, resp. 

živnostníci 

- kto školenie vykonal 
 

bežné osobné údaje 

BOZP a OPP školenia iných 

fyzických osôb (rôzne 
návštevy, exkurzie) 

-zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce  a o 

zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

-zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

-zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce  v znení  neskorších predpisov  

-iné fyzické osoby 

(návštevy a pod.) 
-kto školenie vykonal 

bežné osobné údaje 

lekárske (psychologické) 
prehliadky 

-zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce  a o 
zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

-zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
-zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce  v znení  neskorších predpisov  

- uchádzači 
o zamestnanie, ak sa 

prehliadka vyžaduje 

podľa § 41 Zákonníka 
práce,  

-zamestnanci,  

- dohodári v zmysle 
Zákonníka práce 

bežné osobné 

údaje, osobitná 
kategória osobných 

údajov 

registrovaný prac úraz 

-zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce  a o 

zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  
-zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce  v znení  neskorších predpisov 

- zákon NR SR č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
- vyhláška SÚBP a SBÚ č. 111/1975 Zb. o evidencii a registrácii 

pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch 

technických zariadení v znení vyhl. č. 483/1990 Zb.  

- uchádzači o 

zamestnanie,  
-zamestnanci,  

- dohodári v zmysle 

Zákonníka práce, 
-zamestnanci 

dodávateľov tovarov 

a služieb, 
-návštevy a pod. 

- kto spísal registrovaný 

pracovný úraz 

bežné osobné 

údaje, osobitná 

kategória osobných 
údajov 

evidencia malých pracovných 
úrazov 

-zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce  a o 
zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

-zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce  v znení  neskorších predpisov  

- zákon NR SR č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

- vyhláška SÚBP a SBÚ č. 111/1975 Zb. o evidencii a registrácii 

pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch 
technických zariadení v znení vyhl. č. 483/1990 Zb. 

-zamestnanci,  

- dohodári v zmysle 
Zákonníka práce 

 

bežné osobné údaje 

evidencia malých 

nepracovných úrazov 

-zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce  a o 

zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  
-zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce  v znení  neskorších predpisov  

- zákon NR SR č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
- vyhláška SÚBP a SBÚ č. 111/1975 Zb. o evidencii a registrácii 

pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch 

technických zariadení v znení vyhl. č. 483/1990 Zb. 

 
-zamestnanci 

dodávateľov tovarov 

a služieb, resp. 
živnostníci 

-návštevy a pod. 

bežné osobné údaje 

zdraviu škodlivé prostredie 

/posudzovanie 

-zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce  a o 

zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

-zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

-zamestnanci,  

- dohodári v zmysle 

Zákonníka práce 
 

bežné osobné údaje 



-zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce  v znení  neskorších predpisov  

skúšky na alkohol a omamné 

látky 

-zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce  a o 

zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  
-zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

-zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce  v znení  neskorších predpisov  

-zamestnanci,  

- dohodári v zmysle 

Zákonníka práce, 
-zamestnanci 

dodávateľov tovarov 

a služieb, resp. 
živnostníci 

bežné osobné údaje 

evidencia a výber 

nevyhnutných pracovných 

pomôcok na výkon 
práce/funkcie 

-zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce  a o 

zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  
-zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

-zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce  v znení  neskorších predpisov  

-zamestnanci,  

- dohodári v zmysle 

Zákonníka práce 
 

bežné osobné údaje 

rekondičné pobyty 

- zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce  v znení  neskorších predpisov 
predpisov 

-zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce  a o 

zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

zamestnanec, dohodár bežné osobné údaje 

 

Osobné údaje jednotlivcov, ktoré sú súčasťou registratúrnych záznamov (listinných, elektronických), 

prevádzkovateľ likviduje v súlade s osobitným predpisom: zákonom o archívoch a registratúrach (po 

uplynutí úložnej doby podľa Registratúrneho plánu prevádzkovateľa schváleného príslušným 

archívom). Osobné údaje, ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, sa likvidujú/ vymazávajú 

po splnení účelu ich spracúvania, a to bez zbytočného odkladu. 

Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak tretie strany, ktoré majú na ne 

nárok na základe platných právnych predpisov (najmä súdy, orgány činné v trestnom konaní, 

zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa), ako aj ostatní príjemcovia: samotné dotknuté osoby 

(jednotlivci, ktorých osobné údaje sa spracúvajú), oprávnené osoby prevádzkovateľa, 

sprostredkovateľ, ak pôsobí. 

Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu, členovia orgánov spoločnosti), 

sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené o povinnostiach vrátane povinnosti 

mlčanlivosti. 

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na 

opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania 

osobných údajov. Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh na Úrad na ochranu osobných 

údajov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


