
 

Informácie o spracúvaní osobných údajov 

 

Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva pri XXXXXXXXXX, so sídlom:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, org. číslo: XXXXXXXXXX, webová stránka: xxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: XXXXXXXXXX, ako 
prevádzkovateľ 

Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa 
článku 13 a 14 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 (ďalej len „Nariadenie“): 

Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby - člena Odborového zväzu pracovníkov peňažníctva 
a poisťovníctva 

Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby - člena Odborového zväzu pracovníkov 
peňažníctva a poisťovníctva je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia: „Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na 
plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.“. Zmluvou je vzťah medzi Odborovým zväzom pracovníkov 
peňažníctva a poisťovníctva (ďalej len „Odborový zväz“) a dotknutou osobou založený prihláškou do Odborového zväzu 
a potvrdený vystavením členského preukazu dotknutej osobe Odborovým zväzom. Odborový zväz vznikol podľa zákona 
č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a je evidovaný na Ministerstve vnútra Slovenskej 
republiky pod číslom VVS/1-2200/90-247. Prevádzkovateľ tvorí podľa Stanov Odborového zväzu (bod 15.1) 
organizačnú súčasť Odborového zväzu, riadi sa jeho Stanovami a svojou činnosťou napĺňa jeho poslanie definované 
v článku 3 Stanov Odborového zväzu: 

- presadzovať ekonomické a sociálne záujmy a potreby svojich členov,  
- obhajovať zákonné a ľudské práva svojich členov,  
- obhajovať nároky a požiadavky svojich členov vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a všeobecne záväzných 

právnych predpisov,  
- chrániť oprávnené záujmy a občianske slobody svojich členov. 

Prevádzkovateľ pri tejto svojej činnosti spracúva osobné údaje na nasledovné účely: 

- plnenie povinností prevádzkovateľa súvisiacich so správou členskej základne - evidencia členov, evidencia členských 
preukazov, evidencia úhrad členského, vymáhanie nedoplatkov na členskom,  

- plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z poskytovania výhod členom, 
- organizovanie odborových, športových, spoločenských podujatí pre svojich členov, 
- spracúvanie osobných údajov v rámci účtovných dokladov. 
 
Pri spracovávaní na tieto účely môžu byť osobné údaje poskytnuté týmto kategóriám príjemcov: Odborový zväz, 
Konfederácia odborových zväzov, Integrovaný odborový zväz, inšpektoráty práce, odborové organizácie, poskytovatelia 
poisťovacích služieb, poskytovatelia služieb poskytujúcich členské výhody, advokáti, súdy, exekútori, XXXXXXXXXX 
(zamestnávateľ). 
 
Doba uchovávania osobných údajov Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby počas 
trvania jej členstva v Odborovom zväze vrátane doby členstva, ktorá sa podľa Stanov Odborového zväzu (bod 6.5) 
započítava do dĺžky členstva.  
 
Ako dotknutá osoba máte právo:  
- požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom 

- na opravu svojich osobných údajov 

- na vymazanie svojich osobných údajov 

- na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov 

- namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov 

- na prenosnosť svojich osobných údajov 

- svoj súhlas kedykoľvek odvolať (ak je súhlas právnym základom spracúvania) 

- podať sťažnosť dozornému orgánu, t. z. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 

Práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia.  

Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči 
prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti. 
Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované spracúvanie osobných údajov ani profilovanie. 

 

http://intranet.skgs.local/sk/zamestnanec/kolektivna-zmluva/Ochrana-osobných-údajov


Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby - zamestnanca XXXXXXXXXX 

Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby - zamestnanca Generali Poisťovňa, a. s. je 

článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia: „Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 

prevádzkovateľa“. Zákonné povinnosti prevádzkovateľa ustanovuje predovšetkým zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník 

práce v platnom znení, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení, zákon č. 

152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v platnom znení a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré ustanovujú účely 

spracúvania osobných údajov a zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov. 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na účely plnenia svojich zákonných povinností stanovených vyššie 
uvedenými všeobecne záväznými právnymi predpismi a v nimi stanovenom rozsahu. Prevádzkovateľ spracúva bežné 
osobné údaje ako sú: titul, meno, priezvisko, osobné číslo, pracovné zaradenie, adresa bydliska, e-mailová 
adresa, získané od prevádzkovateľa XXXXXXXXXX (zamestnávateľ). 

Pri spracovávaní osobných údajov na tieto účely môžu byť osobné údaje poskytnuté týmto kategóriám príjemcov: 
Odborový zväz pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva, Konfederácia odborových zväzov, Integrovaný odborový zväz, 
inšpektoráty práce, advokáti, súdy. 
 
Doba uchovávania osobných údajov Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby počas 
trvania pracovnoprávneho vzťahu dotknutej osoby so zamestnávateľom XXXXXXXXXX 
 
Ako dotknutá osoba máte právo:  
- požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom 

- na opravu svojich osobných údajov 

- na vymazanie svojich osobných údajov 

- na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov 

- namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov 

- na prenosnosť svojich osobných údajov 

- svoj súhlas kedykoľvek odvolať (ak je súhlas právnym základom spracúvania) 

- podať sťažnosť dozornému orgánu, t. z. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 

Práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia.  

Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči 
prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti. 
Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované spracúvanie osobných údajov ani profilovanie. 


