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Informácie o spracúvaní osobných údajov 

 
 

 

 

 

ÚČINNÉ OD 18.05.2018 

 

 

Axxence Slovakia s.r.o., IČO: 31442901, so sídlom Mickiewiczova 9 811 07 Bratislava, 

zapísaná v obchodnom registri Bratislava I, oddiel B, vložka č. 8392 (ďalej len „Axxence 

Slovakia“) dôkladne dbá na ochranu súkromia všetkých jednotlivcov, ktorých osobné údaje 

spracúva v súvislosti so svojou činnosťou. Osobné údaje jednotlivcov sú spracúvané plne v 

súlade s ohľadom na nové Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) 

z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zároveň s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z. z. o 

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

 

Účelom tohto dokumentu je informovať jednotlivcov o tom, na aký účel sa osobné údaje 

spracúvajú, komu môžu byť osobné údaje sprístupnené, aké sú lehoty na ich uchovávanie, aké 

sú práva jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov a o existencii profilovania a 

automatizovaného rozhodovania. Tento dokument je dostupný na internetovej stránke Axxence 

Slovakia: www.axxence.sk (www.axxence.de/en/axxence-slovakia.html/data-privacy) a 

tlačená verzia je dostupná v priestoroch spoločnosti. 

 

1. PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

Prevádzkovateľom osobných údajov jednotlivcov je Axxence Slovakia. Na Axxence Slovakia 

sa môžete obrátiť na telefonickej linke +421 2 210 253 61, e-mailom na adresu 

office@axxence.sk alebo písomne do sídla, či na korešpondenčnú adresu spoločnosti 

Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava. 

 

2. SPÔSOB SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

Vaše osobné údaje spracúvame najmä nasledovne: 

 

a) na účel plnenia zákonných povinností súvisiacich s pracovným pomerom, alebo 

obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo 

pracovného  pomeru) 

http://www.axxence.sk/


 

2 

 

 

i. právny základ je plnenie povinností nasledovných zákonov: 

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

- zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o 

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

- zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, 

- zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, 

- zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, 

- zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 

- zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov, 

- zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

- zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

ii. príjemcovia Vašich osobných údajov sú: 

- dodávateľ na archívne služby, 

- orgány verejnej moci. 

iii. lehoty uchovávania osobných údajov: 

-  Vaše osobné údaje súvisiace s pracovným pomerom uchovávame počas doby trvania 

zamestnaneckého pomeru a ďalej na obdobie, ktoré je požadované právnymi predpismi a to v 

niektorých prípadoch po dobu najviac 20 rokov, 

- doba uchovávania osobných údajov vyplýva najmä zo zákona č. 580/2004 Z. z. Zákon o 

zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, zákona č. 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov, ako aj Zákona 

č. 124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

iv. cezhraničný prenos osobných údajov: 

- pri spracúvaní neprichádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov. 

v. profilovanie a automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov: 

- pri spracúvaní neprichádza k profilovaniu ani automatizovanému spracúvaniu. 

 

b) na účel plnenia zákonnej povinnosti vedenia účtovníctva späté so zabezpečením 

chodu firmy 

 

i. právny základ je plnenie povinností nasledovných zákonov a zmlúv: 

- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, 

- zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, 

- plnenie zmluvy s obchodnými partnermi. 

ii. príjemcovia Vašich osobných údajov sú: 

- dodávateľ účtovných služieb, 

- orgány verejnej moci. 

iii. lehoty uchovávania osobných údajov: 

-  Vaše osobné údaje súvisiace s pracovným pomerom uchovávame počas doby trvania 

zamestnaneckého pomeru a ďalej na obdobie, ktoré je požadované právnymi predpismi a to v 

niektorých prípadoch po dobu najviac 20 rokov, 

- doba uchovávania osobných údajov vyplýva najmä zo zákona č. 595/2003 Z. z. Zákon o dani 

z príjmov a zákona č. 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve. 

iv. cezhraničný prenos osobných údajov: 

- pri spracúvaní neprichádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov. 

v. profilovanie a automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov: 
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- pri spracúvaní neprichádza k profilovaniu ani automatizovanému spracúvaniu. 

 

c) na účel uchádzania sa o projekty zo štrukturálnych fondov, domácich a zahraničných výskumných 

agentúr späté s vyhlasovaním verejných súťaží 

 

i. právny základ je plnenie povinností nasledovných zákonov a EÚ nariadení: 

- zákon č. 343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní,  

- zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona 

č. 575/2001 Z. z. o org. činnosti vlády a org. ústrednej štátnej správy v znení nesk. pred., 

- zákon č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva 

v znení nesk. pred., 

- zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení v znení nesk. pred., 

- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení nesk. pred., 

- Nariadenie Ep a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa 

zrušuje nariadenie č. 1783/1999, 

- Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné 

ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a 

Kohéznom fonde, a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č.1260/1999, 

- Nariadenie Európskej komisie (ES) č.1828/2006 z 8.decembra 2006, ktorým sa stanovujú 

vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č.1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné 

ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a 

Kohéznom fonde a nariadenia Ep a Rady (ES) č.1080/2006 o EÚ fonde reg. rozvoja.  

ii. príjemcovia Vašich osobných údajov sú: 

- APVV - Agentúra na podporu výskumu a vývoja, 

- ASFEU - Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy 

(v minulosti VA - Výskumná agentúra), 

- SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra, 

- PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra, 

- orgány verejnej moci. 

iii. lehoty uchovávania osobných údajov: 

-  Vaše osobné údaje súvisiace s pracovným pomerom uchovávame počas doby trvania 

zamestnaneckého pomeru a ďalej na obdobie, ktoré je požadované právnymi predpismi a to v 

niektorých prípadoch po dobu najviac 5 rokov, 

- doba uchovávania osobných údajov vyplýva najmä zo zákona č. 343/2015 Z. z. Zákon o 

verejnom obstarávaní. 

iv. cezhraničný prenos osobných údajov: 

- pri spracúvaní neprichádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov. 

v. profilovanie a automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov: 

- pri spracúvaní neprichádza k profilovaniu ani automatizovanému spracúvaniu. 

 

d) na účel plnenia zákonnej povinnosti oznamovania protispoločenskej činnosti 

(Whistleblowing) 
 

i. právny základ je plnenie povinností nasledovného zákona: 

- zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním 

protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

ii. príjemcovia Vašich osobných údajov sú: 

- orgány verejnej moci. 

iii. lehoty uchovávania osobných údajov: 

-  Vaše osobné údaje súvisiace s pracovným pomerom uchovávame počas doby trvania 
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zamestnaneckého pomeru a ďalej na obdobie, ktoré je požadované právnymi predpismi a to v 

niektorých prípadoch po dobu najviac 3 roky, 

- doba uchovávania osobných údajov vyplýva najmä zo zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých 

opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

iv. cezhraničný prenos osobných údajov: 

- pri spracúvaní neprichádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov. 

v. profilovanie a automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov: 

- pri spracúvaní neprichádza k profilovaniu ani automatizovanému spracúvaniu. 

 

e) na účel periodickej kontroly dochádzky zamestnancov pomocou snímky tváre 

generovanej pri prihlásení do systému 
 

i. právny základ je: 

- oprávnený záujem vyvodzovať zodpovednosti za porušenie pracovných povinností formou 

periodickej kontroly dochádzky zamestnancov pomocou snímky tváre generovanej pri 

prihlásení do systému.  

ii. príjemcovia Vašich osobných údajov sú: 

- externý správca IT systémov. 

iii. lehoty uchovávania osobných údajov: 

-  Vaše osobné údaje súvisiace s pracovným pomerom uchovávame počas doby trvania 

zamestnaneckého pomeru a ďalej na obdobie, ktoré je požadované oprávneným záujmom a to 

po dobu najviac 60 dní. 

iv. cezhraničný prenos osobných údajov: 

- pri spracúvaní neprichádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov. 

v. profilovanie a automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov: 

- pri spracúvaní neprichádza k profilovaniu ani automatizovanému spracúvaniu. 

 

f) na účel zabezpečenia fyzickej bezpečnosti na pracovisku späté s ochranou výroby 

potravín proti bioterorizmu a vyvodzovaním zodpovednosti za incidenty 

spôsobené vo výrobe pomocou video dohľadu 
 

i. právny základ je: 

- oprávnený záujem zabezpečiť fyzickú bezpečnosť na pracovisku v spätosti s ochranou výroby 

potravín proti bio terorizmu a vyvodzovaním zodpovednosti za incidenty spôsobené vo výrobe 

pomocou video dohľadu.  

ii. príjemcovia Vašich osobných údajov sú: 

- externý správca IT systémov. 

iii. lehoty uchovávania osobných údajov: 

-  Vaše osobné údaje súvisiace s pracovným pomerom uchovávame počas doby trvania 

zamestnaneckého pomeru a ďalej na obdobie, ktoré je požadované oprávneným záujmom a to 

po dobu najviac 15 dní. 

iv. cezhraničný prenos osobných údajov: 

- pri spracúvaní neprichádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov. 

v. profilovanie a automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov: 

- pri spracúvaní neprichádza k profilovaniu ani automatizovanému spracúvaniu. 

 

g) na účel kontroly vstupu do priestorov spoločnosti pomocou knihy návštev 
 

i. právny základ je: 

- oprávnený záujem zabezpečiť fyzickú bezpečnosť na pracovisku a kontrolu vstupu do 

priestorov spoločnosti pomocou knihy návštev.  
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ii. príjemcovia Vašich osobných údajov sú: 

- neexistujú príjemcovia, Vaše osobné údaje nie sú poskytované iným právnym subjektom. 

iii. lehoty uchovávania osobných údajov: 

-  Vaše osobné údaje uchovávame po dobu najviac 5 rokov. 

iv. cezhraničný prenos osobných údajov: 

- pri spracúvaní neprichádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov. 

v. profilovanie a automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov: 

- pri spracúvaní neprichádza k profilovaniu ani automatizovanému spracúvaniu. 

 

 

3. VAŠE PRÁVA SÚVISIACE SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou 

samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva: 

 

a) Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov 

Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, jeho 

zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov, účely 

spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemca alebo kategórie 

príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, 

doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, 

možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných 

údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a 

profilovaniu. 

 

b) Právo na prístup k osobným údajom 

Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte 

právo na prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých 

osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania 

osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre 

ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či 

dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v 

prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. 

Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov. 

 

c) Právo na opravu 

Spracúvame Vaše neaktuálne, či nepresné osobné údaje? Zmenili ste napríklad adresu 

bydliska? Informujte nás prosím, a my osobné údaje opravíme. 

 

d) Právo na výmaz (právo byť zabudnutý) 

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš 

pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či 

sú splnené podmienky, pretože napríklad Axxence Slovakia môže mať povinnosť, či 

oprávnený záujem, ak prevažuje nad Vašimi záujmami, si osobné údaje ponechať. 

 

e) Právo na obmedzenie spracúvania 
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Ak si prajete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné 

dôvody alebo osobné údaje zablokovali. 

 

f) Právo na prenosnosť údajov 

Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej 

spoločnosti, odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom 

nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, Vami určenému subjektu. 

 

g) Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie 

Ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame 

v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi 

predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie 

vzniknutého nevyhovujúceho stavu. Námietku môžete ďalej vzniesť aj priamo proti 

automatizovanému rozhodovaniu, ak k takémuto rozhodovaniu prichádza. 

 

h) Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov 

Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania 

osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov 

Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská 

republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky 

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

 

Jednotlivé práva môžete uplatniť u Axxence Slovakia, a to zavolaním na telefonickú linku 

+421 2 210 253 61 a objasnením Vašej požiadavky, e-mailom na adresu office@axxence.sk 

alebo písomne do sídla, či na korešpondenčnú adresu spoločnosti Mickiewiczova 9, 811 07 

Bratislava. 

 

Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by 

však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme 

oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s 

poskytnutím požadovaných informácií. V prípade opakovaného uplatnenia žiadosti o 

poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov si vyhradzujeme právo  z tohto dôvodu 

účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady. 

 

Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, 

najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávnení v prípade potreby a vzhľadom na 

zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu 

Vás budeme informovať. 

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

