
 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov zamestnancov 
 

 

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov zo strany Stavebného bytového družstva II. Košice (ďalej 

len „SBD II. Košice“), ako prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá 

osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa čl. 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“).  

1. Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť: 

Stavebné bytové družstvo II. Košice  

Sídlo: Bardejovská 3, 040 11 Košice 

IČO: 171 204 

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Dr., vložka č. 995/V. 

 

2. Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie práv a povinností SBD II. Košice súvisiacich 

s pracovným pomerom založeným na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej 

v mimopracovnom pomere, ďalšie činnosti, ktoré súvisia s pracovnoprávnym vzťahom a to najmä 

zisťovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu, sledovanie a kontrola dochádzky, identifikácia 

zamestnanca pri plnení pracovných povinností, kontrola dodržiavania pracovnoprávnych povinností 

zamestnanca pri vedení služobného motorového vozidla,  výkon práv a povinností SBD II. Košice alebo 

zamestnanca podľa kolektívnej zmluvy. Osobné údaje SBD II. Košice spracúva na účel plnenia práv 

a povinností v oblasti sociálneho poistenia, zdravotného poistenia, plnenia daňovej povinnosti, v oblasti 

služieb zamestnanosti, v oblasti starobného dôchodkového poistenia a doplnkového dôchodkového 

sporenia, štatistický účel. 

 

3. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov: je plnenie povinností a výkon osobitných práv 

SBD II. Košice alebo zamestnanca v oblasti pracovného práva na základe pracovnej zmluvy alebo 

dohody o práci vykonávanej v mimopracovnom pomere (Zákon č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov), práva sociálneho zabezpečenia 

(Zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. 

o starobnom dôchodkovom sporení, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov) sociálnej ochrany alebo verejného zdravotného poistenia 

podľa osobitného predpisu (Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení 

zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 462/2003 

Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov), medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná alebo podľa kolektívnej zmluvy 

a v oblasti služieb zamestnanosti (Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov). Ďalším právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je aj 

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

zákonov, § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

 

 



4. Kategória príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje sú zdravotné poisťovne, sociálna 

poisťovňa, daňové úrady, ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, doplnkové dôchodkové sporiteľne, 

dôchodcovské správcovské spoločnosti, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly 

a dozoru (inšpektorát práce), zmluvní dodávatelia, súdy a orgány činné v trestnom konaní, exekútor, 

poskytovatelia služieb IT, pracovná zdravotná služba. 

 

 

5. Doba uchovávania osobných údajov 

SBD II. Košice je oprávnené spracovávať osobné údaje dotknutých osôb po dobu nutnej lehoty uloženia  

stanovenú v zmysle registratúrneho plánu a registratúrneho poriadku SBD II. Košice, ktorý je v súlade 

so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 

6. Práva dotknutej osoby 

Dotknutá osoba má právo: 

- požadovať od SBD II. Košice prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, 

- na opravu týchto osobných údajov, 

- na vymazanie týchto osobných údajov, 

- na obmedzenie spracúvania týchto osobných údajov, 

- namietať proti spracúvaniu týchto osobných údajov, 

- na prenosnosť týchto osobných údajov, 

- právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, 

- odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania), 

- podať sťažnosť dozornému orgánu na Úrad na ochranu osobných údajov. 

Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. 

Voči SBD II. Košice si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo 

elektronickými prostriedkami.  

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás neváhajte kontaktovať osobne alebo e-mailom na 

zodpovednaosoba@sbd2ke.sk.  Od 25.5.2018 budú aktuálne informácie o spracúvaní osobných údajov, vrátane 

kontaktných údajov zodpovednej osoby, zverejnené na intranetovej stránke v kategórii „Ochrana osobných 

údajov“. 

 

 

 

 

         Ing. Vojtech Molnár 

                    riaditeľ SBD II. Košice 
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