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I. Úvodné ustanovenia
Železnice Slovenskej republiky, vznikli 1. januára 1993 rozhodnutím vlády SR o zriadení štátneho podniku
v nadväznosti na rozdelenie ČSFR a tým i na rozdelenie Česko – slovenských štátnych dráh na dva samostatné
subjekty. Rozhodnutie vlády SR bolo rozpracované zákonom NR SR č. 258/1993 Z. z. o Železniciach SR
z 30. septembra 1993 v znení neskorších predpisov.
Hlavným predmetom činnosti ŽSR je od 1. januára 2002 najmä:
 správa a prevádzka železničnej infraštruktúry (ŽI);
 poskytovanie služieb súvisiacich s obsluhou ŽI;
 zriaďovanie a prevádzkovanie železničných, telekomunikačných a rádiových sietí;
 budovanie a údržba železničnej infraštruktúry;
 ďalšie podnikateľské činnosti zapísané v obchodnom registri.
ŽSR sú podľa zákona prevádzkovateľom železničnej dráhy na území Slovenska. Vyplýva im z toho povinnosť
zabezpečovať a obsluhovať celoštátne a regionálne dráhy a organizovať na týchto dráhach dopravu pre všetkých
prevádzkovateľov železničnej dopravy v zmysle dopravnej politiky štátu, a to bez akýchkoľvek diskriminačných
obmedzení. V svojom portfóliu majú ŽSR v správe železničné trate (normálneho, širokého aj úzkeho rozchodu),
trakčné vedenia, železničné tunely a mosty, železničné priecestia, železničné stanice.
V rámci správy a prevádzky železničnej infraštruktúry a súvisiacich služieb v súlade s príslušnou platnou
legislatívou, dochádza zo strany spoločnosti ŽSR k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb na rôzne
presne stanovené účely. Spoločnosť ŽSR si kladie za cieľ chrániť osobné údaje fyzických osôb, ktoré spracúva v
súlade s NARIADENÍM 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) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Za účelom splnenia si svojej informačnej povinnosti, ako aj s cieľom uviesť dotknutým osobám ďalšie fakty o
spracúvaní ich osobných údajov spoločnosťou ŽSR, vydáva spoločnosť ŽSR tento dokument popisujúci princípy
ochrany osobných údajov (ďalej aj ako „Princípy“). Spoločnosť ŽSR transparentne zverejní tento dokument na
svojom Intranete a na svojej webovej stránke tak, aby dotknuté osoby k nej mali jednoduchý a permanentný
prístup.
II. Základné pojmy
Termíny a skratky používané v texte tohto dokumentu majú význam, ktorý im je priradený nižšie:
Nariadenie GDPR je Nariadenie 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);
Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov;
Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby
(ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo
nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online
identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú,
mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;
Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám
alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a
prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno Prevádzkovateľa
alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu. Na účely týchto
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Princípov sa spoločnosť ŽSR považuje za prevádzkovateľa, ak spracúva osobné údaje v zmysle predchádzajúcej
vety;
Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý
spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;
Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné
údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v
rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa nepovažujú za
príjemcov;
Spracúvanie je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad
získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena,
vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom,
preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa
vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami;
Obmedzenie spracúvania je označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v
budúcnosti;
Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia
týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby,
predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci,
majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo
pohybom;
Pseudonymizácia je spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje už nebolo možné
priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, pokiaľ sa takéto dodatočné informácie
uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby osobné
údaje neboli priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe;
Informačný systém je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa
určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo
distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe;
Súhlas dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle
Dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so
spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka;
Porušenie ochrany osobných údajov je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie najmä k náhodnému alebo
nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú,
uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim;
Tretia krajina je krajina, ktorá nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody
o Európskom hospodárskom priestore;
Zodpovedná osoba (alebo „Data Protection Officer“) je zamestnancom spoločnosti ŽSR. Zodpovedná osoba
plní najmä tieto úlohy:
- poskytovanie informácií a poradenstva prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi a zamestnancom,
ktorí vykonávajú spracúvanie, o ich povinnostiach podľa nariadenia GDPR a zákona o ochrane
osobných údajov,
- monitorovanie súladu s nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov a s pravidlami
prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v súvislosti s ochranou osobných údajov vrátane rozdelenia
povinností, zvyšovania povedomia a odbornej prípravy personálu, ktorý je zapojený do
spracovateľských operácií, a súvisiacich auditov,
- poskytovanie poradenstva na požiadanie,
spolupráca s dozorným orgánom,
- plnenie úlohy kontaktného miesta pre dozorný orgán v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania
vrátane predchádzajúcej konzultácie;
Dozorný orgán v Slovenskej republike sa za dozorný orgán považuje Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky.
Registratúrny poriadok ŽSR je Registratúrny poriadok a registratúrny plán SR ŽSR, GR ŽSR A ÚS ŽSR,
interný predpis ŽSR upravujúci postup všetkých organizačných útvarov (ďalej len „útvar“) pri správe
registratúry, a to najmä pri manipulácii s registratúrnymi záznamami a spismi, ako aj pri ich náležitom a
pravidelnom vyraďovaní.
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III. Základné informácie
1.

2.

Prevádzkovateľ:
Železnice Slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR“)
Klemensova 8 , Bratislava 813 61
IČO: 31364501
Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka 312/B.
Tel. kontakt: 02/2029 2000
Zodpovedná osoba (Data Protection Officer) ŽSR:
Zodpovednú osobu môžete kontaktovať prostredníctvom nasledovných kontaktných údajov:
e-mailová adresa: dpo@zsr.sk
písomne na adrese:
Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8 , Bratislava 813 61, s označením „Osoba zodpovedná za OOÚ“
IV. Bezpečnosť spracúvania
V záujme ochrany práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ŽSR prijali primerané
technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť splnenie požiadaviek legislatívy o ochrane osobných
údajov. ŽSR považujú bezpečnosť spracúvania osobných údajov za prioritnú a vynakladá permanentné úsilie na
to, aby sa zamedzilo bezpečnostným incidentom, ktoré by mohli viesť k riziku pre práva a slobody fyzických
osôb. Bezpečnosť spracúvania je pravidelne posudzovaná so zreteľom na najnovšie poznatky a charakter
spracúvania osobných údajov. ŽSR pravidelne posudzujú a podľa možností aplikujú primerané záruky pre
bezpečnosť osobných údajov, ktoré môžu zahŕňať šifrovanie alebo pseudonymizáciu.
V. Zásady spracúvania
ŽSR dôsledne rešpektujú zásady spracúvania osobných údajov dotknutých osôb a ich súkromie, pričom dbá na
to, že osobné údaje musia byť najmä:
- spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe;
- získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely;
- primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie príslušného účelu
spracúvania;
- správne a podľa potreby aktualizované;
- uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to
potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú;
- spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred
neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to
prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.
ŽSR sú zodpovedné za dodržiavanie vyššie uvedených zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania
osobných údajov s týmito zásadami, pričom sú tento súlad na požiadanie povinné preukázať Dozornému orgánu.
VI. Poučenie o právach dotknutej osoby

a.

b.

c.

Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo na potvrdenie, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. V prípade ak tomu tak je, máte
právo na získanie informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov v rozsahu uvedenom v čl. 15 GDPR. Súčasne
máte právo získať kópiu tých osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.
Právo na opravu osobných údajov
V prípade ak zistíte, že spracúvame o Vás nesprávne alebo neúplné osobné údaje, máte právo na ich opravu
alebo doplnenie.
Právo na odvolanie súhlasu
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d.

e.

f.

g.

h.

i.

V prípade, ak ste nám poskytli súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, máte právo na jeho odvolanie
bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
Právo na vymazanie osobných údajov
Máte právo dosiahnuť vymazanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Uplatneniu tohto práva však
predchádza individuálne posúdenie Vašej žiadosti, pričom nebude uplatnené v prípade, ak je ďalšie spracúvanie
osobných údajov potrebné na niektorý z prípadov uvedených v čl. 17 GDPR, najmä na splnenie zákonnej
povinnosti, oprávneného záujmu prevádzkovateľa, na účely archivácie vo verejnom záujme alebo na
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Máte právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, a to v iba z dôvodov
uvedených v čl. 18 GDPR. Uvedené právo si môžete uplatniť najmä, ak naša organizácia už nemá potrebu
spracúvať Vaše osobné údaje, ale tieto údaje sú potrebné pre Vás na preukázanie uplatňovania alebo obhajovania
Vašich právnych nárokov.
Právo na prenosnosť osobných údajov
V prípadoch, kedy spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré ste našej organizácii poskytli na základe súhlasu alebo
na základe podpísania zmluvy a tieto osobné údaje spracúvame automatizovanými prostriedkami, máte právo
získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne použiteľnom
a strojovo čitateľnom formáte. V prípade Vašej požiadavky, prenesieme tieto údaje Vami určenému inému
prevádzkovateľovi, pokiaľ tomu nebudú brániť zákonné alebo iné prekážky.
Právo namietať a právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo automatizované rozhodovanie vrátane
profilovania
Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré vykonávame na základe oprávneného záujmu
alebo na základe verejného záujmu, ako aj namietať voči profilovaniu založenému na uvedených právnych
základoch.
Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a
osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo
odstránenie nevhodného stavu.
Máte právo, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní
a má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú. Vaše právo pritom zahŕňa:
právo na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, právo vyjadriť Vaše stanovisko, právo napadnúť takéto
rozhodnutie.
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
S Vaším podnetom alebo sťažnosťou (návrhom na začatie konania) ohľadom spracúvania osobných údajov sa
môžete obrátiť na dozorný orgán, ktorým je :
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava
IČO: 36 064 220
tel. č.: +421/2/3231 3220
web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/
Kontaktné údaje pre uplatnenie práv dotknutej osoby
Jednotlivé práva uvedené v bode VI. si môžete uplatniť poslaním e-mail žiadosti na adresu dpo@zsr.sk alebo
písomnou žiadosťou zaslanou na adresu Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava 813 61,
s označením „Osoba zodpovedná za OOÚ“.
Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré si u nás uplatníte, poskytujeme bezplatne a budú Vám
poskytnuté najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť
o ďalšie 2 mesiace v závislosti od komplexnosti žiadosti a počtu žiadostí. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená
alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje
administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie
kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za
administratívne náklady.
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VII. Účely spracúvania osobných údajov v spoločnosti ŽSR a právne základy spracúvania
Je v záujme ŽSR spracúvať osobné údaje dotknutých osôb iba na konkrétny a aktuálny účel. ŽSR primárne
spracúvajú osobné údaje, pretože je to potrebné pre splnenie jej zákonnej povinnosti ako prevádzkovateľa alebo
na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. ŽSR taktiež spracúvajú určité osobné údaje
dotknutých osôb, nakoľko toto spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje ako
prevádzkovateľ. Súhlas dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov vyžadujú ŽSR v adekvátnych
prípadoch, ak si to povaha spracúvania vyžaduje. ŽSR aktuálne nevykonávajú automatizované rozhodovanie
vrátane profilovania, ak nie je v konkrétnom prípade nižšie výslovne uvedené inak.
ŽSR spracúvajú osobné údaje pre dosiahnutie nižšie popísaných účelov a na základe nižšie uvedených právnych
základov pri týchto spracovateľských činnostiach:
1. Vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií
a.

b.

c.

d.
e.

f.

g.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií v zmysle zákona o
slobodnom prístupe k informáciám.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné aj na splnenie nasledovnej zákonnej povinnosti zákon č. 211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov. Osobné údaje dotknutej osoby sú spracúvané aj na právnom základe,
ktorým je súhlas dotknutej osoby, a to v prípadoch, pre ktoré to zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov vyžaduje. Poskytnutie osobných údajov je aj zákonnou požiadavkou, ktorá je potrebná na podanie
žiadosti o poskytnutie informácie. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné vybaviť žiadosť
o poskytnutie informácie.
Spracúvané kategórie osobných údajov
Osobné údaje súvisiace so sprístupňovaním informácií, najmä :
- titul,
- meno, priezvisko,
- adresa,
- ďalšie osobné údaje žiadateľa, dotknutej osoby, osoby oprávnenej udeliť súhlas na sprístupnenie
informácií ,
- osobné údaje fyzických osôb dotýkajúce sa osobnosti a súkromia žiadateľa, dotknutej osoby, osoby
oprávnenej udeliť súhlas na sprístupnenie informácií, ktoré sú sprístupnené povinnou osobou na základe
zákona a/alebo súhlasu.
Osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia č. 2016/679 (GDPR) alebo § 16 ods. 1 zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom spracúvania, ak sú predmetom žiadosti
o sprístupnenie.
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje získavame od dotknutých osôb.
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané po celú dobu vybavovania žiadosti o sprístupnenie informácií, následne sú zaradené
do predarchívnej starostlivosti v súlade s požiadavkami zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a uchovávané po dobu 5 rokov.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sa poskytujú nasledovným príjemcom:
- Iná povinná osoba príslušná vo veci konať podľa zákona č. 211/2000 Z. z.,
- Žiadateľ podľa zákona č. 211/2000 Z. z.,
- Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č. 2016/679 (GDPR) v spojitosti s
§ 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
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h.
i.

j.

Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Žiadateľ (fyzická osoba), dotknuté osoby podľa § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov, osoby oprávnené udeliť súhlas podľa § 11 ods. 1 písm. a), c) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov.
Zverejňovanie:
Neuskutočňuje sa zverejňovanie osobných údajov.
2. Vydávanie časopisu Semafor

a.
b.

c.

d.
e.

f.

g.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom vydávania podnikového časopisu Semafor.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané na základe nasledovných právnych základov:
- v súlade s ust. § 78 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
- v súlade s ust. § 78 ods. 7 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
- zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a
rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov,
- súhlas dotknutej osoby. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne súhlas, nebudú jej osobné údaje
zverejnené v podnikovom časopise.
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
Spracúvané kategórie osobných údajov
Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutých osôb:
- titul,
- meno, priezvisko,
- obrazová podobizeň fyzickej osoby,
- dátum narodenia (jubilanti),
- dátum úmrtia,
- kondolencia,
- poďakovanie, iné osobné údaje súvisiace s témou článku.
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje nezískavame z iných zdrojov ako od dotknutých osôb.
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané po celú dobu vydania časopisu, ktorý je archivovaný v tlačenej forme, následne sú
zaradené do predarchívnej starostlivosti v súlade s požiadavkami zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a
registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a uchovávané po dobu 5 rokov.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Časopis a osobné údaje sú spracúvané nasledujúcimi sprostredkovateľmi:
- Dodávateľ pre zalamovanie, tlač a distribúciu časopisu na základe zmluvy so ŽSR .
Časopis a osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované nasledovným príjemcom:
- Verejnosť a odberatelia časopisu
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
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h.
i.

j.

Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Zamestnanci, bývalí zamestnanci, zosnulé osoby a blízke osoby zosnulých osôb, iné fyzické osoby, ktorých sa
téma článku týka.
Zverejňovanie:
Časopis je zverejnený na webovom sídle ŽSR, intranete ŽSR, rovnako sa vydáva aj printová podoba časopisu.
Údaje sú zverejnené v súlade s ust. § 78 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a / alebo na základe súhlasu dotknutej osoby, aj je s ohľadom na okolnosti
vhodnejší alebo výslovne potrebný.
3. Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

a.

b.

c.

d.
e.

f.

g.
h.
i.
j.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom vedenia elektronického archívu zmlúv, súvisiacich dokumentov
(objednávok a faktúr) a ich zverejňovania v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR (odkaz na
CRZ je zverejňovaný aj na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie v profile ŽSR ako verejného
obstarávateľa).
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie nasledovných zákonných povinností podľa:
- zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a súvisiace predpisy,
- nariadenia vlády č. 498/2011, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv.
Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, ktorá je slúži na zverejňovanie zmlúv a faktúr.
Spracúvané kategórie osobných údajov
Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, a to najmä údaje uvedené na objednávkach, zmluvách
a faktúrach, titul, meno, priezvisko, adresa, organizácia, kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa),
funkcia, podpis, bankové spojenie a číslo účtu. Osobitné kategórie osobných údajov a osobné údaje týkajúce sa
uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania.
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje získavame od dotknutých osôb, zamestnávateľov dotknutých osôb.
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú na nevyhnutnú dobu, pričom : a) zmluvy v prípade zmlúv to je 5 rokov od ich
účinnosti, b) objednávky a faktúry 5 rokov od ich zverejnenia. Platí, že lehota archivácie zmlúv a inej
dokumentácie z procesu verejného obstarávania pri financovaní projektov z prostriedkov EÚ vyplýva zo zákona
č. 292/2014 Z. z o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, pričom táto je stanovená do 31.12.2028, alebo aj po tomto dátume, ak nedôjde k
vysporiadaniu finančných vzťahov medzi poskytovateľom a prijímateľom. Dokumenty sú následne uchovávané
a likvidované v súlade s registratúrnym poriadkom ŽSR.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Zmluvy a faktúry môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované nasledovným príjemcom:
- Centrálny register zmlúv - v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.
Kategória dotknutých osôb:
Zamestnanci, zamestnanci dodávateľov tovarov a služieb, fyzické osoby, ktoré sú v zmluvnom vzťahu so ŽSR.
Zverejňovanie:
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Osobné údaje sa zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov a na webovom sídle prevádzkovateľa.
4. Obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác
a.

b.

c.

d.

e.

f.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom obstarávania dodávok tovaru, poskytnutia služieb a realizácie
stavebných prác a rovnako tak za účelom spracovania a vyhodnocovania ponúk (dokladov, dokumentov a pod.).
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné aj na splnenie nasledovných zákonných povinností:
- zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní,
- zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
- zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, ktorá slúži na obstarávanie tovaru a služieb.
V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné s FO/PO uzatvoriť zmluvný vzťah.
Spracúvané kategórie osobných údajov:
Spracúvame osobné údaje nevyhnutné na účely verejného obstarávania, a to :
- titul,
- meno, priezvisko,
- adresa,
- dátum narodenia,
- rodné číslo,
- ekonomická identita,
- ďalšie osobné údaje a doklady / potvrdenia týkajúce sa vzdelania, pracovnej pozície / funkcie a
odbornej praxe a realizovaných projektov, ktoré je potrebné doložiť v závislosti od obstarávania,
- podpis.
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky môžu byť predmetom spracúvania vo vzťahu
k údajom o bezúhonnosti v závislosti od obstarávania, ak to vyžaduje osobitný predpis. V prípade, že dotknutá
osoba neposkytne osobné údaje, nebude možné realizovať riadne proces obstarávania.
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Kategórie získavaných osobných údajov:
Spracúvame osobné údaje zamestnancov / zástupcov dodávateľov:
- meno, priezvisko, titul,
- pracovná pozícia / funkcia,
- údaje o vzdelaní a odbornej praxi,
- údaje o realizovaných projektoch,
- kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo),
- podpis.
Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:
- zamestnávateľ dotknutej osoby,
- dotknutá osoba.
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané po celú dobu realizácie postupu obstarávania a následne po uzavretí spisu je lehota
ich uloženia v zmysle Registratúrneho poriadku stanovená pre (a) verejné obstarávania a verejné súťaže 5 rokov
(b) nadlimitné súťaže 10 rokov.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané nasledujúcimi sprostredkovateľmi:
- Spoločnosti zabezpečujúce poradenskú činnosť a podporu pri realizácii obstarávania - zmluva
12

g.
h.
i.

j.

Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované nasledovným príjemcom:
- Úrad pre verejné obstarávanie - zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov
- Protimonopolný úrad - zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení
zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných
orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
- iný oprávnený subjekt - v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č. 2016/679 (GDPR) v spojitosti
s § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Fyzické osoby, ktoré sú najmä štatutárnym orgánom záujemcu, uchádzača, subdodávateľa, zamestnanci resp. iné
osoby, ktoré sú členmi komisií / porôt a iné fyzické osoby podľa zákona o verejnom obstarávaní, Obchodného
zákonníka a zákona o registri partnerov verejného sektora.
Zverejňovanie:
Osobné údaje môžu byť zverejňované na internetovej stránke prevádzkovateľa v súlade so zákonom č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
5. Poskytovanie dodávky plynu

a.
b.

c.

d.
e.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom poskytovania služieb spojených s dodávkou plynu zákazníkom.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy (zmluva o dodávke plynu), ktorej zmluvnou
stranou je dotknutá osoba a aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením
zmluvy. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné aj na splnenie nasledovných zákonných povinností:
- zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov,
- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov,
- vyhláška č. 236/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy
plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu v znení neskorších predpisov.
Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktoré je slúžia na poskytovanie dodávky plynu.
V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvu na poskytovanie dodávky plynu.
Spracúvané kategórie osobných údajov
Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutých osôb.
Osobné údaje sa spracúvajú v nevyhnutnom rozsahu, a to v prípade žiadateľa o pripojenie a nájomcu najmä
meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, číslo účtu, kontaktné údaje (tel. č., fax, e-mail), adresa bydliska,
adresa odberného miesta, číslo odberného miesta, podpis, výpis z registra nehnuteľností; v prípade vlastníka
nehnuteľnosti najmä, meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa bydliska, podpis, výpis LV z katastra
nehnuteľností.
Osobitné kategórie osobných údajov ani osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy , priestupky nie sú
predmetom spracúvania.
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje nezískavame z iných zdrojov ako od dotknutých osôb.
Doba uchovávania osobných údajov:
13

f.

g.
h.
i.
j.

Osobné údaje sú spracúvané po dobu 5 rokov od ukončenia poskytovania služieb v súlade s Registratúrnym
poriadkom ŽSR.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované nasledovným príjemcom:
- Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v súlade so zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike a o doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach v znení neskorších predpisov,
- Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č. 2016/679 (GDPR) v spojitosti s
§ 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Žiadateľ o pripojenie, nájomca a vlastník nehnuteľnosti
Zverejňovanie:
Osobné údaje sa zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov.
6. Poskytovanie dodávky elektriny

a.

b.

c.
d.

e.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom poskytovania služieb spojených s pripojením zákazníkov do distribučnej
siete a dodávky elektriny.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy (zmluva o dodávke elektriny), ktorej zmluvnou
stranou je dotknutá osoba a aby sa na základe o žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením
zmluvy. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné aj na splnenie nasledovných zákonných povinností:
- zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov,
- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
- vyhláška č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie
elektriny a dodávky elektriny.
Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou a nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktoré je slúžia na
poskytovanie dodávky elektriny. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvu na
poskytovanie služieb spojených s pripojením zákazníkov do distribučnej siete a dodávky elektriny.
Spracúvané kategórie osobných údajov:
Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutých osôb.
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje nezískavame z iných zdrojov ako od dotknutých osôb. Osobné údaje sa spracúvajú v nevyhnutnom
rozsahu, a to v prípade žiadateľa o pripojenie a nájomcu najmä meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, číslo
účtu, kontaktné údaje (tel. č., fax, e-mail), adresa bydliska, adresa odberného miesta, číslo odberného miesta,
podpis, výpis z registra nehnuteľností; v prípade vlastníka nehnuteľnosti najmä, meno, priezvisko, titul, dátum
narodenia, adresa bydliska, podpis, výpis LV z katastra nehnuteľností.
Osobitné kategórie osobných údajov ani osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy , priestupky nie sú
predmetom spracúvania.
Doba uchovávania osobných údajov:
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g.
h.
i.
j.

Osobné údaje sú spracúvané po dobu 5 rokov od ukončenia poskytovania služieb v súlade s Registratúrnym
poriadkom ŽSR.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované nasledovným príjemcom:
- Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v súlade so zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike a o doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach v znení neskorších predpisov,
- Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č. 2016/679 (GDPR) v spojitosti s
§ 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Žiadateľ o pripojenie, nájomca a vlastník nehnuteľnosti.
Zverejňovanie:
Osobné údaje sa zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov
7. Poskytovanie informačnej podpory súvisiacej s prevádzkou železničnej
dopravy

a.

b.

c.

d.

e.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom poskytovania informačnej podpory zamestnancom dopravcov a
zamestnancom ŽSR pre procesy súvisiace s plánovaním vlakovej dopravy, prevádzkou a riadením vlakovej
dopravy, komunikáciou s IS dopravcov a IS susedných MI.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné aj na splnenie nasledovnej zákonnej povinnosti:
- zákon č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach
Poskytnutie a spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou a nevyhnutné na splnenie zákonnej
povinnosti.
Spracúvané kategórie osobných údajov:
Spracúvame osobné údaje zamestnancov ŽSR a dopravcov
- meno, priezvisko
- pracovné zaradenie/funkcia (napr. rušňovodič, člen vlakovej čaty)
- tel. kontakt
- e-mail
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Kategórie získavaných osobných údajov:
- meno, priezvisko
- pracovné zaradenie/funkcia (napr. rušňovodič, člen vlakovej čaty)
- tel. kontakt
- e-mail
Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:
- dopravcovia
- dotknutá osoba
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú na dobu:
Osobné údaje sa spracúvajú na dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účel spracúvania osobných údajov. Po
ukončení účelu spracúvania osobných údajov je zabezpečená likvidácia osobných údajov.
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f.

g.
h.

Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané nasledujúcimi sprostredkovateľmi:
- Spoločnosti zabezpečujúce podporu pre informačný systém.
Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované nasledovným príjemcom:
- dopravcovia
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
8. Prevádzka ubytovacích zariadení

a.

b.

c.

d.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom zabezpečenia krátkodobého a dlhodobého ubytovávania tuzemských, ako
aj zahraničných klientov, ich evidencie a plnenia povinností viažucich sa k ubytovacím službám (kniha
ubytovaných a daň za ubytovanie).
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy a aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby
vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné aj na splnenie nasledovných zákonných povinností:
- zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov, v prípade poskytovania zľavy zdravotne ťažko
postihnutým osobám, vrátane ich sprievodu, v spojený so všeobecne záväzným nariadením príslušnej
obce
- zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov
- zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov
Slovenskej republiky
- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy a prevádzkovateľ je
rovnako tak v zmysle vyššie uvedenej zákonnej úpravy povinný spracúvať osobné údaje. V prípade
neposkytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvný vzťah s dotknutou osobou a poskytnúť jej
služby ubytovania.
Spracúvané kategórie osobných údajov:
Spracúvame sú osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné
číslo, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu, číslo víz, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť
(u cudzinca), tel. č., e-mail, pracovisko (u zamestnanca), podpis, doba ubytovania, doba predpokladaného
odchodu, číslo izby ubytovania, účel pobytu, úhrada jednotlivých nákladov za ubytovania (strava, nocľah, iné),
preukaz zdravotne ťažko postihnutej osoby a údaje v ňom uvedené v prípade uplatnenia zľavy z ubytovania pre
zdravotne ťažko postihnutú osobu, vrátane jej sprievodu, v prípade ubytovania zamestnanca číslo preukazu,
účtovné centrum, pracovisko, fakturačné údaje, údaje uvedené v zmluve a vo fotokópiách dokladov
preukazujúcich splnenie podmienok v súlade s VZN, údaje týkajúce sa ubytovania a iné osobné údaje na
dosiahnutie účelu spracúvania. Osobné údaje v rozsahu uvedenom v dotazníku spokojnosti ubytovaných
fyzických osôb. Kniha ubytovaných obsahuje údaje v súlade s § 24 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu
občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v spojitosti so zákonom zákon č.
404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov. Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutých osôb, ako aj z iných
zdrojov (napríklad od zamestnávateľa dotknutej osoby). Osobitné kategórie osobných údajov sú predmetom
spracúvania vo vzťahu k údajom týkajúcim sa zdravia poskytnutie zľavy osobám ZŤP alebo sprievodu osôb
ZŤP).
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje spracúvame po celú dobu ubytovania v našich ubytovniach:
- nevybavené žiadosti/objednávky - 1 rok od realizovania žiadosti/objednávky
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- vybavené žiadosti/objednávky - 5 rokov po ukončení ubytovania (naplnenia predmetu zmluvy)
Osobné údaje sú uchovávané v súlade s požiadavkami zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a sú
likvidované v súlade s registratúrnym poriadkom ŽSR.
e. Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované nasledovným príjemcom:
- Policajný zbor – v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a
registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 171/1993 Z. z. o
Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov,
- Slovenská informačná služba – v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej
republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 46/1993 Z.
z. o Slovenskej informačne službe v znení neskorších predpisov,
- Vojenské spravodajstvo – v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej
republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 198/1994
Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov,
- Obec (správca dane) – v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov aj v spojení so všeobecne
záväzným nariadením príslušnej obce,
- Iný oprávnený subjekt – v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č. 2016/679 (GDPR) v spojitosti
s § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
f. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
g. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
h. Kategória dotknutých osôb:
Ubytované osoby (dlhodobo a krátkodobo ubytovaní), fyzické osoby, ktoré si požiadali o rezerváciu.
i. Zverejňovanie:
Osobné údaje sa nezverejňujú, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
9. Prenájom priestorov ubytovacími zariadeniami
a.

b.

c.

d.

e.
f.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom prenájmu priestorov ubytovacích zariadení, organizáciu svadieb a
poskytovanie iných obdobných služieb súvisiacich s prevádzkou ubytovacích zariadení .
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy (objednávka služieb), ktorej zmluvnou stranou
je dotknutá osoba a aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva aj na právnom základe, ktorým sú právne predpisy, a to zákon č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v
znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej
republiky národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy a následne ktorá je
nevyhnutná aj na splnenie zákonných požiadaviek. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné
uzavrieť zmluvný vzťah a využívať služby týkajúce sa prenájmu priestorov ubytovacími zariadeniami.
Spracúvané kategórie osobných údajov:
Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutých osôb. Osobné údaje sú spracúvané najmä v rozsahu: titul,
meno, priezvisko, dátum poskytnutia služby / trvania služby, typ služby, kontaktné údaje (telefón, e-mail).
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané najdlhšie po dobu 5 rokov od poskytnutia služby a likvidované sú v súlade
s Registratúrnym poriadkom ŽSR.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sa neposkytujú iným príjemcom.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
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g.
h.
j.

Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Žiadatelia/objednávatelia, ktorí majú záujem a ktorým sú poskytované služby.
Zverejňovanie:
Osobné údaje sa nezverejňujú.
10. Zabezpečovanie ubytovacích, stravovacích, prepravných a iných služieb
v cestovnom ruchu

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom zabezpečovania ubytovacích, prepravných a iných služieb v cestovnom
ruchu pre zákazníkov.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy medzi ŽSR-ZSŽ a zákazníkom a na vykonanie
opatrení pred uzatvorením zmluvy (zmluva o obstaraní zájazdu).
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností:
- zákon č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných
agentúr
- Občiansky zákonník
- zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy. V prípade neposkytnutia
osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvný vzťah a využívať ubytovacie, stravovacie, prepravné a iné
služby.
Spracúvané kategórie osobných údajov:
Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutých osôb:
objednávateľ
- meno, priezvisko
- adresa trvalého pobytu
- dátum narodenia
- kontaktné údaje (telefón, e-mail)
- číslo dokladu (pas/OP) - iba v prípade objednávania leteniek
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Kategórie získavaných osobných údajov:
spolucestujúci
- meno, priezvisko
- adresa trvalého pobytu
- dátum narodenia
- kontaktné údaje (telefón, e-mail)
- číslo dokladu (pas/OP) - iba v prípade objednávania leteniek
Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:
- objednávateľ zájazdu
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú na dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účel spracúvania osobných údajov. Po
ukončení účelu spracúvania osobných údajov je zabezpečená likvidácia osobných údajov.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované nasledovným príjemcom:
- prepravcovia (leteckí, vlakoví, ...)
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
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h.

Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
11. Monitorovanie priestorov ŽSR

a.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality,
narušenia bezpečnosti, ochrany majetku alebo zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch a
dohľad nad monitorovanými technológiami.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie oprávneného záujmu ŽSR pre zabezpečenie ochrany
majetku a bezpečnosti osôb a dohľad nad monitorovanými technológiami.
Spracúvané kategórie osobných údajov:
Spracúvame osobné údaje dotknutých osôb.
- videozáznam, on-line záznam
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje nezískavame z iných zdrojov ako od dotknutých osôb.
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú na dobu 15 dní. Po tejto dobe je zabezpečená likvidácia osobných údajov.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané nasledujúcimi sprostredkovateľmi:
- spoločnosti zabezpečujúce ostrahu priestorov ŽSR
Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované nasledovným príjemcom:
- súdy, organy činné v trestnom konaní, policajné zbory
Osobné údaje môžu byť sprístupnené nasledovným príjemcom:
- spoločnosti zabezpečujúce servis kamier / kamerových systémov
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

b.

c.

d.
e.
f.

g.
h.

12. Oznámenia protispoločenskej činnosti
a.

b.

c.

Účel spracúvania osobných údajov:
Evidencia, vybavovanie oznámení a plnenie úloh v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej
protispoločenskej činnosti fyzickými osobami, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom
svojho zamestnania, povolania, postavenia, funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré
môžu prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu
jej páchateľa.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné aj na splnenie nasledovnej zákonnej povinnosti:
- zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia kontaktných údajov, nebude
môcť byť dotknutá osoba vyrozumená o vyriešení zaslaného podnetu.
Spracúvané kategórie osobných údajov
Spracúvame osobné údaje osoby, ktorá podala oznámenie.
Spracúvané sú osobné údaje súvisiace s vybavovaním oznámení, najmä:
- meno, priezvisko,
- adresa pobytu,
- dátum doručenia oznámenia,
- predmet oznámenia,
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výsledok preverenia oznámenia
dátum skončenia preverenia oznámenia,
ďalšie osobné údaje nevyhnutné na preverenie oznámenia.
Spracúvané môžu byť aj osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia č. 2016/679 (GDPR)
alebo § 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré sú predmetom oznámenia alebo
zistené počas šetrenia. Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky podľa čl. 10 nariadenia
č. 2016/679 (GDPR) alebo § 17 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom
spracúvania, ak spracúvanie ustanoví osobitný predpis.
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Kategórie získavaných osobných údajov:
- páchateľ alebo iné fyzické osoby, ktoré boli uvedené v oznámení
- meno, priezvisko
- ďalšie údaje týkajúce sa osôb uvedených v podnete a relevantné k danému podnetu
Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:
- osoba, ktorá podala oznámenie
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sa evidujú v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a
o zmene a doplnení niektorých zákonov na dobu 3 rokov od doručenia oznámenia. Po tejto dobe je zabezpečený
výmaz v súlade s registratúrnym poriadkom ŽSR.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované nasledovným príjemcom:
Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, Národný inšpektorát práce, inšpektoráty práce,
orgán činný v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č. 2016/679
(GDPR) v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Fyzické osoby, ktoré podali oznámenie a ktoré sú prešetrované podľa zákona o ochrane oznamovateľov
protispoločenskej činnosti.
Zverejňovanie:
Neuskutočňuje sa zverejňovanie osobných údajov.

-

d.

e.

f.

g.
h.
i.

j.

13. Riešenie sťažností, petícií a iných žiadostí a návrhov
a.

b.

c.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom zabezpečenia činností súvisiacich s prijímaním, evidovaním,
prešetrovaním a vybavovaním sťažností, petícií a /alebo iných žiadostí, návrhov fyzických osôb v záujme
skvalitňovania služieb poskytovaných ŽSR.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f)
nariadenia 2016/679 (GDPR) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
V prípade neposkytnutia osobných údajov,
Spracúvané kategórie osobných údajov:
Spracúvame osobné údaje dotknutých osôb.
Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, najmä:
- titul,
- meno, priezvisko,
- adresa pobytu,
- elektronická adresa (e-mail),
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d.
e.

f.
g.
h.
i.

j.

- predmet sťažnosti, petície, žiadosti, návrhu
- dátum doručenia podania,
- výsledok preverenia sťažnosti, petície návrhu a žiadosti,
- dátum skončenia riešenia
- iné osobné údaje, ktoré vyplývajú z obsahu sťažnosti, petície a iných žiadostí a návrhov.
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje nezískavame z iných zdrojov ako od dotknutých osôb.
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sa evidujú po dobu 5 rokov od vybavenia podania. Po tejto dobe je zabezpečená likvidácia
osobných údajov v súlade s registratúrnym poriadkom ŽSR.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sa neposkytujú iným príjemcom.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Fyzická osoba, ktorá podala sťažnosť, petíciu, a/alebo inú žiadosť, návrh anonym, účastníci sťažností, petícií, a
iných žiadostí a návrhov.
Zverejňovanie:
Neuskutočňuje sa zverejňovanie osobných údajov.
14. E-SHOP ŽSR

a.

b.

c.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom zabezpečenie internetového predaja kníh a propagačných predmetov
(spracovanie objednávky, vystavenia daňového dokladu, doručenie objednaného tovaru a plnenia povinností
predajcu vyplývajúce z kúpnej zmluvy)
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy (kúpna zmluva) a na vykonanie opatrení pred
uzatvorením zmluvy a na splnenie nasledovných zákonných povinností:
- zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník
- zákon č. 250/2007 Z.z. zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe
zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
- zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník,
- zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o
štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.
Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, na plnenie zmluvy (kúpna zmluva) a na vykonanie opatrení pred
uzatvorením zmluvy a na splnenie zákonných povinností. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je
možné uzavrieť zmluvný vzťah, vybaviť a spracovať objednávku.
Spracúvané kategórie osobných údajov
- meno a priezvisko,
- názov spoločnosti,
- ulica,
- PSČ,
- mesto (adresa doručenia),
- tel. číslo,
- e-mail,
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ďalšie osobné údaje nevyhnutné k reklamácií a odstúpeniu od zmluvy, číslo objednávky / faktúry, číslo
bankového účtu pre vrátenie úhrady, atď.
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje nezískavame z iných zdrojov ako od dotknutých osôb.
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané po celú dobu spracovania objednávky až po doručenie tovaru a aj počas uplatnenia
povinností predajcu vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (reklamácia) a po uzavretí spisu je lehota ich uloženia v
zmysle registratúrneho poriadku ŽSR stanovená na 5 rokov.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované nasledovným príjemcom:
- Poštové a kuriérske služby (Slovenská pošta) v súlade s ustanovením zákona č. 324/2011 Z. z. o
poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Objednávatelia tovaru v e-shope, kontaktné osoby, ak objednávateľom je právnická osoba.
Zverejňovanie:
Neuskutočňuje sa zverejňovanie osobných údajov.

-

d.
e.

f.

g.
h.
i.
j.

15. Vydávanie FIP
a.

b.

c.

d.
e.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom poskytnutia cestovných výhod na tratiach zahraničných železníc,
vyhotovovanie a evidencia zahraničných cestovných lístkov a preukazov.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na poskytnutie cestovných výhod na tratiach zahraničných železníc,
vyhotovovanie a evidencia zahraničných cestovných lístkov a preukazov na základe súhlasu dotknutej osoby.
V prípade neposkytnutia osobných údajov nebudú dotknutej osobe poskytnuté cestovné výhody na tratiach
zahraničných železníc.
Spracúvané kategórie osobných údajov
Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutých osôb.
žiadateľ
- meno a priezvisko
- v činnej službe od/do (dátum)
- vzťah k ZSSK, ZS CARGO, ŽSR
- číslo žel. preukazu
- podpis
manžel/manželka
- meno a priezvisko
- číslo žel. preukazu
nezaopatrené dieťa
- meno a priezvisko
- číslo žel. preukazu
- dátum narodenia
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje nezískavame z iných zdrojov ako od dotknutých osôb
Doba uchovávania osobných údajov:
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f.

g.
h.

Osobné údaje sa spracúvajú na dobu 3 rokov od nasledovného roku, kedy bola žiadosť vybavená, následne sú
zaradené do predarchívnej starostlivosti v súlade s požiadavkami zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a
registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a uchovávané po dobu 5 rokov.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
osobné údaje sú spracúvané nasledujúcimi sprostredkovateľmi:
- ZSSK a.s.
- ZS CARGO
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
16. Prenájom bytových priestorov

a.

b.

c.

d.

e.

f.
g.
h.
i.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom prenájmu bytových priestorov vo vlastníctve SR a v správe ŽSR,
vrátane spracovávania poplatkov za prenájom.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je zmluvný a predzmluvný vzťah, ďalej je právnym
základom zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 182/1993 Z. z. o
vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákon č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom
nájme bytov v znení neskorších predpisov. V prípade získavania osobných údajov osôb, s ktorými chce žiadateľ
v byte bývať, a to v prípadoch ak nejde o jeho manžela/manželku žiadateľa alebo o jeho nezaopatrené dieťa, sú
osobné údaje spracúvané na základe súhlasu týchto osôb. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne osobné
údaje, nebude možné realizovať s ňou zmluvný vzťah týkajúci sa prenájmu bytových priestorov.
Spracúvané kategórie osobných údajov
Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, a to najmä titul, meno a priezvisko, bydlisko, rodinný stav,
rodné číslo, pracovné zaradenie, dátum nástupu do ŽSR, číslo OP, e-mail, bankové spojenie, číslo účtu, údaje o
súčasnom stave bývania žiadateľa, iné dôvody na pridelenie bytu, podpis, v prípade spolubývajúcej osoby najmä
titul meno, priezvisko, rodné číslo, pracovné zaradenie, vzťah k žiadateľovi.
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Kategórie získavaných osobných údajov:
údaje o osobách, s ktorými chce žiadateľ (zamestnanec ŽSR) v byte bývať:
- meno, priezvisko, titul
- rodné číslo
- pracovné zaradenie
- vzťah ku žiadateľovi
Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:
- žiadateľ
Doba uchovávania osobných údajov:
Uplynutím lehoty uloženia 10 rokov (lehota uloženia začína plynúť dňom 1. januára nasledujúceho roku po roku,
v ktorom bol spis týkajúci sa zmluvného vzťahu uzatvorený). Osobné údaje sú likvidované v súlade s
registratúrnym poriadkom ŽSR.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sa neposkytujú iným príjemcom, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
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j.

Žiadatelia (zamestnanci ŽSR), osoby, s ktorými chce žiadateľ v byte bývať, nájomníci bytových priestorov a ich
rodinní príslušníci.
Zverejňovanie:
Osobné údaje sa zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov.
17. Evidencia a predaj nehnuteľností

a.

b.

c.

d.
e.

f.

g.
h.
i.
j.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom predaja bytových, nebytových priestorov a iných nehnuteľností vo
vlastníctve SR a v správe ŽSR .
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe, ktorým je zmluvný a predzmluvný vzťah a ďalej na právnom
základe, ktorým je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 182/1993
Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Z. z.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu
na iné osoby v znení neskorších predpisov, zákon č. 162/1995 Zb. o katastri nehnuteľností a o zápise
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov. Poskytnutie osobných údajov je
požiadavkou na plnenie zmluvy (kúpna zmluva) a na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy a na splnenie
zákonných povinností. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné uzatvorenie zmluvy (kúpna
zmluva).
Spracúvané kategórie osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum
narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt, rodinný stav, bankové spojenie a číslo účtu, kontaktné údaje (telefón, email), zápisnica o úprave bezpodielového spoluvlastníctva manželov, čestné vyhlásenia týkajúce sa financovania
predmetu ponuky, podpis, fotokópia OP v obmedzenom rozsahu.
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje nezískavame z iných zdrojov ako od dotknutých osôb.
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sú uchovávane po dobu 20 rokov (lehota uloženia začína plynúť dňom 1. januára nasledujúceho
roku po roku, v ktorom bol spis týkajúci sa evidencie a predaja nehnuteľnosti uzatvorený). Osobné údaje sú
likvidované v súlade s registratúrnym poriadkom ŽSR.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované nasledovným príjemcom:
- Ministerstvo dopravy a výstavby SR - v súlade so zákonom č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu
majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov v spojitosti so smernicou MDV SR č.92/2018,
ktorou sa určujú podmienky a postup pri prevodoch vlastníctva majetku štátu v správe štátnych
podnikov a ŽSR podľa zákona č. 92/1991 Zb,
- Okresný úrad (kataster nehnuteľností) – v súlade so zákonom č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších
predpisov,
- Iný oprávnený subjekt - Čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č. 2016/679 (GDPR) v spojitosti s § 13
ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Záujemcovia o kúpu nehnuteľnosti, kupujúci nehnuteľnosť, podieloví spoluvlastníci.
Zverejňovanie:
24

Osobné údaje sa zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov.
18. Záznam hlasovej komunikácie na Call Centre
a.

b.

c.

d.
e.

f.

g.
h.
i.
j.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom záznamu hlasovej komunikácie za účelom skvalitnenia poskytovaných
služieb a verifikácie informácií.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie oprávneného záujmu ŽSR, a to skvalitňovanie služieb
poskytovaných prostredníctvom Call Centra a verifikácia informácií, ktoré boli poskytnuté prostredníctvom Call
Centra. Spracúvanie osobných údajov je na dobrovoľnom základe, v prípade nesúhlasu s nahrávaním
komunikácie nebude klientovi umožnené poskytnutie podpory týmto kanálom.
Spracúvané kategórie osobných údajov
zamestnanci, klienti ŽSR
- záznam hlasovej komunikácie volaného a volajúceho
- meno, priezvisko
- tel. číslo, čas hovoru, dĺžka hovoru
- údaje, ktoré sú relevantné pre riešenie problému, resp. pre overenie osoby
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje nezískavame z iných zdrojov ako od dotknutých osôb.
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú na dobu 4 rokoch od zaznamenania hlasovej komunikácie; osobné údaje sa likvidujú
v súlade s registratúrnym poriadkom ŽSR.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sa poskytujú nasledujúcim príjemcom:
- spoločnosť zabezpečujúca správu a prevádzku systémov Call Centra.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Zamestnanci, klienti ŽSR.
Zverejňovanie:
Neuskutočňuje sa zverejňovanie osobných údajov.
19. Zabezpečovanie skúšok a školení

a.

b.

c.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom evidovania a riadenia skúšok a školení, vydávanie osvedčení o odbornej
spôsobilosti, vedenie a uchovávanie záznamov o absolvovaných vzdelávacích aktivitách realizovaných
Ústredným inštitútom vzdelávania.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie nasledovných zákonných povinností:
- zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (upravuje náležitosti plnenia práv
a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu)
- zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
právnych predpisov
- zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších právnych predpisov
- vyhláška č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti
pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník.
Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.
Spracúvané kategórie osobných údajov
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d.
e.

f.

g.
h.
i.

j.

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, v prípade zamestnanca najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia,
nákladové stredisko, do ktorého dotknutá osoba patrí, u zamestnancov spoločností vykonávajúcich práce pre
ŽSR najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, zamestnávateľ, u objednávateľa školenia najmä názov
organizácie, sídlo, adresa, pracovisko, organizačná zložka, meno a priezvisko kontaktnej osoby, tel. číslo, e-mail
a pre osobitné kategórie kvalifikácií, ako napr. elektrokvalifikácia UTZ sa spracúvajú navyše osobné údaje
dotknutých osôb v rozsahu: adresa trvalého pobytu, miesto narodenia, dosiahnuté odborné vzdelanie.
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje získavame od zamestnávateľa dotknutej osoby resp. priamo od dotknutej osoby.
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú na dobu najviac 50 rokov od dátumu záverečnej skúšky (pre získavanie odbornej
spôsobilosti) najmenej 5 rokov od dátumu školenia/skúšky (pre udržiavanie odbornej spôsobilosti).Osobné
údaje sú uchovávané a vymazané v súlade s registratúrnym poriadkom ŽSR.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované nasledovným príjemcom:
- externé školiace organizácie – na základe zmluvy,
- iný oprávnený subjekt – v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č. 2016/679 (GDPR) v spojitosti
s § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Zamestnanci, zamestnanci spoločností vykonávajúcich práce pre ŽSR, objednávateľ školenia, osoby pre osobitné
kategórie kvalifikácií.
Zverejňovanie:
Neuskutočňuje sa zverejňovanie osobných údajov.
20. Posudzovanie psychickej spôsobilosti a psychologická diagnostika

a.

b.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom posudzovania psychickej spôsobilosti v rámci psychologických
vyšetrení, a odbornej psychologickej starostlivosti, vrátane súvisiaceho rozvoja ľudských zdrojov a
zabezpečenia špecifickej psychologickej starostlivosti v rámci poradenskej činnosti; vystavenie Posudku o
psychickej spôsobilosti; vedenie zdravotnej/psychologickej dokumentácie; evidencia psychologických vyšetrení.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov pri posudzovaní psychickej spôsobilosti je nevyhnutné na splnenie nasledovných
zákonných povinností:
- zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
- zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov,
- vyhláška č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti
pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotníckej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov v znení
neskorších predpisov,
- nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania,
spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave
certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov,
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- zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

c.

d.

e.

f.

g.
h.
i.

j.

predpisov,
- vyhláška č. 9/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov,
zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov .
Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou a nevyhnutné na vykonanie posúdenia psychickej
spôsobilosti v rámci psychologických vyšetrení, a odbornej psychologickej starostlivosti.
Spracúvanie osobných údajov pri psychologickej diagnostike mimo posúdenia psychickej spôsobilosti je
vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby v rámci poradenstva, ak sa viaže k rozhodnutiu dotknutej osoby
využiť služby psychologickej diagnostiky, na základe slobodného rozhodnutia dotknutej osoby, na základe čoho
ŽSR spracúvajú osobné údaje v súlade s príslušnými osobitnými predpismi.
Spracúvané kategórie osobných údajov
Pri posudzovaní psychickej spôsobilosti sú spracúvané osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno,
priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt, národnosť, pohlavie, dátum a miesto narodenia, číslo OP, pracovné
zaradenie aktuálne, pracovná činnosť, ktorá sa má posudzovať, osobné číslo (v prípade zamestnancov ŽSR),
zamestnávateľ (meno a priezvisko zodpovednej osoby a podpis, názov a sídlo zamestnávateľa, e-mail, tel.
číslo), výsledky v testoch a v psychologických dotazníkoch, anamnestické údaje, hodnotenie nadriadeným,
správa zo šetrenia nehôd, lekárske správy - v prípade problémových osôb, kópia vodičského preukazu/výpis z
karty vodiča, ak má zadržaný vodičský preukaz, doklad o psychickej spôsobilosti vodiča, ktorý stráca platnosť,
kópia dokladu o zdravotnej spôsobilosti vodiča, kópia rozhodnutia orgánu Policajného zboru, ktorý rozhodol
o preskúmaní psychickej spôsobilosti alebo o povinnosti podrobiť sa odbornému poradenstvu. Pri
psychologickej diagnostike zamestnancov mimo posúdenia psychickej spôsobilosti sú spracúvané osobné údaje
v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, rodné číslo, pohlavie, dátum a miesto narodenia,
pracovná činnosť, testy, dotazníky - psychologické a anamnestické. Osobitné kategórie osobných údajov sú
predmetom spracúvania vo vzťahu k poskytovaniu zdravotnej (psychologickej) starostlivosti.
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje získavame od zamestnávateľa dotknutej osoby, v prípade posudzovania psychickej spôsobilosti a
psychologickej diagnostiky na účely podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov získavame osobné údaje aj priamo od dotknutej osoby.
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú najviac na dobu 75 rokov od narodenia dotknutej osoby v zmysle Registratúrneho
poriadku ŽSR.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované nasledovným príjemcom:
- Zdravotnícke zariadenie - v súlade so zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.
578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotníckej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov,
- Iný oprávnený subjekt - v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č. 2016/679 (GDPR) v spojitosti
s § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, zamestnanci dopravcov, uchádzači o zaradenie do duálneho vzdelávania
a štipendijného programu ŽSR.
Zverejňovanie:
Neuskutočňuje sa zverejňovanie osobných údajov.
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21. Vzdelávanie posudzujúcich lekárov a posudzujúcich psychológov, ktorí
posudzujú zdravotnú alebo psychickú spôsobilosť zamestnancov
vykonávajúcich práce na železničných dráhach zo znalosti rizík
príslušnej pracovnej pozície posudzovaných osôb
a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.
h.
i.
j.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom vzdelávania posudzujúcich lekárov a posudzujúcich psychológov, zo
znalosti rizík príslušnej pracovnej pozície posudzovaných osôb; vystavenia dokladu o absolvovaní vzdelávania
pre lekára, resp. pre psychológa; vystavenia dokladu o absolvovaní vzdelávania (s menným zoznamom
účastníkov) pre zdravotnícke zariadenie.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie nasledovných zákonných povinností:
- zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
- vyhláška č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti
pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov.
Spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe poverenia pre ŽSR ÚIVP realizovať vzdelávanie
posudzujúcich lekárov a posudzujúcich psychológov zo znalosti rizík príslušnej pracovnej pozície
posudzovaných osôb vydaného Ministerstvom dopravy a výstavby SR .
Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou a nevyhnutné na vykonanie poučovanie posudzujúcich
lekárov a posudzujúcich psychológov, ktorí posudzujú zdravotnú spôsobilosť, resp. psychickú spôsobilosť na
železničných dráhach zo znalosti a rizík príslušnej pracovnej pozície posudzovaných osôb. V prípade, že
dotknutá osoba neposkytne osobné údaje, nebude možné zabezpečiť jej vzdelávanie.
Spracúvané kategórie osobných údajov
Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, titul, dátum narodenia,
pracovná pozícia, zamestnávateľ.
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje získavame v súlade s vyhláškou č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti
a psychickej spôsobilosti pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov od
zamestnávateľa dotknutej osoby.
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sa uchovávajú tak, že od ukončenia platnosti dokladov o absolvovaní poučenia posudzujúcich
lekárov a posudzujúcich psychológov a s tým súvisiacich dokumentov (ktorých platnosť je 5 rokov), plynie v
súlade s registratúrnym poriadkom ŽSR doba uchovávania 5 rokov a následne sú osobné údaje likvidované
rovnako v súlade s registratúrnym poriadkom ŽSR.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované nasledovným príjemcom:
- Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov,
- Zdravotnícke zariadenia – v súlade s vyhláškou č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej
spôsobilosti a psychickej spôsobilosti pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších
predpisov, Poverením pre ŽSR ÚIVP realizovať vzdelávanie posudzujúcich lekárov a posudzujúcich
psychológov zo znalosti rizík príslušnej pracovnej pozície posudzovaných osôb vydaného
Ministerstvom dopravy a výstavby SR, a na základe zmluvného vzťahu so zdravotníckym zariadením.
- Iný oprávnený subjekt – v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č. 2016/679 (GDPR) v spojitosti
s § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Posudzujúci lekári a posudzujúci psychológovia.
Zverejňovanie:
28

Neuskutočňuje sa zverejňovanie osobných údajov
22. BŽD - bezpečnosť železničnej dopravy
a.

b.

c.

d.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom vedenia evidencie a zisťovania príčin vzniku nehôd, prevádzkových
porúch a mimoriadnych udalostí, ktoré vznikli na infraštruktúre ŽSR bez ohľadu na pôvodcu (manažér
infraštruktúry ŽSR, dopravca, cudzia osoba...) a záznamov z ich vyšetrovaní.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie nasledovných zákonných povinností:
- zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach
- zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
- zákon č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach
- vyhláška MDPT SR č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh
- zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
- vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou a nevyhnutné na spracovávanie a evidencia údajov o
všetkých nehodách a mimoriadnych udalostiach (incidentoch a prevádzkových poruchách), ktoré vznikli na
infraštruktúre ŽSR.
Spracúvané kategórie osobných údajov
Spracúvame osobné údaje dotknutých osôb.
zamestnanci ŽSR:
- meno, priezvisko
- funkcia, pracovisko, odvetvie
- dátum narodenia
iné dotknuté osoby:
- meno a priezvisko
- bydlisko
- pohlavie
- vek
- dátum narodenia
účastníci nehody, spolucestujúci, poškodené osoby
- meno a priezvisko
- bydlisko
- pohlavie
- vek, rodné číslo
- dátum a miesto narodenia
- pracovné zaradenie, funkcia, org. jednotka, dopravca
- zamestnaný od roku
- podpis
ohlasovateľ nehody
- meno a priezvisko
- funkcia
- organizačná jednotka
- telefónne číslo
inšpektori
- meno a priezvisko
- podpis
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:
29

e.

f.

g.
h.

- Dopravcovia, PZ SR
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú na dobu 5 rokov po ukončení riešenia nehodovej udalosti. Osobné údaje sú
uchovávané v súlade s požiadavkami zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach po dobu 5 rokov
a následne sú zlikvidované.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované nasledovným príjemcom:
- poisťovne
- súdni znalci - na základe poverenia prokurátora a pod.
- vyšetrovacie orgány (dopravcovia, Ministerstvo dopravy), PZ SR
- Dopravný úrad
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.
23. BOZP - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

a.

b.

c.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a evidencie a
zisťovania príčin vzniku pracovných úrazov, iných ako pracovných úrazov a chorôb z povolania.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie nasledovných zákonných povinností:
- zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
- vyhláška MPSVR SR č. 500/2006 Z.z. - vzor záznamu o úraze
- zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení - vzor záznamu pre soc.poisťovňu
- zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
- zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
- nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na
pracovisko
- zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach, § 108 ods.1 písm. d)
Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou a je nevyhnutné na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci, ako aj na plnenie povinností ŽSR vyplývajúcich z legislatívy.
Spracúvané kategórie osobných údajov
poškodení zamestnanci ŽSR:
- meno, priezvisko, titul
- dátum narodenia
- stav
- počet nezaopatrených detí
- funkcia, organizačná jednotka, pracovisko
- št. príslušnosť
- adresa bydliska
- rodné číslo
- vyjadrenie lekára o závažnosti prac. úrazu
- identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia
- denný vymeriavací základ poškodeného zamestnanca
- popis úrazu a spôsobu ako k nemu prišlo
- podpis
poškodení zamestnanci dopravcov iné osoby vykonávajúce činnosti na ŽSR na základe zmluvy/dohody:
- meno, priezvisko, funkcia
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dátum narodenia
bydlisko
zamestnávateľ
pracovné zaradenie
popis úrazu a spôsobu ako k nemu prišlo
podpis
svedkovia:
- meno, priezvisko
- podpis
Kontrolovaní zamestnanci ŽSR, dopravcov a iných osôb vykonávajúcich činnosti na ŽSR na základe
zmluvy/dohody:
- meno a priezvisko
- podpis
- zamestnávateľ
- útvar
- dátum narodenia
- pracovná činnosť
- výsledok dychovej skúšky
Inšpektori ostatné osoby, ktoré sa zúčastnili vyšetrovania a riešenia úrazu, konfrontované osoby
- meno, priezvisko
- funkcia
- dátum narodenia, zamestnávateľ (konfrontované osoby)
- podpis
Iné osoby, ktorých pričinením prišlo k úrazu:
- meno, priezvisko
- adresa
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:
- svedkovia úrazu
- iné osoby, ktorých pričinením prišlo k úrazu
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú na dobu 5 rokov po vložení posledného zápisu v spise. Osobné údaje sú uchovávané
v súlade s požiadavkami zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach po dobu 5 rokov a následne sú
zlikvidované.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované nasledovným príjemcom:
- Sociálna poisťovňa
- Zamestnávatelia
- Inšpektorát práce
- PZS (pracovná zdravotná služba)
- Odborový orgán
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

-

d.

e.

f.

g.
h.

24. Majetkovo-právne vysporiadania
a.

Účel spracúvania osobných údajov:
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b.

c.

d.
e.

f.

g.
h.
i.

Osobné údaje sú spracúvané za účelom zabezpečenie majetkovo-právnych vysporiadaní a s tým súvisiacich
úkonov.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy (kúpno-predajné zmluvy) a aby sa na základe
žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné aj na splnenie nasledovných zákonných povinností podľa :
- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov,
- zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov,
- zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb,
- zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam
(katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje aj na právnom základe, ktorým je verejný záujem prevádzkovateľa podľa
čl. 6 ods. 1 písm. e) nariadenia 2016/679 (GDPR) a § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je realizovať majetko – právne vysporiadanie, vrátane .
Spracúvané kategórie osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé
bydlisko, prechodné bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, stav, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu
totožnosti, podpis, číslo bankového účtu fyzickej osoby, kontaktné údaje, najmä telefónne číslo a e-mail, ako aj
všetky ostatné osobné údaje získané z dokladov potrebných pre projektovú činnosť, inžiniersku činnosť a
majetkovoprávne vysporiadanie, ako sú osobné údaje uvedené v katastri nehnuteľností o právach k
nehnuteľnostiam, register obyvateľov Slovenskej republiky, rozhodnutie týkajúce sa dedičstva, splnomocnenia,
vyhlásenia, a iné doklady. Osobitné kategórie osobných údajov a osobné údaje týkajúce sa uznania viny za
trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné môžeme získavať aj z iných zdrojov ako od dotknutých osôb, predovšetkým od orgánov verejnej moci.
Doba uchovávania osobných údajov: i) dokumenty sú uchovávané po dobu trvania spoločnosti, pričom ide s
najmä o zmluvy, ktorými sa realizuje prevod správy majetku štátu /prevod vlastníctva majetku štátu, zmluvy
súvisiace s modernizáciou koridorov a investičnou výstavbou, zmluvy ktorými sa zriaďuje nájom alebo právo
zodpovedajúce vecnému bremenu rozhodnutia o vyvlastnení, zápisy vecných bremien zo zákona v prospech
ŽSR alebo z dôvodu vyvolanej investície v prospech správcu siete, geometrické plány a znalecké posudky,
príkazy na úhradu náhrad, listy vlastníctva a pod.; ii) dokumenty sú uchovávané 20 rokov odo dňa uzavretia
zmluvy, pričom ide najmä o: zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, zmluvy o budúcej nájomnej zmluve a zmluvy o
budúcej zmluve o zriadení vecného bremena od iných osôb pre potreby ŽSR, v súvislosti s modernizáciou
koridorov a investičnou výstavbou. Osobné údaje sú likvidované v súlade s registratúrnym poriadkom ŽSR.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sú poskytované nasledovným príjemcom :
- Okresný úrad (kataster nehnuteľností) – v súlade so zákonom č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších
predpisov,
- Spoločnosti zabezpečujúce výkup pozemkov a zastupovanie ŽSR pri kontakte s tretími stranami zmluva,
- Iný oprávnený subjekt – v súlade s č. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č. 2016/679 (GDPR) v spojitosti
s § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.
Kategória dotknutých osôb:
Vlastníci pozemkov / nehnuteľností, správcovia nehnuteľností, zákonní zástupcovia maloletých, opatrovníci,
alebo iné osoby poverené súdom, iné osoby, ktoré majú právo nakladať s dotknutou nehnuteľnosťou, alebo majú
iné právo k nehnuteľnosti, okruh dedičov vyžiadaných súdom, zástupca vlastníka na základe plnej moci udelenej
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j.

vlastníkom ako aj iné osoby, ktorých osobné údaje sa nachádzajú v dokladoch a podkladoch pre
majetkovoprávne vysporiadanie, inžiniersku činnosť a projektovú činnosť.
Zverejňovanie:
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registri zmlúv, a to v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov a súčasne sú zverejňovane aj na webovom sídle Prevádzkovateľa.
25. Poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.
h.
i.
j.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb
externým zákazníkom ŽSR-Železničné telekomunikácie Bratislava, o.z. (ďalej len ŽT) a plnenie s tým
súvisiacich povinností (uzavretie a plnenie zmluvy o poskytovaní verejných služieb, jej zmeny, ukončenie alebo
prenesenie čísla, fakturácia, prijímanie a evidencia platieb, pohľadávky a postupovanie pohľadávok a
vypracovanie zoznamu účastníkov).
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov zákazníkov -ŽT je nevyhnutné na plnenie zmluvy (zmluva o poskytovaní
verejných telekomunikačných služieb), ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba a na vykonanie opatrení pred
uzatvorením zmluvy a na splnenie nasledovných zákonných povinností:
- zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné uzatvorenie zmluvy.
Spracúvané kategórie osobných údajov:
Zákazníci ŽT – uzatvorenie a plnenie zmluvy:
- meno, priezvisko, titul
- kontaktné údaje (tel. číslo, e-mail)
- adresa firmy / bydliska
- štátna príslušnosť
- adresa koncového bodu (miesto poskytovania služby)
- číslo bankového účtu
- číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti
- dátum narodenia
- údaje týkajúce sa poskytovanej služby
- pridelená IP adresa
- výška neuhradených záväzkov
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje sú získavané zo žiadostí o poskytnutie verejných elektronickej komunikačnej služby, zo zmlúv
o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb uzatvorených so zákazníkmi a zo vzájomnej
telefonickej, e-mailovej alebo inej komunikácie so zákazníkom, resp. potenciálnym zákazníkom.
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje súvisiace s poskytovaním verejných elektronických komunikačných služieb sú uchovávané po
dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu alebo vysporiadania všetkých finančných záväzkov zákazníka
následne sa likvidujú v súlade s registratúrnym poriadkom ŽSR.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sa poskytujú nasledujúc príjemcom:
- Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb,
- spoločnosť zabezpečujúca vedenie aktuálnej databázy používateľov verejných IP adries
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.
Kategória dotknutých osôb:
Potencionálni zákazníci, zákazníci.
Zverejňovanie:
Neuskutočňuje sa zverejňovanie osobných údajov.
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26. Marketing
a.

b.

c.

d.

e.

f.
g.
h.
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Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom informovania o poskytovaných elektronických komunikačných službách
a službách informačných technológií, rozvíjania obchodných aktivít ŽT.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Zasielanie informácií pre účel Marketingu formou e-mailu sa vykonáva na základe súhlasu dotknutej osoby za
podmienok stanovených v § 116 ods. 3 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení
neskorších predpisov, zákonom č. 147/2001 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov, ak ďalej nie je
ustanovené inak.
Súhlas sa z dôvodu uplatnenia oprávneného záujmu prevádzkovateľa nevyžaduje pri spracúvaní emailovej
adresy dotknutej osoby, ak ide o priamy marketing vlastných podobných služieb prevádzkovateľa za podmienok
stanovených v § 116 ods. 15 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších
predpisov; dotknutá osoba je oprávnená sa kedykoľvek odhlásiť z odberu týchto noviniek a/alebo
marketingových informácií prostredníctvom emailu na adrese marketing@zt.sk alebo prostredníctvom odkazu na
odhlásenie, ktorý je obsiahnutý v doručovaných emailoch.
Spracúvanie osobných údajov na účely Marketingu je oprávneným záujmom ŽT. V prípade vyjadrenia námietky
alebo akéhokoľvek nesúhlasu dotknutej osoby s využívaním spracúvaných osobných údajov, sú osobné údaje
vymazané. Osobné údaje sa likvidujú v súlade s registratúrnym poriadkom ŽSR.
Spracúvanie osobných údajov sa zároveň spravuje aj zákonom č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Spracúvané kategórie osobných údajov
Zmluvní zákazníci, potencionálni zákazníci alebo osoby, ktoré prejavili záujem o marketingové ponuky
- Meno, priezvisko, titul,
- e-mail adresa,
- údaje súvisiace s používaním elektronických komunikačných služieb alebo s prejaveným záujmom o ne.
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje sú získavané zo žiadostí/zmlúv o poskytnutie verejných elektronickej komunikačnej služby,
uzatvorených so zákazníkmi, zo vzájomnej telefonickej, e-mailovej alebo inej komunikácie so zákazníkom, resp.
potenciálnym zákazníkom alebo z verejne dostupných zdrojov.
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sa uchovávajú 4 roky pod odvolaní súhlasu pri spracúvaní osobných údajov na základe súhlasu pri
potencionálnych zákazníkoch a fyzických osobách, ktoré prejavili záujem o marketingové ponuky, pri
zmluvných zákazníkoch 1 rok po ukončení zmluvného vzťahu, alebo pokiaľ dotknutá osoba neuplatní námietku.
V prípade vyjadrenia námietky alebo akéhokoľvek nesúhlasu dotknutej osoby s využívaním spracúvaných
osobných údajov, sú osobné údaje vymazané. Osobné údaje sa likvidujú v súlade s registratúrnym poriadkom
ŽSR.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sa neposkytujú iným príjemcom.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.
Kategória dotknutých osôb:
Potencionálni zákazníci, zákazníci, fyzické osoby, ktoré prejavili záujem o marketingové ponuky.
Zverejňovanie:
Neuskutočňuje sa zverejňovanie osobných údajov.
27. Spokojnosť zákazníkov

a.

b.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané na účel zisťovania spokojnosti zákazníkov a ich zamestnancov v záujme zvyšovania
kvality poskytovaných služieb (ďalej len na účel „Prieskumu spokojnosti“).
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Súhlas sa vyžaduje od dotknutej osoby na účel zasielania Prieskumu spokojnosti, za podmienok stanovených v
zákone o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákonom č. 147/2001 Z. z. o reklame
v znení neskorších predpisov, ak ďalej nie je ustanovené inak. Súhlas sa z dôvodu uplatnenia oprávneného
záujmu prevádzkovateľa nevyžaduje pri spracúvaní emailovej adresy dotknutej osoby, ak ide o priamy
marketing vlastných podobných služieb prevádzkovateľa za podmienok stanovených zákone o elektronických
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e.
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komunikáciách v znení neskorších predpisov, dotknutá osoba je oprávnená sa kedykoľvek odhlásiť zo zasielania
Prieskumu spokojnosti prostredníctvom emailu na adrese marketing@zt.sk alebo prostredníctvom odkazu na
odhlásenie, ktorý je obsiahnutý v doručovaných emailoch Prieskumu spokojnosti. V prípade neposkytnutia
súhlasu nebude dotknutá osoba zaradená do mailing listu zasielania Prieskumu spokojnosti.
Spracúvanie osobných údajov je oprávneným záujmom ŽT.V prípade vyjadrenia námietky alebo akéhokoľvek
nesúhlasu dotknutej osoby s využívaním spracúvaných osobných údajov, sú osobné údaje vymazané. Osobné
údaje sa likvidujú v súlade s registratúrnym poriadkom ŽSR.
Spracúvanie osobných údajov sa zároveň spravuje aj zákonom č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Spracúvané kategórie osobných údajov
Zmluvní zákazníci a ich zamestnanci
- Meno, priezvisko, titul,
- kontaktné údaje (tel. číslo, e-mail),
- údaje súvisiace s používaním elektronických komunikačných služieb alebo údaje týkajúce sa
spokojnosti / nespokojnosti.
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje sú získavané zo žiadostí/zmlúv o poskytnutie verejných elektronickej komunikačnej služby,
uzatvorených so zákazníkmi, zo vzájomnej telefonickej, e-mailovej alebo inej komunikácie so zákazníkom.
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sa uchovávajú, pri zmluvných zákazníkoch 1 rok po ukončení zmluvného vzťahu, alebo pokiaľ
dotknutá osoba neuplatní námietku. V prípade vyjadrenia námietky alebo akéhokoľvek nesúhlasu dotknutej
osoby s využívaním spracúvaných osobných údajov, sú osobné údaje vymazané. Osobné údaje sa likvidujú v
súlade s registratúrnym poriadkom ŽSR.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sa neposkytujú iným príjemcom.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Zákazníci a ich zamestnanci.
Zverejňovanie:
Neuskutočňuje sa zverejňovanie osobných údajov.
28. Súťaže

a.
b.

c.

d.

e.

f.
g.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané na účel organizovania súťaží a evidencie osôb zapojených do súťaží.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe súhlasu dotknutej osoby. V prípade neposkytnutia súhlasu
dotknutá osoba nebude zaradená do súťaže alebo v prípade odvolania súhlasu počas doby trvania súťaže bude
mať za následok vylúčenie dotknutej osoby z účasti v súťaži. Súhlas je platný do doby ukončenia a
vyhodnotenia súťaže . Dotknutá osoba má právo na odvolanie súhlasu bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť
spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
Spracúvané kategórie osobných údajov
Zmluvní zákazníci a ich zamestnanci prípadne ostatné fyzické osoby, ktoré sa zapojili do súťaže.
- Meno, priezvisko, titul,
- kontaktné údaje (tel. číslo, e-mail),
- adresa trvalého bydliska, korešpondenčná adresa.
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje sú získavané zo žiadostí/zmlúv o poskytnutie verejných elektronickej komunikačnej služby,
uzatvorených so zákazníkmi, zo vzájomnej telefonickej, e-mailovej alebo inej komunikácie so zákazníkom.
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sa uchovávajú po dobu 1 roka od doby ukončenia platnosti súhlasu a likvidujú sa v súlade s
registratúrnym poriadkom ŽSR.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sa neposkytujú iným príjemcom.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
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Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Fyzické osoby, ktoré sa zapojili do súťaže.
Zverejňovanie:
Môže sa uskutočňovať zverejňovanie, a to spôsobom rozhodným pre súťaž s predchádzajúcim súhlasom
dotknutej osoby.
29. Správa, prevádzka a podpora systémov ŽSR

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom zabezpečenia správy, prevádzky a podpory pre systémy ŽSR, vrátane
riadenia prístupov do týchto systémov, riadenia zmenových konaní, riešenia incidentov, monitorovania ich
prevádzky a zabezpečovania podpory používateľom.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie oprávneného záujmu ŽSR pre zabezpečenie ochrany
(dôvernosti, dostupnosti a integrity) osobných údajov spracúvaných v systémoch ŽSR.
Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na plnenie oprávneného záujmu ŽSR.
V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude dotknutej osobe umožnený prístup do IKT prostredia ŽSR.
Spracúvané kategórie osobných údajov
zamestnanci ŽSR - používatelia systémov, správcovia systémov:
- meno, priezvisko, titul
- pracovisko
- kontaktné údaje (e-mail adresa, tel. kontakt)
- osobné číslo
- pridelené prístupové práva
- pridelená IP adresa
- pridelené technické prostriedky
- podpis
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Kategórie získavaných osobných údajov:
zamestnanci tretích strán, správcovia systémov:
- meno, priezvisko, titul
- pracovisko
- kontaktné údaje (e-mail adresa, tel. kontakt)
- osobné číslo
- pridelené prístupové práva
- pridelená IP adresa
- pridelené technické prostriedky
- podpis,
- údaje týkajúce sa zamestnávateľa,
- dátum narodenia, adresa
Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:
- dotknutá osoba
- určené osoby zamestnávateľa dotknutej osoby
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú počas zmluvného vzťahu, zamestnaneckého pomeru alebo do požiadavky na
zrušenie prístupov do IS a po dobu:
(a) informačné a komunikačné technológie 10 rokov,
(b) podporná činnosť IT 5 rokov,
(c) informačné systémy ŽSR 5 rokov;
Následne sa osobné údaje likvidujú v súlade s registratúrnym poriadkom ŽSR.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sa poskytujú nasledujúc príjemcom:
Spoločnosti pre zabezpečenie správy, prevádzky a vývoja informačných systémov.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
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Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Zamestnanci – používatelia a správcovia systémov a zamestnanci tretích strán - správcovia systémov.
Zverejňovanie:
Neuskutočňuje sa zverejňovanie osobných údajov.
30. Vedenie účtovnej agendy

a.

b.

c.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom vedenia účtovnej agendy potrebnej na zaúčtovanie obchodných prípadov
vrátane fakturácie a plnenia zmlúv a riešenia miezd z hľadiska účtovníctva, zabezpečenie overenia účtovnej
závierky audítorom, za účelom vykonávania platieb prostredníctvom debetných/kreditných kariet a činnosti
súvisiace s vedením evidencie kariet, vedenia evidencie bankových účtov ŽSR a s tým súvisiacej správy
oprávnení disponovania s týmito účtami, vyúčtovanie nákladov/refundácie miezd za oblasť mobilizačných
rezerv, CO a oblasť štátnych hmotných rezerv. Vyúčtovanie nákladov / refundácie miezd za oblasť hospodárskej
mobilizácie, mobilizačných rezerv, CO.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie povinností, ktorých plnenie vyplýva ŽSR z nasledovnej
legislatívy:
- zákon č. 395/2002 Z. z. Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
- zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
- zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok)
- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
- zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník
- zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a súvisiace predpisy
- zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
- zákon č. 372/2012 Z.z. o štátnych hmotných rezervách
- zákon č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii
- smernica predsedu SŠHR SR č. 1/2020 „Financovanie bežných výdavkov ochraňovateľov spojených s
ochraňovaním mobilizačných rezerv a pohotovostných zásob hradených zo štátneho rozpočtu”, zákon č.
179/2011 Z. z. § 34 ods.1 o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o
riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov,
- vyhláška 552/2011 Z. z . MH SR o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu z
prostriedkov štátneho rozpočtu, § 659 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník)
Spracúvanie týchto osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na splnenie zákonných povinností.
V súvislosti s oprávnením vykonávania platieb a s oprávnením disponovania s bankovými účtami ŽSR sú osobné
údaje zamestnancov ŽSR spracúvané na základe ich nevyhnutnosti na plnenie zmlúv a zabezpečenia vykonania
opatrení na žiadosť dotknutej osoby pred uzatvorením zmluvy (zmluva s bankou). Súčasne sú tieto osobné údaje
spracúvané aj v súlade s požiadavkami zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník
práce. V prípade neposkytnutia osobných údajov, nie je zamestnancovi ŽSR umožnené vykonávanie platieb
a disponovať s bankovými účtami ŽSR.
Spracúvané kategórie osobných údajov:
zmluvné strany - klienti ŽSR (fyzické osoby, zástupcovia právnických osôb), zamestnanci ŽSR
- meno, priezvisko, titul
- adresa trvalého bydliska
- názov organizácie
- kontaktné údaje
- fakturačné údaje
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- dátum narodenia (právnické osoby IČO)
zamestnanci ŽSR disponovania s bankovými účtami ŽSR a platobné karty
- meno, priezvisko, titul
- rodné číslo
- dátum narodenia
- adresa trvalého bydliska
- číslo OP, resp. iného dokladu totožnosti, dátum jeho expirácie (sken občianskeho preukazu/pasu)
- štátna príslušnosť
- pracovný e-mail a tel. kontakt
zamestnanci ŽSR refundácia miezd za oblasť mobilizačných rezerv, CO a oblasť štátnych hmotných rezerv
- meno, priezvisko, titul
- osobné číslo,
- mzda,
- pracovisko.
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje nezískavame z iných zdrojov ako od dotknutých osôb.
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú na dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účel spracúvania osobných údajov. Po
ukončení účelu spracúvania osobných údajov je zabezpečená likvidácia osobných údajov.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané nasledujúcimi sprostredkovateľmi:
- spoločnosti zabezpečujúce vývoj, podporu systémov a realizácia auditov
Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované nasledovným príjemcom:
- Daňový úrad , Banky, MH SR, audítorské spoločnosti
Osobné údaje môžu byť na základe zmluvy a aj príslušnej právnej úpravy poskytnuté :
- MDV SR a Správa štátnych hmotných rezerv.
Osobné údaje môžu byť poskytnuté aj inému oprávnenému subjektu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e)
nariadenia č. 2016/679 (GDPR) v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Zamestnanci ŽSR, ktorý sa týka refundácia miezd.
Zverejňovanie:
Osobné údaje sa nezverejňujú.
31. Evidencia pracovných telefónnych kontaktov

a.
b.

c.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom vedenie telefónneho zoznamu zamestnancov ŽSR, ŽS Cargo a ŽSSK.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie oprávneného záujmu ŽSR podľa čl. 6 ods. 1 písm. f)
nariadenia 2016/679 (GDPR) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (v
prípade zamestnancov ŽS Cargo a ŽSSK) a v zmysle § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v prípade zamestnancov ŽSR).
Spracúvané kategórie osobných údajov
Zamestnanci ŽSR, zamestnanci ŽS Cargo a ŽSSK
- Meno, priezvisko, titul,
- adresa umiestnenia telefónu,
- telefónne číslo,
- organizačná štruktúra,
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pracovná funkcia,
e-mail adresa
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje získavame od zamestnávateľov dotknutých osôb.
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú na dobu trvania pracovného pomeru a sú vymazané po ukončení pracovného pomeru
zamestnanca ŽSR, ZSSK a ZS CARGO po realizovaní požiadavky na výmaz a likvidujú sa v súlade s
registratúrnym poriadkom ŽSR.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sa poskytujú nasledujúc príjemcom:
- spoločnosti ŽS Cargo a ŽSSK.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Zamestnanci ŽSR, zamestnanci ŽS Cargo a ŽSSK.
Zverejňovanie :
V globálnom adresári v poštovom klientovi MS Outlook, na Intranetovom portály ŽSR, ZSSK a ZS CARGO.

-

d.
e.

f.

g.
h.
i.
j.

32. Telefónny zoznam zákazníkov
a.

b.

c.

d.
e.

f.

g.
h.
i.
j.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom vedenia telefónneho zoznamu zákazníkov podľa zákona o elektronických
komunikáciách.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o
elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov .
Zverejňovanie osobných údajov na webom sídle prevádzkovateľa sa uskutočňuje na základe súhlasu.
Spracúvané kategórie osobných údajov
Zákazníci
- Meno, priezvisko, titul,
- adresa trvalého pobytu,
- telefónne číslo
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje nezískavame z iných zdrojov ako od dotknutých osôb.
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú po dobu platnosti zmluvy, v prípade sprístupnenia a zverejnenia osobných údajov v
telefónnom zozname zamestnancov ŽSR a zákazníkov ŽT po dobu platnosti zmluvy odo dňa udelenia súhlasu
alebo do odvolania súhlasu, do obdŕžania požiadavky na zmenu alebo v prípade požiadavky na opravu a
likvidujú sa v súlade s registratúrnym poriadkom ŽSR.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sa poskytujú nasledujúc príjemcom:
- Podnik, osoba, ktorá vydáva verejné telefónne zoznamy alebo poskytuje verejné informačné služby o
telefónnych číslach (v zákonom stanovených prípadoch).
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Zákazníci.
Zverejňovanie:
Zverejnené na webovom sídle ŽSR so súhlasom dotknutej osoby.
33. Agenda plných mocí

a.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom vydávania a vedenia evidencie plných mocí a poverení.
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b.

c.

d.

e.

f.
g.
h.
i.

Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov zamestnancov ŽSR a tretích strán je nevyhnutné na splnenie nasledovných
zákonných povinností vzťahujúcich sa na ŽSR:
- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (§20)
- zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
- zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce (poverovanie zamestnancov zamestnávateľom)
V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné zamestnancovi vydať plnú moc alebo poverenie
a zamestnanec nie je oprávnený vykonávať činnosti, ktoré mu vyplývajú z pracovnej zmluvy, resp. zo zmluvy
s treťou stranou.
Spracúvané kategórie osobných údajov
Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutých osôb - zamestnancov ŽSR.
Spracúvajú sa najmä osobné údaje v rozsahu:
- titul,
- meno, priezvisko,
- bydlisko,
- dátum narodenia,
- rodné číslo (ak ide o splnomocnenia pre iné orgány verejnej moci),
- číslo OP (ak ide o poverenie na používanie služobných vozidiel),
- ostatné údaje, ktoré sú vyžadované príslušnými úradmi iné fyzické osoby.
V prípade zástupcu právnickej osoby sú spracúvané najmä:
- titul,
- meno, priezvisko,
- obchodný názov spol.
V prípade zamestnancov tretích strán sú spracúvané najmä:
- titul
- meno, priezvisko,
- bydlisko,
- dátum narodenia,
- iné údaje, ktoré sú vyžadované príslušnými úradmi.
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Kategórie získavaných osobných údajov:
zamestnanci tretích strán
- meno, priezvisko
- bydlisko
- dátum narodenia
- iné údaje, ktoré sú vyžadované príslušnými úradmi
Zdroj, z ktorého sú získavané osobné údaje:
- zamestnávateľ dotknutej osoby - v prípade zmlúv
Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov je najdlhšie 20 rokov (v prípade plných mocí pre zástupcov
ŽSR na riadnych a mimoriadnych valných zhromaždeniach v iných obchodných spoločnostiach). V prípade
ostatných plných mocí je doba uchovávania 5 rokov. Lehota doby uchovávania údajov plynie v zmysle
registratúrneho poriadku ŽSR.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sa neposkytujú iným príjemcom.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
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j.

Zamestnanci, štatutárny zástupca právnickej osoby, zamestnanci tretích strán.
Zverejňovanie:
Neuskutočňuje sa zverejňovanie osobných údajov.
34. Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom vydávania povolení na vstup cudzích osôb a vjazd cestných vozidiel do
obvodu dráhy v správe ŽSR .
b. Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, a to konkrétne
:
- zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
- zákona č. 514/2019 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
- vyhlášky č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti pri
prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov,
- vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach
na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
V prípade, že dotknutá osoba neposkytne osobné údaje, nebude možné povoliť jej vstup / vjazd do obvodu dráhy
v správe ŽSR.
c. Spracúvané kategórie osobných údajov:
Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutých osôb aj z iných zdrojov ako od dotknutej osoby
(zamestnávateľ dotknutej osoby). Osobné údaje sú spracúvané najmä v rozsahu titul, meno, priezvisko,
zamestnávateľ, dátum narodenia, BOZP spôsobilosť (fotokópia osvedčenia spôsobilosti BOZP a osvedčenia
elektrotechnickej spôsobilosti „Poučená osoba (§ 23 vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z.). Osobitné kategórie
osobných údajov sú predmetom spracúvania vo vzťahu k údajom týkajúcim sa zdravia v zmysle vyhlášky MDPT
SR č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri
prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov (zdravotná spôsobilosť – fotokópia
lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce, podľa výsledku lekárskej preventívnej
prehliadky). .
d. Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sa uchovávajú najdlhšie po dobu 5 rokov po ukončení platnosti jednotlivých dokumentov a
likvidujú sa v súlade s registratúrnym poriadkom ŽSR .
e. Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sa neposkytujú iným príjemcom, ak osobitný predpis neustanoví inak.
f. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
g. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
h. Kategória dotknutých osôb:
Fyzické osoby vykonávajúce a činnosť na základe dohody/zmluvy, zamestnanci tretích strán.
i. Zverejňovanie:
Osobné údaje sa nezverejňujú.
a.

35. Spolufinancovanie nákladov ŽKND (RFC) a čerpanie prostriedkov zo
zdrojov EÚ
a.

Účel spracúvania osobných údajov:
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b.

c.

d.
e.

f.

g.
h.

Osobné údaje sú spracúvané za účelom spolufinancovania železničných nákladných koridorov z prostriedkov
EÚ a iného čerpania prostriedkov zo zdrojov EÚ.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu ŽSR na zníženie nákladov ŽSR pri zriaďovaní
a prevádzkovaní železničných nákladných koridorov, a to prostredníctvom zabezpečenia spolufinancovania
nákladov z prostriedkov EÚ. Spracúvanie osobných údajov je súčasne nevyhnutné aj na splnenie nasledovných
zákonných povinností:
- nariadenie EP č. 913/2010 o európskej železničnej sieti pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu
- nariadenie EP č. 1315/2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete
- nariadenie EP č. 1316/2013 o zriadení nástroja na prepájanie Európy
- nariadenie EPaR (EÚ) 2021/1153, ktorým sa zriaďuje Nástroj na prepájanie Európy a zrušujú
nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014
V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné zdokladovanie nákladov zamestnancov ŽSR spojených
s koridormi nákladnej dopravy.
Spracúvané kategórie osobných údajov
Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutých osôb.
zamestnanci ŽSR ktorí sa zúčastnili na prácach pre daný koridor:
- meno a priezvisko zamestnanca, ktorý sa zúčastnil na prácach pre daný koridor ( zahraničnej služobnej
cesty)
- priemerná cena práce zamestnanca
- osobné číslo zamestnanca
- mesačný pracovný výkaz zamestnanca
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje nezískavame z iných zdrojov ako od dotknutých osôb.
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú na dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účel spracúvania osobných údajov.
Osobné údaje sú uchovávané 15 rokov a následne sú likvidované v súlade s registratúrnym poriadkom.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované nasledovným príjemcom:
- Európske združenie hospodárskych záujmov (EZHZ)
- Koordinátor príslušnej akcie spolufinancovanej zo zdrojov EÚ v rámci železničných nákladných
koridorov s inou formou spolupráce než EZHZ
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
36. Duálne vzdelávanie

a.

b.

c.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom zabezpečenie duálneho vzdelávania študentom SŠ a poskytovanie
príspevkov a štipendií.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy (učebná zmluva), ktorej zmluvnou stranou je
dotknutá osoba a na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy a na splnenie nasledovných zákonných
povinností:
- zákon č.61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave
- zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach
V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné prijať študenta na duálne vzdelávanie a poskytnúť mu
príspevky a štipendiá.
Spracúvané kategórie osobných údajov:
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d.

e.

Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutých osôb.
žiak
žiadosť o zaradenie do systému duálneho vzdelávania:
- názov školy a odbor
- meno a priezvisko
- adresa trvalého bydliska
- dátum narodenia
- rodné číslo (vykonanie zdravotnej prehliadky)
- miesto narodenia (nahlásenie do sociálnej poisťovne, nakoľko štipendijný program podlieha odvodom)
- zdravotná poisťovňa
- číslo účtu IBAN (iba v prípade študentov VŠ)
- kontaktné údaje (tel. číslo, e-mail)
- aktuálne navštevovaná škola
- mimoškolské záujmy
- podpis
- kópia posledných dvoch vysvedčení
ďalšie spracúvané osobné údaje:
- výsledok stretnutia so psychológom
- výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti
učebná zmluva:
meno, priezvisko
trvalé bydlisko
dátum narodenia
číslo účtu
- podpis
zákonný zástupca dieťaťa (iba v prípade maloletých detí)
žiadosť o zaradenie do systému duálneho vzdelávania:
- meno a priezvisko
- dátum narodenia
- kontaktné údaje (tel. kontakt, e-mail)
- adresa trvalého pobytu
- číslo účtu IBAN
- podpis
učebná zmluva:
meno a priezvisko
trvalé bydlisko
dátum narodenia
číslo účtu
podpis
majstri odbornej výchovy, učitelia odbornej praxe, inštruktori
- meno a priezvisko
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Kategórie získavaných osobných údajov:
- informácie o dochádzke (iba v prípade SŠ) a prospechu žiaka
Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:
- škola, ktorej dotknutá osoba je žiakom
Doba uchovávania osobných údajov:
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f.

g.
h.

Osobné údaje sa spracúvajú na dobu 5 rokov v prípade uzatvorenia učebnej zmluvy od jej platnosti a 1 rok v
prípade neuzatvorenia učebnej zmluvy od podania žiadosti. Po uplynutí tejto doby budú použité len na štatistické
účely. Po ukončení účelu spracúvania osobných údajov je zabezpečená likvidácia osobných údajov.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané nasledujúcimi sprostredkovateľmi:
- Spoločnosť zabezpečujúca správu, prevádzku a rozvoj IS SAP HR
Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované nasledovným príjemcom:
- Škola žiaka
- Centrálny register zmlúv
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
37. Štipendijný program

a.

b.

c.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom posúdenie splnenia podmienok pre zaradenie do štipendijného programu
a následné získanie finančnej podpory žiakov SŠ a VŠ počas štúdia.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy (štipendijná zmluva), ktorej zmluvnou stranou je
dotknutá osoba a na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy. Osobné údaje sú spracúvane na základe
súhlasu dotknutej osoby (žiadosť o zaradenie do štipendijného programu) a na splnenie nasledovných
zákonných povinností:
- zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach
- zákon č.40/1960 Zb. Občiansky zákonník
- zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
- zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení
- zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
- zákon č. 595/2003 Z.z. o daní z príjmov
V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné prijať študenta do štipendijného programu a poskytnúť
mu finančnú podporu počas štúdia.
Spracúvané kategórie osobných údajov:
Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutých osôb.
žiak
žiadosť o zaradenie do štipendijného programu:
- názov školy a odbor
- meno a priezvisko
- adresa trvalého bydliska
- dátum narodenia
- rodné číslo (vykonanie zdravotnej prehliadky)
- miesto narodenia (nahlásenie do sociálnej poisťovne, nakoľko štipendijný program podlieha odvodom)
- zdravotná poisťovňa
- číslo účtu IBAN (iba v prípade študentov VŠ)
- kontaktné údaje (tel. číslo, e-mail)
- aktuálne navštevovaná škola
- mimoškolské záujmy
- podpis
- kópia posledných dvoch vysvedčení
ďalšie spracúvané osobné údaje:
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výsledok posúdenia psychologickej spôsobilosti
výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti
štipendijná zmluva:
meno a priezvisko
- názov školy a odbor, resp. fakulta
trvalé bydlisko
dátum narodenia
- rodné číslo
- číslo účtu
- e-mail adresa
- zdravotná poisťovňa
- daňové vyhlásenie z daní z príjmu
- potvrdenia o zdaniteľných príjmoch za aktuálny rok (potvrdenie o zdaniteľnej mzde,
- potvrdenie evidencie z UPSVaR
- evidenčný list dôchodkového poistenia
- podpis
zákonný zástupca dieťaťa (iba v prípade maloletých detí)
žiadosť o zaradenie do štipendijného programu:
meno a priezvisko
dátum narodenia
kontaktné údaje (tel. kontakt, e-mail)
adresa trvalého pobytu
zdôvodnenie záujmu o ŽSR (nepovinné)
číslo účtu IBAN
podpis
štipendijná zmluva:
meno a priezvisko
trvalé bydlisko
dátum narodenia
- číslo účtu
- e-mail adresa
- podpis
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Kategórie získavaných osobných údajov:
- informácie o dochádzke (iba v prípade SŠ) a prospechu žiaka
Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:
- škola, ktorej dotknutá osoba je žiakom
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje budú spracúvané po dobu 5 rokov v prípade štipendijnej zmluvy od jej uzatvorenia a počas
obdobia platnosti súhlasu v prípade neuzatvorenia štipendijnej zmluvy od podania žiadosti. Osobné údaje sa
spracúvajú na dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účel spracúvania osobných údajov. Po ukončení účelu
spracúvania osobných údajov je zabezpečená likvidácia osobných údajov.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané nasledujúcimi sprostredkovateľmi:
- Spoločnosť zabezpečujúca správu, prevádzku a rozvoj IS SAP HR
Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované nasledovným príjemcom:
- Škola žiaka
- Centrálny register zmlúv
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

-

d.

e.

f.

g.
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h.

Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
38. Zverejňovanie fotografií a osobných údajov zamestnancov ŽSR

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom fotodokumentácie pracovných činností, spoločenských akcií ŽSR,
priestorov ŽSR a ich využívanie na prezentáciu spoločnosti.
b. Právny základ spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje zamestnancov ŽSR sú spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby (obrazová podobizeň
zamestnanca ŽSR). Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, pracovná pozícia, kontaktné údaje) je
v súlade s ust. § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z.
c. Spracúvané kategórie osobných údajov
Spracúvané sú osobné údaje, a to najmä:
- obrazová podobizeň fyzickej osoby (fotografia)
- meno, priezvisko, titul
- pracovná pozícia
- kontaktné údaje
d. Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje nezískavame z iných zdrojov ako od dotknutých osôb
e. Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú na dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účel spracúvania osobných údajov. Po
ukončení účelu spracúvania osobných údajov je zabezpečená likvidácia osobných údajov, najviac však na dobu 5
rokov.
f. Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sú sprístupňované nasledovným príjemcom:
- verejnosť prostredníctvom web stránok ŽSR alebo sociálnych sietí.
g. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
h. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
i. Kategória dotknutých osôb:
Zamestnanci.
j. Zverejňovanie:
Osobné údaje sú zverejňované na webovom sídle ŽSR, sociálnych sieťach, v podnikovom časopise.
V prípadoch, kedy je to vhodné, alebo nevyhnutné sú osobné údaje zverejňované so súhlasom dotknutej osoby.
a.

39. Vedenie personálnej a mzdovej agendy
a.

b.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom vedenia personálnej a mzdovej agendy - plnenia povinností
zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom najmä vedenie personálnej
agendy, vyplácanie miezd zamestnancov, zabezpečovanie zrážok zo mzdy, podávanie majetkového priznania,
evidencia a spracovanie dochádzky zamestnancov ŽSR.
Súčasne sú osobné údaje spracúvané za účelom realizácie výberových konaní s uchádzačmi o zamestnanie a
ostatných úkonov nevyhnutných pre uzatvorenie pracovného alebo obdobného vzťahu.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy a aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby
vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (uzatvorenie pracovnej zmluvy). Spracúvanie osobných údajov je
súčasne aj zákonnou požiadavkou, pričom je nevyhnutné na splnenie nasledovných zákonných povinností:
- zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
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- zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 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. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde
- 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. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
- zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení,
- zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní,
- zákon č. 570/2005 Z.z. o brannej povinnosti,
- zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach,
- zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach,
- vyhláška MDPT SR č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej
spôsobilosti pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe,
- zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke,
- zákon č. 462/2007 Z.z. o organizácii pracovného času v doprave,
- zákon č. 233/1995 Z.z. súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (exekučný poriadok),
- zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník,
- Výnos FMD č. 25005/1979 o poskytovaní príspevku ČSD požívateľom niektorých dôchodkov.
V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné zabezpečiť výber zamestnanca a následne uzavrieť
pracovný pomer alebo obdobný vzťah a vykonávať pracovné činnosti, ako aj nie je možné uplatniť sociálne
nároky a bonusy zamestnanca (napr. uplatnenie daňového bonusu na dieťa).
V prípade uchádzačov o zamestnanie je získavaný súhlas dotknutej osoby - na spracúvanie osobných údajov aj
po ukončení výberového konania. V prípade neposkytnutia súhlasu nie je možné zabezpečiť výber zamestnanca
a následne uzavrieť pracovný pomer alebo obdobný vzťah a vykonávať pracovné činnosti.
Spracúvané kategórie osobných údajov:
Kategórie spracúvaných osobných údajov:
uchádzači o zamestnanie:
- titul, meno, priezvisko,
- kontaktné údaje (adresa trvalého bydliska, telefónne číslo, e-mail),
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- motivačný list,
- dosiahnuté vzdelanie,
- priebeh predchádzajúcich zamestnaní,
- životopis,
zamestnanci:

-

c.
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-

titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko,
rodné číslo,
dátum a miesto narodenia,
podpis,
rodinný stav, počet detí,
štátna príslušnosť, štátne občianstvo,
kontaktné údaje (adresa trvalého bydliska, prechodné bydlisko, telefónne číslo, e-mail),
pohlavie,
spôsobilosť na právne úkony,
dátum uzatvorenia pracovného pomeru, dôvod vzniku pracovného pomeru, dátum ukončenia
pracovného pomeru, spôsob ukončenia pracovného pomeru, druh pracovného pomeru,
osobné číslo,
výpis z registra trestov (iba zamestnanci vo výkone práce vo verejnom záujme),
lekársky posudok,
posudok o psychickej spôsobilosti,
PZS,
porušenie pracovnej disciplíny,
nárok na dôchodok,
zmenená pracovná schopnosť, dočasná PN, OČR,
pracovné zaradenie, organizačný útvar,
evidencia pracovného času,
vzdelanie zamestnanca, školenia a kurzy,
mzda, peňažné nároky vyplývajúce zo ZP a KZ, údaje o bankovom účte zamestnanca, zrážky zo mzdy,
dovolenka,
výkon funkcie štatutárneho orgánu a správnej rady,
daňové vyhlásenie k dani z príjmu, daňový bonus, uplatnenie zníženia sadzby poistného na poistenie,
potvrdenia o zdaniteľných príjmoch za aktuálny rok / potvrdenie o zdaniteľnej mzde, potvrdenie o
evidencii z UPSVaR/,
evidenčný list dôchodkového poistenia,
príspevok k dôchodku pre bývalých zamestnancov,
potvrdenie o poberaní štátnych sociálnych dávok (rodičovský príspevok, príspevok na starostlivosť o
dieťa a pod...),
sobášny list (fotokópia),
rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o dôchodku,
potvrdenie o zamestnaní,
zmluva s DDS (3. pilier),
životné poistenie DYNAMIK,
údaje pre vnútroštátne cestovné výhody,
preukaz ZŤP, Rozhodnutie ÚPSVaR miere zníženia zdravotnej spôsobilosti,
tehotenská knižka, potvrdenie od lekára o tehotenstve,
potvrdenie o očkovaní,
evidencia stravovania a nápojových poukážok,
údaje súvisiace s rekondičnými pobytmi,
evidencia údajov OOPP a rovnošiat,
peňažné nároky zo sociálneho fondu
príspevok k dôchodku pre bývalých zamestnancov,
fotografie a životopisy zamestnancov (pre niektoré osoby zverejňované na web stránke ŽSR)
majetkové priznania (iba vedúci zamestnanci vo výkone práce vo verejnom záujme),
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d.

e.

f.

g.
h.

rodinní príslušníci a blízke osoby:
- údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko, adresa, rodné číslo, dátum narodenia,
- potvrdenia o príjme manžela/manželky
- rodné listy, potvrdenie o návšteve školy u detí nad 16 rokov, na ktoré si uplatňuje zamestnanec daňový
bonus.
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
uchádzači o zamestnanie:
- web portál www.profesia.sk, www.istp.sk
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie sú v uchovávané po dobu 18 mesiacov od ukončenia výberového
konania a následne sú zlikvidované.
Osobné údaje zamestnancov a ich rodinných príslušníkov a blízkych osobách sú uchovávané v súlade s
požiadavkami relevantných zákonov upravujúcich pracovnoprávne vzťahy a zákona č. 395/2002 Z.z. o
archívoch a registratúrach po dobu:
- osobný spis zamestnanca: dovŕšenie veku zamestnanca 75 rokov a následne sú likvidované v súlade s
registratúrnym poriadkom,
- 5 rokov - náležitosti v zmysle Zákonníka práce, Zákona o zamestnanosti, Kolektívnej zmluvy a
následne sú likvidované v súlade s registratúrnym poriadkom,
- ostatné osobné údaje sa uchovávajú v zmysle registratúrneho poriadku
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané nasledujúcimi sprostredkovateľmi:
- spoločnosť zabezpečujúca vedenie databázy uchádzačov o pracovné pozície, evidencia výsledkov
psychologických testov, vedenie databázy klientov
- dodávatelia zabezpečujúci správu, prevádzku a podporu informačných systémov spracúvajúcich osobné
údaje, poskytovanie metodickej podpory rozvoja produktov a údržby dát SAP HR.
Osobné údaje zamestnancov môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované alebo sprístupňované
nasledovným príjemcom:
- Sociálna poisťovňa,
- zdravotné poisťovne,
- doplnkové dôchodkové sporiteľne,
- dôchodkové správcovské spoločnosti,
- Daňový úrad SR,
- ÚPSVaR (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny),
- súdy a orgány činné v trestnom konaní,
- orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru,
- exekútor, notár, banky,
- poisťovňa Generali,
- poverené zdravotnícke zariadenia MDV SR.
Súčasne môžu byť osobné údaje poskytované aj vzdelávacím organizáciám, za účelom realizácie vzdelávania
zamestnancov.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
40. Zabezpečenie evidencie, údržby a prevádzky železničnej infraštruktúry

a.

Účel spracúvania osobných údajov:
Zabezpečenie evidencie zariadení ŽI ŽTS (ISI v gescii ŽTS), zabezpečenie evidencie zariadení DPaM (IS SAP
DPaM), evidencia základných odborných spôsobilostí a zručností zamestnancov, zabezpečenie výkonov správy a
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b.

c.

d.
e.

f.

údržby zariadení vrátane evidencie v ISI a SAP PM (plán, evidencia, výkazníctvo), evidencia výkonov CV +
KM v dlhodobom prenájme SMSÚ, SMÚ (prvotná evidencia záznamov o prevádzke, evidencia v ISI + SAP
DPaM, výkazníctvo, prevádzková evidencia výkonov zamestnancov na zariadeniach železničnej infraštruktúry
(pracovné príkazy, B – príkazy, protokoly a záznamy generované riadiacimi systémami pre zabezpečenie
prevádzky), zabezpečenie vstupu a užívanie priestorov prevádzkovaných koncesionárom v súvislosti
s prevádzkou železničnej infraštruktúry
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z nasledovných zákonov:
zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 258/1993 Z. z. o Železniciach
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, vyhláška MDPT SR č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a
technickom poriadku dráh,
vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach
na určených technických zariadeniach, Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v
znení neskorších predpisov, Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov, iné osobitné predpisy, vyhláška č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými,
zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za
vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné i na plnenie oprávneného záujmu ŽSR pre zabezpečenie právnej
ochrany ŽSR a zamestnancov ŽSR pri zabezpečovaní údržby a prevádzky železničnej infraštruktúry
(zabezpečenie evidencie EE vrátane zmien a výkonov údržby nad EE a plánovanie a sledovania výkonov
zamestnancov nad EE a skvalitnenie a zefektívnenie prevádzky železničnej infraštruktúry) alebo oprávneného
záujmu prevádzkovateľa a tretej strany na zabezpečení sprístupnenia a užívania priestorov prevádzkovaných
koncesionárom na evidenciu a vykonávanie práce zamestnancami prevádzkovateľa.
Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na zabezpečenie výkonu činností zamestnanca, ktoré mu vyplývajú
z uzatvoreného pracovnoprávneho vzťahu.
Spracúvané kategórie osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, priezvisko a meno, osobné číslo, pracovisko,
denný pracovný fond, čas príchodu a ukončenia práce zamestnanca, záznamy o absolvovaných školeniach
vrátane doby ich platnosti, záznamy o zmenách dispečerov, záznamy o vykonaných zmenách na zariadeniach
železničnej infraštruktúry, pridelená zodpovednosť za evidenciu, plánovanie, výkon správy, diagnostiky a
údržby zariadení železničnej infraštruktúry, podpis (v prípade papierového záznamu). V prípade zabezpečenia
vstupu meno, priezvisko, funkcia.
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje nezískavame z iných zdrojov ako od dotknutých osôb.
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sa uchovávajú nasledovne, a to: (a) protokoly z prevádzky železničnej infraštruktúry sa
spracúvajú po dobu 20 rokov od ich vytvorenia, (b) záznamy súvisiace s plánovaním, evidenciou a
vyhodnocovaním údržby, ako aj s vykonaním zmien na zariadeniach železničnej infraštruktúry sú uchovávané
počas celej doby prevádzky zariadení, (c) pracovné príkazy a ostatné príkazy na prácu na zariadeniach
železničnej infraštruktúry ako napr. B-príkazy, sú uchovávané po dobu 1 roka od ich vytvorenia, (d) v prípade
vyšetrovania úrazu, nehody alebo mimoriadnej udalosti alebo v prípade riešenia súdnych sporov, ktoré sa
dotýkajú stavu alebo vykonanej údržby železničnej infraštruktúry, sa doba uchovávania osobných údajov
predlžuje v súlade s požiadavkami platnej legislatívy, (e) zabezpečenie vstupu a užívania priestorov
prevádzkovaných koncesionárom sú osobné údaje poskytované alebo aktualizované počas trvania
pracovnoprávneho vzťahu, pozície alebo trvania príslušnej koncesnej zmluvy. Osobné údaje môžu byť v
jednotlivých prípadoch spracúvané na uplatnenie právnych nárokov Osobné údaje sú likvidované v súlade
s registratúrnym poriadkom ŽSR.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané nasledovnými sprostredkovateľmi:
- spoločnosti zabezpečujúce údržbu a prevádzku - na základe zmluvného vzťahu so ŽSR,
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iný oprávnený subjekt - v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č. 2016/679 (GDPR) v spojitosti
s § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
g. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
h. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania: nevykonáva sa
j. Kategória dotknutých osôb:
Zamestnanci.
k. Zverejňovanie:
Osobné údaje sa nezverejňujú, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

-

41. Evidencia návštev a prístupov do priestorov ŽSR
a.

b.

c.

d.
e.

f.

g.
h.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom identifikácia fyzickej osoby (návštevy) pri jej vstupe do priestorov ŽSR
a pohybujúcich sa fyzických osôb (návštev) v rámci priestorov ŽSR.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie oprávneného záujmu ŽSR pre zabezpečenie ochrany
majetku ako aj osôb, nachádzajúcich sa v priestoroch ŽSR.
V prípade neposkytnutia osobných údajov, nebude umožnený vstup dotknutej osobe do priestorov ŽSR.
Spracúvané kategórie osobných údajov:
Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutých osôb.
Návštevy:
- titul, meno a priezvisko návštevníka
- číslo OP návštevníka alebo číslo služobného preukazu alebo cestovného dokladu
- názov organizácie, z ktorej je návštevník
- meno a priezvisko navštívenej osoby
- čas príchodu a čas odchodu návštevníka
- číslo pridelenej návštevnej karty
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutých osôb.
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú na dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účel spracúvania osobných údajov. Po
ukončení účelu spracúvania osobných údajov je zabezpečená likvidácia osobných údajov.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované nasledovným príjemcom:
- súdy SR,
- organy činné v trestnom konaní,
- policajný zbor
Osobné údaje sú spracúvané nasledujúcimi sprostredkovateľmi:
- spoločnosti zabezpečujúce ostrahu priestorov ŽSR ( VOJ a OR) a chod ich vrátnic ŽSR.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
42. Správa registratúry

a.

b.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom zabezpečenia správy registratúry (organizovanie, evidencia doručených
a odoslaných záznamov, obeh, tvorba a vybavovanie záznamov, ukladanie, ochrana a vyraďovanie spisov) pre
ŽSR a zabezpečenia chodu registratúr.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
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Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné aj na
plnenie zákonných povinností v zmysle:
- zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
- zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov,
- iných súvisiacich podzákonných predpisov, najmä vyhlášky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
c. Spracúvané kategórie osobných údajov:
Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutých osôb. Osobné údaje súvisiace so správou registratúry, vrátane
doručovania do elektronickej schránky, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa,
predmet korešpondencie / registratúrneho záznamu a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu.
d. Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje nezískavame z iných zdrojov ako od dotknutých osôb.
e. Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sú uchovávané v súlade so stanovenými lehotami uloženia Registratúrneho poriadku ŽSR.
Osobné údaje sú uchovávané najdlhšie po dobu 10 rokov, pričom platí, že prevádzkovateľ ako pôvodca
registratúry vyraďuje dokumenty najmenej raz za päť rokov a v odôvodnenom prípade je možné dohodnúť inú
lehotu na vyradenie dokumentov. Následne sú dokumenty zlikvidované v súlade s registratúrnym poriadkom
ŽSR.
f. Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované nasledovným príjemcom:
- Ministerstvo vnútra SR - v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- poštové a kuriérske spoločnosti – v zmysle zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ,
- Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) – v zmysle č. 305/2013 Z. z. o eGovernmente
- Iný oprávnený subjekt – v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č. 2016/679 (GDPR) v spojitosti
s § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
g. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
h. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
i. Kategória dotknutých osôb:
Odosielatelia a prijímatelia korešpondencie (fyzické osoby), osoby uvedené v predmete korešpondencie,
zamestnanci ŽSR.
j. Zverejňovanie:
Neuskutočňuje sa zverejňovanie osobných údajov.
43. Evidencia zamestnancov pre zabezpečenie a riešenie úloh v oblasti
hospodárskej mobilizácie
a.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané na účely spracovania agendy hospodárskej mobilizácie, krízového plánovania,
vyrozumenia subjektu hospodárskej mobilizácie o vyhlásení núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového
stavu alebo vypovedaní vojny, alebo o nariadení vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie, uloženia
pracovnej povinnosti alebo evidencie zamestnancov pre okresný úrad v sídle kraja na účely ich oslobodenia od
mimoriadnej služby, pričom zber osobných údajov je určený na zaistenie bezpečnosti SR alebo obrany SR,
spracovanie zmluvy o zabezpečovaní plnenia úloh o financovaní výdavkov na hospodársku mobilizáciu z
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b.

c.

d.
e.

f.

prostriedkov štátneho rozpočtu uzatvorenej s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky a
pravidelné vyhodnocovanie jej plnenia a plnenie úloh na úseku hospodárskej mobilizácie .
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z nasledovných zákonov:
- zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o
riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov,
- vyhlášky č. 385/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 179/2011 Z. z. o
hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových
situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov,
- vyhlášky č. 473/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predaji životne dôležitých výrobkov
alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení a o odberných
oprávneniach v znení vyhlášky č. 172/2016 Z. z.,
- uznesenia vlády SR č. 637/2011 z 5. októbra 2011 k návrhu na určenie ministerstiev a ostatných
ústredných orgánov štátnej správy ako subjektov hospodárskej mobilizácie a určenie rozsahu
vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 8 písm. a) a § 10 písm. a) zákona č. 179/2011
Z. z.,
- zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
- zákona č. 569/2005 Z. z o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších
predpisov,
- zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a
núdzového stavu v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v
znení neskorších predpisov,
- vyhlášky č. 552/2011 Z. z. o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov
štátneho rozpočtu,
- zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- vyhlášky č. 78/2020 Z. z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície informatizáciu o štandardoch pre
informačné technológie verejnej správy a Výnosu MF SR č. 55/2014 o štandardoch pre informačné
systémy verejnej správy (IS EPSIS)..
Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Spracúvané kategórie osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu podľa osobitného zákona, najmä v rozsahu meno,
priezvisko a akademický titul, miesto a dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého alebo prechodného pobytu,
pohlavie, štátna príslušnosť, rodinný stav, dosiahnuté vzdelanie, profesijné zamestnanie fyzickej osoby,
telefónne číslo pevnej linky, telefónne číslo mobilného zariadenia, faxové číslo alebo e-mailová adresa na
fyzickú osobu alebo zamestnanca subjektu hospodárskej mobilizácie, na ktorom je zastihnuteľný cez pracovný
čas aj mimo neho, údaje na fyzickú osobu súvisiace s jej zamestnaním, ako je pracovné zaradenie, osobné číslo
pridelené v rámci zamestnávateľa, vodičský preukaz, vojenské zaradenie za účelom dosiahnutia účelu
spracúvania. Osobitné kategórie osobných údajov sú predmetom spracúvania vo vzťahu k údajom týkajúcim sa
zdravia, pričom ide o osobné údaje o prekážkach v práci podľa § 22 ods. 5 zákona č. 179/2011 Z. z. a podľa § 19
zákon 319/2002 Z. z. o obrane SR.
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje nezískavame z iných zdrojov ako od dotknutých osôb.
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sa uchovávajú najdlhšie po dobu 10 rokov po ukončení platnosti príslušných dokumentov a
následne sa osobné údaje likvidujú v súlade s registratúrnym poriadkom ŽSR .
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované nasledovným príjemcom:
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Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky – v zmysle zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej
mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo
času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov,
- Spoločnosť VUJE a.s. - v zmysle zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a
doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového
stavu v znení neskorších predpisov,
- Okresný úrad - v zmysle zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení
zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v
znení neskorších predpisov,
- Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky - v zmysle zákona č. 179/2011 Z. z. o
hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových
situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov,
- Orgány krízového riadenia, ktoré sa podieľajú na riadení štátu v období krízovej situácie - v zmysle
zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o
riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov,
- Iný oprávnený subjekt - v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č. 2016/679 (GDPR) v spojitosti
s § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Zamestnanci.
Zverejňovanie:
Neuskutočňuje sa zverejňovanie osobných údajov.

-

g.
h.
i.
j.

44. Evidencia osôb pre zabezpečenie a riešenie úloh v oblasti civilnej
ochrany
a.

b.

c.

d.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom plnenia povinností ŽSR v oblasti civilnej ochrany zamestnancov,
zabezpečenia vyrozumievania, individuálnej a kolektívnej ochrany, realizácie prípravy na sebaochranu a
vzájomnú pomoc a na zabezpečovanie odbornej prípravy zamestnancov na získanie odbornej spôsobilosti,
vrátane plnenia úloh v oblasti civilnej ochrany osôb prevzatých do starostlivosti. Spracovanie zmluvy o
zabezpečovaní plnenia úloh v oblasti civilnej ochrany zamestnancov právnických alebo fyzických osôb –
podnikateľov na základe podmienok dohodnutých v zmluve, vrátane pravidelného vyhodnocovanie jej plnenia.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z nasledovných zákonov:
- zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,
- vyhláška č. 7/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej
ochrany obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Spracúvané kategórie osobných údajov:
Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutých osôb. Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu
podľa osobitného zákona, najmä meno, priezvisko a titul, dátum narodenia, adresa bydliska, kontakt (mobil,
pracovisko, e-mail), funkcia, podpis.
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Kategórie získavaných osobných údajov:
Zamestnanec dopravcu a zmluvného partnera
- meno, priezvisko a titul
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-

e.

f.

g.
h.
i.
j.

adresa bydliska
kontakt (mobil, pracovisko, e-mail)
funkcia
podpis
Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:
- zamestnávateľ dotknutej osoby
- dotknutá osoba
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje uchovávajú :
(a) dokumentácia dlhodobého charakteru 10 rokov,
(b) operatívna dokumentácia 5 rokov.
Osobné údaje sa následne likvidujú v súlade s registratúrnym poriadkom ŽSR .
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované nasledovným príjemcom:
- Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov,
- Obec - v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,
- Okresný úrad - v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších
predpisov,
- Iný oprávnený subjekt - v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č. 2016/679 (GDPR) v spojitosti
s § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Zamestnanci, zamestnanci dopravcu a zmluvného partnera.
Zverejňovanie:
Osobné údaje sa nezverejňujú.
45. Preverovanie osôb v oblasti ochrany utajovaných skutočností

a.

b.

c.

Účel spracúvania osobných údajov:
Vykonávanie bezpečnostných previerok I. stupňa na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa
utajenia vyhradené, vyhodnocovanie čiastkových podkladových materiálov na vykonanie bezpečnostných
previerok II. stupňa, vedenie evidencií o vzniku a zániku určenia osôb na oboznamovanie sa s utajovanými
skutočnosťami a výkon funkcie bezpečnostného zamestnanca, získanie priemyselnej bezpečnosti, certifikácie
mechanických zábranných prostriedkov a elektronických zabezpečovacích prostriedkov, technických
prostriedkov, uzatváranie zmlúv o ochrane utajovaných skutočností.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie
požiadaviek, a to :
- zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov,
- vyhlášky č. 134/2016 Z. z. o personálnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov,
- vyhlášky č.135/2016 Z. z. o skúške bezpečnostného zamestnanca v znení neskorších predpisov.
Poskytnutie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Spracúvané kategórie osobných údajov:
Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutých osôb, pričom sú spracúvané najmä osobné údaje rozsahu: titul,
meno, priezvisko, osobné údaje uvedené v životopise, výpis z registra trestov a ďalšie osobné údaje vyžadované
a nevyhnutné na dosiahnutie účelu v súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o
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d.

e.

f.
g.
h.

i.

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou NBÚ č. 134/2016 Z. z. o
personálnej bezpečnosti a vyhláškou NBÚ č. 135 Z. z. o skúške bezpečnostného zamestnanca. Sú spracúvané aj
osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky vo vzťahu k údajom o bezúhonnosti a
priestupkovej činnosti.
Osobné údaje nezískavame z iných zdrojov ako od dotknutých osôb.
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané po celú dobu platnosti bezpečnostných previerok, následne sú zaradené do
predarchívnej starostlivosti v súlade s požiadavkami zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach
a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a sú uchovávané po dobu :
(a) bezpečnostné previerky I. stupňa 3 roky po zániku tohto oprávnenia,
(b) bezpečnostné previerky II. stupňa 1 rok po zániku tohto oprávnenia,
(c) v prípade osobných údajov uvedených v zmluvách o ochrane utajovaných skutočností 5 rokov po ukončení
platnosti zmluvy.
Osobné údaje sa spracúvajú na nevyhnutný čas a likvidujú sa v súlade s registratúrnym poriadkom ŽSR.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje môžu byť poskytované nasledovným príjemcom:
Národný bezpečnostný úrad – v zmysle zákona č. č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky NBÚ č. 134/2016 Z. z. o personálnej
bezpečnosti a vyhláškou NBÚ č. 135 Z. z. o skúške bezpečnostného zamestnanca,
MDV SR - na základe zmluvy o postupovaní utajovaných skutočností,
ÚJD – na základe zmluvy o postupovaní utajovaných skutočností,
MH SR - na základe zmluvy o postupovaní utajovaných skutočností,
Orgán oprávnený oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami – v zmysle zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane
utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Zamestnanci, manžel/manželka zamestnanca, druh a družka zamestnanca, deti zamestnancov, osoby žijúce so
zamestnancom v spoločnej domácnosti a ďalšie osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na vykonanie
bezpečnostných previerok, zamestnanec ŽSR.
Zverejňovanie:
Osobné údaje sa nezverejňujú.
46. Riešenie škodových udalostí

a.

b.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom zabezpečenia riešenia škodových udalostí z hľadiska zodpovednosti za
škodu spôsobenú ŽSR, zamestnancovi ŽSR alebo tretej osobe a vedenie evidencie súvisiacej so zabezpečením
náhrad škôd a vysporiadania poistných udalostí.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z nasledovného zákona:
- zákon č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve
- zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
- zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
- Občiansky zákonník
- Zákonník práce
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné i na plnenie oprávneného záujmu ŽSR, ktorým ŽSR chránia svoj
majetok, s cieľom minimalizovať finančné a iné následky vzniknuté pri škodových udalostiach a tak zabezpečiť
náhradu vzniknutých škôd.
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c.

d.

e.
f.

g.
h.

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na zabezpečenie likvidácie a vysporiadania poistných a škodových
udalostí.
Spracúvané kategórie osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané o nasledovných dotknutých osobách:
Zamestnanci ŽSR, svedkovia:
- meno a priezvisko
- pracovné zaradenie
- kontaktné údaje (tel., e-mail)
- vyjadrenie k predmetnej škodovej udalosti
- podpis
Poškodení zamestnanci ŽSR a tretie osoby, ktoré si uplatňujú náhradu škody, vinníci:
- meno a priezvisko
- dátum narodenia
- bydlisko
- pracovné zaradenie
- podpis
- informácie týkajúce sa dotknutej osoby v súvislosti so vznikom škodovej udalosti
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje sú získavané v prípade škody na majetku alebo zdraví priamo od dotknutých osôb alebo od
dotknutých orgánov (PZ SR). Osobné údaje o vinníkoch a svedkoch škodovej udalosti môžu byť v súlade
s platnou legislatívou získavané aj od iných ako dotknutých osôb.
V prípade zisťovania príčin vzniku nehôd, prevádzkových porúch a mimoriadnych udalostí, ktoré vznikli na
infraštruktúre ŽSR sú údaje získavané v rámci spracovateľskej činnosti „BŽD- bezpečnosť železničnej
dopravy“.
V prípade pracovného úrazu zamestnanca poisteného ŽSR sú údaje získavané v rámci spracovateľskej činnosti
„BOZP - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“.
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sa uchovávajú po dobu 10 rokov od uzavretia škodovej alebo poistnej udalosti.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované nasledovným príjemcom:
- poverená maklérska spoločnosť,
- zdravotné poisťovne,
- sociálna poisťovňa,
- príslušné poisťovne,
- zamestnávatelia vinníkov,
- príslušný policajný zbor alebo HaZZ SR.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
47. Zaznamenávanie prevádzkovej hlasovej komunikácie

a.

b.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom zabezpečenia vyšetrovania nehôd a mimoriadnych udalostí a plnenia
legislatívnych požiadaviek pri riadení železničnej prevádzky, pri riadení technologických úkonov a organizovaní
dopravy na dráhe, a to prostredníctvom zabezpečovania a zaznamenávania rádiovej komunikácie
(analógový/digitálny mód, sieť GSM-R) a telefónnej komunikácie.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z nasledovných zákonov:
- Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach
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Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 351/2010 Z. z. o
dopravnom poriadku dráh
- Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 z 11. mája 2016 o interoperabilite
železničného systému v Európskej únii
- NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/919 z 27. mája 2016 o technickej špecifikácii interoperability
týkajúcej sa subsystémov „riadenie-zabezpečenie a návestenie“ železničného systému v Európskej únii
- ROZHODNUTIE KOMISIE zo 14. novembra 2012 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej
sa subsystému „prevádzka a riadenie dopravy“ systému železníc v Európskej únii a o zmene a doplnení
rozhodnutia 2007/756/ES
Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou a je nevyhnutné pri riadení železničnej prevádzky, pri
riadení technologických úkonov a organizovaní dopravy na dráhe vyplývajúcich z legislatívy.

-

c.

d.
e.

f.

g.
h.

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre naplnenie legislatívnych požiadaviek súvisiacich s riadením
železničnej prevádzky, riadením technologických úkonov a organizovaním dopravy na dráhe.
Spracúvané kategórie osobných údajov:
Zamestnanci ŽSR, zamestnanci dopravcov a dodávateľov zúčastnených na riadení železničnej prevádzky a
dopravy (predovšetkým dispečeri, operátori a pod.), pripadne iné osoby komunikujúce prostredníctvom GSM-R:
- priezviská a mená komunikujúcich osôb
- čas a dĺžka hovoru
- záznam hlasovej komunikácie
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje nezískavame z iných zdrojov ako od dotknutých osôb.
Doba uchovávania osobných údajov:
Záznamy o riadení dopravy najmenej 24 hodín od posledného záznamu po naplnení kapacity záznamového
média od vytvorenia záznamu, minimálne 1 rok v prípade nehodovej udalosti. V prípade vyšetrovania nehôd a
mimoriadnych udalostí sa doba uchovávania záznamov predlžuje o dobu ukončenia vyšetrovania nehôd
a mimoriadnych udalostí, pričom tieto záznamy sa spracúvajú v rámci spracovateľskej činnosti „BŽD –
bezpečnosť železničnej dopravy“.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované nasledovným príjemcom:
- Ministerstvo dopravy a výstavby SR
- orgány verejnej moci:
o súdy, orgány činné v trestnom konaní, polícia
Osobné údaje sú spracúvané nasledovnými sprostredkovateľmi:
- spoločnosť zabezpečujúca servisné služby na záznamových zariadeniach
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
48. Projekty

a.
b.

c.

Účel spracúvania osobných údajov:
Agenda týkajúca sa projektov v zmysle interného dokumentu ŽSR (Smernice pre riadenie projektov na ŽSR).
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe, ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods.
1 písm. f) nariadenia 2016/679 (GDPR) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov
Spracúvané kategórie osobných údajov:
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu ,a to najmä :
- titul,
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-

d.

e.

f.
g.
h.
i.
j.

meno, priezvisko,
identifikácia zamestnávateľa,
tel. č.,
e-mail,
iné údaje v rozsahu nevyhnutnom na účely činnosti komisie a pracovnej skupiny.
V prípade, že dotknutá osoba neposkytne osobné údaje, nie je oprávnená vykonávať činnosti, ktoré jej vyplývajú
z pracovnej zmluvy, resp. zo zmluvy s treťou stranou.
Získavanie osobných údajov od iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje získavame priamo od dotknutých osôb a /alebo od zmluvných partnerov (zamestnávateľ dotknutej
osoby).
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sa uchovávajú 5 rokov od uzatvorenia spisu. Osobné údaje sa následne likvidujú v súlade s
registratúrnym poriadkom ŽSR.
Kategória príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sa neposkytujú iným príjemcom, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Zamestnanci a fyzické osoby, ktoré sa spolupodieľajú na projekte.
Zverejňovanie:
Neuskutočňuje sa zverejňovanie osobných údajov.
49. Pracovné skupiny a komisie

a.
b.

c.

d.

e.

f.
g.

Účel spracúvania osobných údajov:
Agenda týkajúca sa vedenia zoznamu pracovných skupín a komisií v zmysle interného dokumentu ŽSR.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe, ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods.
1 písm. f) nariadenia 2016/679 (GDPR) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov.
Spracúvané kategórie osobných údajov:
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu ,a to najmä :
titul,
meno, priezvisko,
identifikácia zamestnávateľa,
tel. č.,
e-mail,
iné údaje v rozsahu nevyhnutnom na účely činnosti komisie a pracovnej skupiny.
V prípade, že dotknutá osoba neposkytne osobné údaje, nie je oprávnená vykonávať činnosti, ktoré jej vyplývajú
z pracovnej zmluvy, resp. zo zmluvy s treťou stranou.
Získavanie osobných údajov od iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje získavame priamo od dotknutých osôb a /alebo od zmluvných partnerov (zamestnávateľ dotknutej
osoby).
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sa uchovávajú 10 rokov od uzatvorenia spisu. Osobné údaje sa následne likvidujú v súlade s
registratúrnym poriadkom ŽSR.
Kategória príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sa neposkytujú iným príjemcom, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
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h.
i.
j.

Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Zamestnanci a fyzické osoby, ktoré sú členom pracovnej skupiny alebo komisie.
Zverejňovanie:
Neuskutočňuje sa zverejňovanie osobných údajov.
50. Ústredné železničné metrologické stredisko

a.

b.

c.

d.
e.

f.
g.
h.
i.
j.

Účel spracúvania osobných údajov:
Zabezpečovanie vzdelávacej a kvalifikačnej činnosti pre žiadateľov poverených vykonávaním metrologických
činností na ŽSR, vydávanie osvedčení o absolvovaní kurzu „Základy metrológie“, evidencia absolventov kurzu a
vydaných osvedčení.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe, ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods.
1 písm. f) nariadenia 2016/679 (GDPR) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov.
Spracúvané kategórie osobných údajov:
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu ,a to najmä :
- titul,
- meno, priezvisko,
- dátum narodenia,
- tel. č.,
- e-mail,
- údaje týkajúce sa pracovného zaradenia v OŠ VOJ.
V prípade, že dotknutá osoba neposkytne osobné údaje, nebude možné zabezpečiť jej vzdelávanie, kvalifikáciu,
vydať jej osvedčenie a pod. v rozsahu vzdelávacej a kvalifikačnej činnosti pre žiadateľov poverených
vykonávaním metrologických činností na ŽSR.
Získavanie osobných údajov od iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje nezískavame z iných zdrojov, ako od dotknutých osôb.
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sa uchovávajú 5 rokov od ukončenia platnosti osvedčenia. Osobné údaje sa likvidujú v súlade
s registratúrnym poriadkom ŽSR.
Kategória príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sa neposkytujú iným príjemcom, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Žiadatelia o vydanie osvedčenia.
Zverejňovanie:
Neuskutočňuje sa zverejňovanie osobných údajov.
51. Audity a kontrolná činnosť

a.
b.

Účel spracúvania osobných údajov:
Vykonávanie interných auditov a kontrolnej činnosti v podmienkach ŽSR
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia 2016/679 (GDPR) a § 13 ods. 1 písm.
f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
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c.

d.
e.

f.
g.
h.
i.
j.

Spracúvané kategórie osobných údajov:
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu ,a to najmä :
- titul,
- meno, priezvisko,
- adresa,
- kontaktné údaje,
- finančné náležitosti,
- podpis a iné osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na účely auditu alebo kontroly, poskytnuté alebo zistené
v priebehu auditu alebo kontroly.
Získavanie osobných údajov od iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje sú získavané najmä jednotlivých organizačných zložiek ŽSR, výnimočne od dotknutej osoby.
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sú uchovávané 5 rokov. Lehota doby uchovávania údajov plynie v zmysle registratúrneho
poriadku ŽSR.
Kategória príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sa neposkytujú iným príjemcom, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Zamestnanci, iné fyzické osoby, ktorých sa audity a kontroly týkajú
Zverejňovanie:
Neuskutočňuje sa zverejňovanie osobných údajov.
52. Súdna agenda

a.
b.

c.

d.
e.

Účel spracúvania osobných údajov:
Vybavovanie súdnej agendy.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané na základe osobitných zákonov, najmä zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový
poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov,
zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znaní neskorších právnych predpisov, zákon č.
307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov.
Spracúvané kategórie osobných údajov:
Osobné údaje súvisiace s vedením agendy, najmä :
- meno, priezvisko,
- adresa trvalého pobytu alebo pobytu,
- dátum narodenia alebo iný identifikačný údaj,
- telefónne číslo,
- adresu elektronickej pošty
- ďalšie osobné údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu súdneho sporu.
Osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia č. 2016/679 (GDPR) alebo § 16 ods. 1 zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom spracúvania, ak sú zistené alebo poskytnuté v
priebehu vybavovania súdneho konania. Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky podľa
čl. 10 nariadenia č. 2016/679 (GDPR) alebo § 17 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov môžu byť
predmetom spracúvania, ak sú zistené alebo poskytnuté v priebehu súdneho konania.
Získavanie osobných údajov od iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje sú získavané od dotknutej osoby, od orgánov verejnej moci, z Registra obyvateľov SR.
Doba uchovávania osobných údajov:
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f.

g.
h.
i.

j.

Osobné údaje sú uchovávané 10 rokov. Lehota doby uchovávania údajov plynie v zmysle registratúrneho
poriadku ŽSR.
Kategória príjemcov osobných údajov:
Súd, orgán činný v trestnom konaní, účastník, advokát, zúčastnené osoby a iné subjekty súdneho konania, iný
oprávnený subjekt.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Fyzické osoby, ktoré majú postavenie účastníka konania alebo jeho zástupcu, zúčastnenej osoby, osoby
oprávnenej konať, svedka, poškodenej osoby, iné fyzické osoby, ktorých sa konanie týka.
Zverejňovanie:
Neuskutočňuje sa zverejňovanie osobných údajov.
53. Exekučná agenda

a.
b.

c.

d.
e.

f.
g.
h.
i.
j.

Účel spracúvania osobných údajov:
Zabezpečovanie exekučnej agendy v pôsobnosti ŽSR.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané na základe zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti
(Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov.
Spracúvané kategórie osobných údajov:
Osobné údaje súvisiace v nevyhnutnom rozsahu, najmä :
- titul,
- meno, priezvisko,
- adresa,
- ďalšie osobné údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu exekučného konania (resp. údaje získané
v priebehu súdneho konania, ktoré sú následne použité v exekučnom konaní).
Osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia č. 2016/679 (GDPR) alebo § 16 ods. 1 zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom spracúvania, ak sú zistené alebo poskytnuté v
priebehu exekučného konania. Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky podľa čl. 10
nariadenia č. 2016/679 (GDPR) alebo § 17 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov sú predmetom
spracúvania na základe osobitného predpisu.
Získavanie osobných údajov od iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje sú získavané od dotknutej osoby, od orgánov verejnej moci, z Registra obyvateľov SR.
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sú uchovávané 10 rokov. Lehota doby uchovávania údajov plynie v zmysle Registratúrneho
poriadku ŽSR.
Kategória príjemcov osobných údajov:
Exekútor, súd, orgány činné v trestnom konaní, advokát, účastník exekučného konania a iný oprávnený subjekt.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Účastníci konania a iné fyzické osoby, ktoré vstupujú do exekučného konania.
Zverejňovanie:
Neuskutočňuje sa zverejňovanie osobných údajov.
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54. Práva dotknutých osôb
a.
b.
c.

d.
e.

f.

g.
h.
i.
j.

Účel spracúvania osobných údajov:
Vybavovanie žiadostí, ktorými dotknuté osoby uplatnili svoje práva.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané na základe Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov
Spracúvané kategórie osobných údajov:
Osobné údaje, ktoré súvisia s vybavovaním žiadostí, ktorými si dotknuté osoby uplatnili svoje práva, najmä:
- titul,
- meno, priezvisko,
- adresa,
- podpis,
- e-mailová adresa,
- ďalšie osobné údaje, ku ktorým sa vzťahuje uplatňované právo dotknutej osoby (uvedené v žiadosti,
podaní dotknutej osoby, ktorou si uplatňuje svoje právo).
V prípade, že dotknutá osoba neposkytne svoje údaje (nevyhnutné pre ŽSR ako prevádzkovateľa, aby si pri
uplatnení práva dotknutej osoby overil jej totožnosť) nebude možné zo strany ŽSR spracovať /vybaviť žiadosť
dotknutej osoby, ktorá sa týka uplatnenia je práv ako dotknutej osoby.
Získavanie osobných údajov od iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje sú získavané od dotknutej osoby.
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sú uchovávané 5 rokov. Lehota doby uchovávania údajov plynie v zmysle registratúrneho
poriadku ŽSR.
Kategória príjemcov osobných údajov:
Úrad na ochranu osobných údajov SR, iný prevádzkovateľ pri oznamovacej povinnosti v súvislosti s opravou,
vymazaním alebo obmedzením osobných údajov a iný oprávnený subjekt.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Fyzické osoby, ktoré si uplatnia svoje práva ako dotknuté osoby.
Zverejňovanie:
Neuskutočňuje sa zverejňovanie osobných údajov.
55. Predaj hnuteľného majetku

a.

b.

c.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom uskutočnenia predaja i) hnuteľného majetku v podobe zásob
uskutočňovaní organizačným útvarom CLaO, ii) hnuteľného majetku vo vlastníctve SR a v správe ŽSR
uskutočňovaný organizačným útvarom - Správa majetku.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe, ktorým je zmluvný a predzmluvný vzťah, ako aj príslušné
právne predpisy, najmä zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č.
513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Spracúvané kategórie osobných údajov:
Osobné údaje, v rozsahu, najmä:
- titul,
- meno, priezvisko,
- dátum narodenia,
- trvalý pobyt,
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bankové spojenie a číslo účtu,
kontaktné údaje (telefón, e-mail),
podpis,
rodné číslo (v prípade predaja hnuteľného majetku vo vlastníctve SR a v správe ŽSR).
V prípade neposkytnutia osobných údajov, nebude možné uzatvoriť zmluvný vzťah, ktorého predmetom je
predaj hnuteľného majetku v podobe zásob ako aj hnuteľného majetku vo vlastníctve SR a v správe ŽSR.
Získavanie osobných údajov od iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutej osoby (záujemca o kúpu), alebo sú získavané od zamestnávateľa
dotknutej osoby alebo od subdodávateľa zmluvného partnera.
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sú v prípade predaja hnuteľného majetku v podobe zásob spracúvané po celú dobu realizácie
postupu uzatvorenia zmluvy a po uzavretí spisu zmluvy je lehota ich uloženia v zmysle Registratúrneho poriadku
ŽSR stanovená na 10 rokov. V prípade predaja hnuteľného majetku vo vlastníctve SR a v správe ŽSR sú
osobné údaje uchovávané po dobu 20 rokov (lehota uloženia začína plynúť dňom 1. januára nasledujúceho roku
po roku, v ktorom bol spis týkajúci sa predaja nehnuteľnosti uzatvorený) a následne sú osobné údaje likvidované
v súlade s registratúrnym poriadkom ŽSR.
Kategória príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sa neposkytujú iným príjemcom, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Záujemcovia o kúpu hnuteľného majetku, kupujúci hnuteľný majetok, kontaktné osoby vo vzťahu k zmluve
(zamestnanci kupujúceho), subdodávateľ.
Zverejňovanie:
Zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registri zmlúv, a to v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov.

-

d.

e.

f.
g.
h.
i.

j.

56. Dodávateľské a zmluvné vzťahy
a.

b.

c.

d.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom uchovávania kontaktných údajov zamestnancov dodávateľov a
zmluvných partnerov v rámci dodávateľských / zmluvných vzťahov a súčasne sú spracúvané za osobné údaje
obchodných partnerov za účelom preukázania plnenia povinností voči kontrolným orgánom (daňový úrad).
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe, ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods.
1 písm. f) nariadenia 2016/679 (GDPR) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov.
Spracúvané kategórie osobných údajov:
Osobné údaje, v rozsahu, najmä:
- titul,
- meno, priezvisko,
- funkcia,
- adresa pracoviska,
- kontaktné údaje (tel. č., e-mail),
- iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.
V prípade neposkytnutia osobných údajov, nebude možné uzatvoriť zmluvný vzťah a /alebo nebude možné
uskutočniť riadne plnenie podľa zmluvy.
Získavanie osobných údajov od iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
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e.

f.
g.
h.
i.

j.

Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutej osoby v postavení zmluvného partnera, alebo od zamestnávateľa
dotknutej osoby a/alebo subdodávateľa zmluvného partnera.
Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania je 10 rokov od uzatvorenia zmluvy a v prípade zmlúv, ktoré sa uzatvárajú na dobu dlhšiu ako
10 rokov je to minimálne počas trvania zmluvy.
Kategória príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sa neposkytujú iným príjemcom, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Fyzické osoby, ktoré sú najmä štatutárnym orgánom, kontaktnou osobou zmluvného partnera / dodávateľa,
zamestnanci zmluvných partnerov / dodávateľov, osoby oprávnené konať v mene zmluvného partnera.
Zverejňovanie:
Neuskutočňuje sa zverejňovanie osobných údajov.
57. Podujatia

a.

b.

c.

d.
e.
f.

g.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom realizovania podujatí (akcií) vykonávaných v pôsobnosti ŽSR
(zvyšovanie povedomia o ŽSR).
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané na základe právneho základu, ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa
čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia 2016/679 (GDPR) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané aj na základe súhlasu dotknutej osoby, ak je tento s ohľadom na
okolnosti vhodnejší alebo výslovne potrebný.
Spracúvané kategórie osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané najmä v rozsahu:
- titul,
- meno, priezvisko,
- adresa,
- tel. č.,
- e-mail,
- obrazové a zvukovoobrazové záznamy a iné osobné údaje za účelom dosiahnutia účelu spracúvania.
V prípade, že dotknutá osoba neposkytne súhlas, nebudú jej osobné údaje spracúvané v rámci výstupov
prevádzkovateľa z akcií a podujatí vykonávaných v pôsobnosti ŽSR.
Získavanie osobných údajov od iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje sa získavajú priamo od dotknutých osôb a/alebo ich získava prevádzkovateľ sám.
Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov je 5 rokov a následne sú osobné údaje vymazané.
Kategória príjemcov osobných údajov:
Nakoľko ŽSR využívajú sociálne siete ako Instagram a Facebook, môžu sa osobné údaje poskytovať uvedeným
príjemcom, a to spoločnosti Facebook, Instagram. Prevádzkovateľom Facebooku je spoločnosť Facebook, Inc.,
1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Prevádzkovateľom spracúvajúcim osobné údaje dotknutých osôb
žijúcich mimo USA alebo Kanady je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal
Harbour, Dublin 2, Írsko. Spoločnosť Facebook vydala Usmernenie na ochranu údajov, ktoré je dostupné na
https://facebook.com/about/privacy/. Prevádzkovateľom služby Instagram je spoločnosť Instagram LLC, 1
Hacker Way, Building 14 First, Floor, Menlo Park, CA, USA. Bližšie informácie a príslušné opatrenia na
ochranu údajov spoločnosti Instagram môžete nájsť na https://help.instagram.com/155833707900388 a
https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
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h.
i.
j.

Môže dochádzať k prenosu osobných údajov mimo EHP do prostredia Spojených štátov Amerických (ďalej len
„USA“), a to spoločnou Facebook a Instagram. K prenosu údajov dochádza napr. v prípade, keď ŽSR v rámci
zaznamenávania podujatí vykonávaných v pôsobnosti ŽSR zverejní osobné údaje dotknutých osôb na svojich
sociálnych sieťach (Facebook, Instagram), ale aj v prípade, ak dotknutá osoba kontaktuje ŽSR prostredníctvom
sociálnych sietí (správa, zdieľanie, označenie „like“). Prenos osobných údajov do USA je možné uskutočniť na
základe vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12. júla 2016 o primeranosti ochrany
poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (tzv. EU-U.S. Privacy Shield).
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Návštevníci a iné fyzické osoby, ktorých sa vykonávané aktivity týkajú.
Zverejňovanie:
Osobné údaje sú zverejňované buď s predchádzajúcim súhlasom dotknutej osoby a/alebo na základe
oprávneného záujmu prevádzkovateľa, a to na webovom sídle prevádzkovateľa, na sociálnych sieťach ŽSR
(Facebook, Instagram) a na materiáloch zaznamenávajúcich podujatie vykonávajúce podujatie v pôsobnosti
ŽSR.
58. Prezentovanie činnosti ŽSR

a.
b.

c.

d.
e.

f.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom informovania verejnosti o činnosti ŽSR.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané na základe právneho základu, ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa
čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia 2016/679 (GDPR) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané aj na základe súhlasu dotknutej osoby, ak je tento s ohľadom na
okolnosti vhodnejší alebo výslovne potrebný.
Spracúvané kategórie osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané najmä v rozsahu:
- titul,
- meno, priezvisko,
- funkcia / pracovné zaradenie,
- fotografia,
- filmový a zvukový materiál,
- miesto výkonu práce,
- iné osobné údaje za účelom dosiahnutia účelu spracúvania.
V prípade, že dotknutá osoba neposkytne súhlas, nebudú jej osobné údaje spracúvané v rámci výstupov
prevádzkovateľa vyhotovených za účelom prezentovania činnosti ŽSR.
Získavanie osobných údajov od iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje sa získavajú priamo od dotknutých osôb a/alebo ich získava prevádzkovateľ sám.
Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov je 1 rok od ukončenia konkrétnej prezentačnej činnosti ŽSR a následne sú
osobné údaje vymazané.
Kategória príjemcov osobných údajov:
Nakoľko ŽSR využívajú sociálne siete ako Instagram a Facebook, môžu sa osobné údaje poskytovať uvedeným
príjemcom, a to spoločnosti Facebook, Instagram. Prevádzkovateľom Facebooku je spoločnosť Facebook, Inc.,
1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Prevádzkovateľom spracúvajúcim osobné údaje dotknutých osôb
žijúcich mimo USA alebo Kanady je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal
Harbour, Dublin 2, Írsko. Spoločnosť Facebook vydala Usmernenie na ochranu údajov, ktoré je dostupné na
https://facebook.com/about/privacy/. Prevádzkovateľom služby Instagram je spoločnosť Instagram LLC, 1
Hacker Way, Building 14 First, Floor, Menlo Park, CA, USA. Bližšie informácie a príslušné opatrenia na
ochranu údajov spoločnosti Instagram môžete nájsť na https://help.instagram.com/155833707900388 a
https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.
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Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Môže dochádzať k prenosu osobných údajov mimo EHP do prostredia Spojených štátov Amerických (ďalej len
„USA“), a to spoločnou Facebook a Instagram. K prenosu údajov dochádza napr. v prípade, keď ŽSR v rámci
svojej prezentačnej činnosti osobné údaje dotknutých osôb na svojich sociálnych sieťach (Facebook, Instagram),
ale aj v prípade, ak dotknutá osoba kontaktuje ŽSR prostredníctvom sociálnych sietí (správa, zdieľanie,
označenie „like“). Prenos osobných údajov do USA je možné uskutočniť na základe vykonávacieho rozhodnutia
Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12. júla 2016 o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných
údajov medzi EÚ a USA (tzv. EU-U.S. Privacy Shield).
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Zástupcovia ŽSR, zamestnanci a iné osoby, ktorých sa prezentačná činnosť týka.
Zverejňovanie:
Osobné údaje sú zverejňované buď s predchádzajúcim súhlasom dotknutej osoby a/alebo na základe
oprávneného záujmu prevádzkovateľa, a to na webovom sídle prevádzkovateľa, na sociálnych sieťach ŽSR
(Facebook, Instagram) a na informačných / propagačných materiáloch.
59. Certifikačný orgán osôb vo zváraní na dráhach

a.

b.

c.

d.
e.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom zabezpečovania kvalifikačných skúšok zvárača, osvedčenie o skúške
zvárača a plnenie súvisiacich povinností certifikačného orgánu.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe, ktorým je zmluvný a predzmluvný vzťah. Ďalej na právnom
základe, ktorým sú osobitné právne predpisy predovšetkým zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, EN ISO/IEC 17024:2012, TNŽ 05 0715, TNŽ 05
0716, TNŽ 05 0717, STN 05 0710, STN 05 0705, EN 14730-2.
Spracúvané kategórie osobných údajov:
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä:
- titul,
- meno,
- priezvisko,
- dátum a miesto narodenia,
- adresa bydliska,
- kontaktné údaje (tel. č., email),
- údaje týkajúce sa skúšky zvárača,
- údaje týkajúce sa doterajšej zváračskej kvalifikácie,
- údaje týkajúce sa zamestnania žiadateľa vrátane identifikačných a kontaktných údajov do zamestnania,
- podpis,
- údaje týkajúce sa skúšky,
- kópia posudku o zdravotnej spôsobilosti na vybrané práce,
- potvrdenie o absolvovaní prípravného kurzu, resp. periodického preskúšania,
- údaje o vykonaní skúšky,
- údaje uvedené v prihláške, osvedčení o skúške, preukaze a dohode o informačnej spolupráci.
Osobitné kategórie osobných údajov sú predmetom spracúvania vo vzťahu k údajom týkajúcim sa zdravia.
V prípade neposkytnutia osobných údajov, nebude možné uzatvoriť so žiadateľom zmluvný vzťah, súčasne
nebude možné vykonať kvalifikačnú skúšku a vydať osvedčenie o skúške.
Získavanie osobných údajov od iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Údaje sú získavané priamo od dotknutej osoby.
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sú uchovávané maximálne po dobu 6 rokov od vydania osvedčenia.
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Kategória príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sa neposkytujú iným príjemcom, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Žiadatelia o absolvovanie skúšky a vydanie osvedčenia.
Zverejňovanie:
Neuskutočňuje sa zverejňovanie osobných údajov.
60. Certifikačný orgán osôb nedeštruktívneho skúšania na dráhach

a.

b.

c.

d.
e.
f.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom zabezpečovania kvalifikačných skúšok personálu nedeštruktívneho
skúšania na dráhach, personálnej certifikácie nedeštruktívneho skúšania na dráhach a plnení súvisiacich
povinností certifikačného orgánu.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe, ktorým je zmluvný a predzmluvný vzťah. Ďalej na právnom
základe, ktorým sú osobitné právne predpisy predovšetkým zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, EN ISO/IEC 17024:2012, EN ISO 9712:2012,
vyhláška UIC 960.
Spracúvané kategórie osobných údajov:
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä:
- titul,
- meno,
- priezvisko,
- dátum a miesto narodenia,
- adresa bydliska, kontaktné
- údaje (tel. č., email),
- dosiahnuté vzdelanie, názov a sídlo školy,
- údaje týkajúce sa zamestnania žiadateľa vrátane identifikačných a kontaktných údajov do zamestnania,
- podpis,
- údaje týkajúce sa skúšky,
- prehľad platných certifikátov žiadateľa a údaje týkajúce sa certifikácie,
- údaje o dĺžke odbornej praxe,
- údaje o školeniach v NDT metódach,
- fotografia,
- kópie potvrdení o absolvovaní školenia v príslušných metódach,
- potvrdenie o dostatočnej zrakovej schopnosti,
- údaje o vykonaní skúšky,
- údaje uvedené v prihláške,
- žiadosti o personálnu certifikáciu a dohode o informačnej spolupráci.
Osobitné kategórie osobných údajov sú predmetom spracúvania vo vzťahu k údajom týkajúcim sa zdravia. V
prípade, že dotknutá osoba neposkytne osobné údaje, tak nebude možné uzatvoriť zmluvu, ktorej predmetom je
zabezpečenie skúšok, nebude možné vykonať skúšku a ani vydať certifikáciu, či osvedčenie.
Získavanie osobných údajov od iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Údaje sú získavané priamo od dotknutej osoby.
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sú uchovávané maximálne po dobu 10 rokov v zmysle normy EN ISO 9712.
Kategória príjemcov osobných údajov:
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Osobné údaje sa poskytujú nasledovným príjemcom:
- Slovenská národná akreditačná služba, a to v zmysle zákona č. 505/2009Z.z. o akreditácii orgánov
posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Iný oprávnený subjekt – v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č. 2016/679 (GDPR) v spojitosti
s § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Žiadatelia o absolvovanie skúšky a vydanie certifikácie / osvedčenia.
Zverejňovanie:
Neuskutočňuje sa zverejňovanie osobných údajov.
61. Vedecko – výskumná činnosť

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom prístupu a sprístupňovania k archívnym dokumentom (bádanie
archívnych dokumentov).
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe, ktorým je zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach
a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 628/2002 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje vzor bádateľského listu. V prípade neposkytnutia osobných údajov
nebude možné vybaviť žiadosť o prístup a sprístupňovanie archívnych dokumentov.
Spracúvané kategórie osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, najmä meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého
pobytu a adresa prechodného pobytu, druh a číslo preukazu totožnosti žiadateľa, kontaktné údaje (telefónne
číslo, email, fax), vzťah žiadateľa k požadovaným archívnym dokumentom, meno, priezvisko a adresa fyzickej
osoby, na potreby ktorej žiadateľ žiada o prístup k dokumentom, osobné údaje nachádzajúce sa v archívnych
dokumentoch.
Získavanie osobných údajov od iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Údaje sú získavané priamo od dotknutej osoby, od žiadateľa a údaje, ktoré sú obsahom archívnych dokumentov
boli získavané priamo od dotknutej osoby alebo boli získané od tretích osôb.
Doba uchovávania osobných údajov:
Výmaz osobných údajov môže nastať v prípade spracovania archívneho fondu ŽSR ako prevádzkovateľa
a následne sa likvidujú v súlade s registratúrny poriadkom ŽSR.
Kategória príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sa poskytujú nasledovným príjemcom:
- Pôvodca, právny nástupca a vlastník archívnych dokumentov – v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o
archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Štátne orgány - v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Žiadateľ, ktorého sa týkajú údaje obsiahnuté v archívnych dokumentoch - v súlade so zákonom č.
395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
- Žiadateľ vo vzťahu k sprístupneniu osobných údajov - v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o
archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Osoby vykonávajúce vedecko-výskumnú činnosť - v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a
registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
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Iné právnické a fyzické osoby v súvislosti s ich činnosťou podľa osobitných zákonov - Zákon č.
395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a iné osobitné zákony upravujúce činnosť fyzických a právnych osôb podľa § 13 ods. 6 písm.
b) zákona č. 395/2002 Z. z.
- Iný oprávnený subjekt – v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č. 2016/679 (GDPR) v spojitosti
s § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Neuskutočňuje sa (cezhraničný prenos osobných údajov sa môže uskutočniť v prípade, keď sa žiadateľovi o
prístup k dokumentom v rámci danej spracovateľskej činnosti majú sprístupniť dokumenty ich poskytnutím do
zahraničia. Nakoľko vopred nie je možné stanoviť, kto bude žiadateľom v rámci danej spracovateľskej činnosti,
nie je možné ani označiť tretiu krajinu do ktorej zamýšľa prevádzkovateľ uskutočniť prenos osobných údajov).
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Žiadatelia (fyzické osoby), fyzické osoby, na potreby ktorých žiadatelia žiadajú o prístup k dokumentom,
fyzické osoby uvedené v dokumentoch.
Zverejňovanie:
Zverejňujú sa výstupy z vedecko – výskumnej činnosti a súčasne sa údaje zverejňujú na internete – webové sídlo
ŽSR, a to v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.
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62. Archív ŽSR
a.

b.

c.
d.
e.
f.

g.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom zabezpečenia uloženia spisov vzniknutých z činnosti jednotlivých VOJ
ŽSR a ich právnych predchodcov.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe, ktorým je zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach
a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Spracúvané kategórie osobných údajov:
Osobné údaje nachádzajúce sa v archívnych dokumentoch.
Získavanie osobných údajov od iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Údaje sú získavané priamo od dotknutej osoby, alebo boli získané od tretích osôb.
Doba uchovávania osobných údajov:
Výmaz osobných údajov môže nastať v prípade spracovania archívneho fondu prevádzkovateľa.
Kategória príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sa poskytujú nasledovným príjemcom:
- Pôvodca, právny nástupca a vlastník archívnych dokumentov – v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o
archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Ministerstvo vnútra SR – v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Žiadateľ, ktorého sa týkajú údaje obsiahnuté v archívnych dokumentoch - v súlade so zákonom č.
395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
- Žiadateľ vo vzťahu k sprístupneniu osobných údajov - v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o
archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Iný oprávnený subjekt – v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č. 2016/679 (GDPR) v spojitosti
s § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Neuskutočňuje sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
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Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Zamestnanci ŽSR a iné osoby uvedené v archivovaných dokumentoch.
Zverejňovanie:
Osobné údaje sa nezverejňujú.
63. Vedenie evidencie o návštevách v chránenom priestore ŽSR

a. Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom vedenia evidencie o návštevách v chránenom priestore ŽSR (kniha
návštev chráneného priestoru).
b. Právny základ spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe, ktorým je zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných
skutočností v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej
bezpečnosti v znení neskorších predpisov. V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude možné realizovať
návštevu v chránenom priestore ŽSR.
c. Spracúvané kategórie osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, najmä meno, priezvisko, titul, osobné číslo zamestnanca,
číslo občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu na preukazovanie totožnosti, časové údaje o návšteve,
účel návštevy/navštívený zamestnanec.
d. Získavanie osobných údajov od iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutej osoby.
e. Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sa uchovávajú najdlhšie po dobu 5 rokov a následne sa osobné údaje likvidujú v súlade s
registratúrnym poriadkom ŽSR.
f. Kategória príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sa poskytujú príjemcovi, ktorým je Národný bezpečnostný úrad, a to v súlade so zákonom, ktorým
je zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov.
g. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
h. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
i. Kategória dotknutých osôb:
Návšteva v chránenom priestore ŽSR.
j. Zverejňovanie:
Neuskutočňuje sa zverejňovanie osobných údajov.
64. Zabezpečovanie úloh v oblasti styku s utajovanými skutočnosťami
a.
b.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom zabezpečovania plnenia úloh v oblasti ochrany utajovaných skutočností.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe, ktorým sú príslušné právne predpisy, ako zákon č. 215/2004
Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 134/2016 Z. z. o personálnej
bezpečnosti v znení neskorších predpisov, vyhláška č.135/2016 Z. z. o skúške bezpečnostného zamestnanca v
znení neskorších predpisov, vyhláška č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti v znení
neskorších predpisov, vyhláška č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov,
vyhláška č. 339/2004 Z. z. o bezpečnosti technických prostriedkov v znení neskorších predpisov, vyhláška č.
340/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o šifrovej ochrane informácií v znení neskorších predpisov,
vyhláška č. 301/2013 Z. z. z o priemyselnej bezpečnosti a o bezpečnostnom projekte podnikateľa v znení
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c.

d.

e.

f.

g.
h.
i.

j.

neskorších predpisov. V prípade neposkytnutia osobných údajov, nebude možné realizovať úkony týkajúce sa
jednotlivých činností ŽSR, na ktorých sa podieľa aj dotknutá osoba a ktoré súvisia s utajovanými skutočnosťami.
Spracúvané kategórie osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, funkcia, podpis, iné osobné
údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie povinností podľa právnych predpisov v oblasti ochrany utajovaných
skutočností.
Získavanie osobných údajov od iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutej osoby ako aj z iných zdrojov (najmä zamestnávatelia dotknutých
osôb).
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sa uchovávajú najdlhšie po dobu 5 rokov a následne sa osobné údaje likvidujú v súlade s
registratúrnym poriadkom ŽSR.
Kategória príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sa poskytujú príjemcom, a to :
Národný bezpečnostný úrad – v zmysle zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení
neskorších predpisov,
Orgán oprávnený oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami - v zmysle zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane
utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov,
Iný oprávnený subjekt – v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č. 2016/679 (GDPR) v spojitosti s § 13
ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Zamestnanci, fyzické osoby, zamestnanci zmluvných strán, iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú uvedené
v bezpečnostnej dokumentácii.
Zverejňovanie:
Osobné údaje sa nezverejňujú.
65. Ukrývanie v objektoch ochranných stavieb civilnej ochrany

a.

b.

c.

d.
e.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom vedenia zoznamu osôb ukrývaných v objektoch ochranných stavieb
civilnej ochrany v období vyhlásenia mimoriadnej a krízovej situácie.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe, ktorým sú príslušné právne predpisy ako zákon č. 42/1994 Z.
z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a príslušných vyhlášok spracovaných k zákonu,
Vyhláška MV SR 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a
technických podmienok zariadení civilnej ochrany. V prípade neposkytnutia osobných údajov, nebude možné
náležitým spôsobom poskytnúť dotknutej osobe možnosť ukrytia sa v objektoch ochranných stavieb v období
vyhlásenia mimoriadnej a krízovej situácie.
Spracúvané kategórie osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, podľa osobitného zákona – vyhlášky ku predmetnému
zákonu titul, meno, priezvisko, rodné číslo ukrývanej osoby, adresu trvalého pobytu, iné dôležité údaje o
ukrývanej osobe z pohľadu potrieb CO (ako napríklad profesia, odbornosť). Osobné údaje sú získavané priamo
od dotknutých osôb ukrytých v objektoch ochranných stavieb CO. Osobitné kategórie osobných údajov sú
predmetom spracúvania vo vzťahu k údajom týkajúcim sa zdravia (zdravotný stav).
Získavanie osobných údajov od iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutej osoby.
Doba uchovávania osobných údajov:
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Operatívna dokumentácia sa uchováva najdlhšie po dobu 5 rokov po ukončení potreby zabezpečenia konkrétnej
úlohy v rámci ukrývania osôb v objektoch stavieb civilnej ochrany a likviduje sa v súlade s registratúrnym
poriadkom ŽSR.
Kategória príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sa neposkytujú príjemcom, ak to neustanovuje osobitný predpis.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Ukrývané osoby.
Zverejňovanie:
Osobné údaje sa nezverejňujú.
66. Zamestnanecké preukazy

a.

b.

c.

d.
e.

f.
g.
h.
i.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom vydávania (zamestnaneckých) preukazov, povolení s oprávnením a
povolenia na vjazd cestného vozidla do obvodu dráhy v správe ŽSR.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe, ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods.
1 písm. f) nariadenia 2016/679 (GDPR) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov, ako aj na právnom základe, ktorým sú príslušné právne predpisy, a to zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 514/2019 Z. z. o doprave na
dráhach v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
vyhláška č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti pri
prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 205/2010 Z. z. o určených
technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach 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 prípade neposkytnutia osobných údajov, nebude možné umožniť vstup dotknutej osobe
do priestorov ŽSR resp. vjazd do obvodu dráhy v správe ŽSR.
Spracúvané kategórie osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, osobné
číslo, funkcia, organizačný útvar, fotografia, ďalšie oprávnenia zamestnanca - druh odbornej skúšky, povolenie
na odobratie osvedčenia OS a z BOZP, podpis. EČV, účel vjazdu. Osobitné kategórie osobných údajov sú
predmetom spracúvania vo vzťahu k údajom týkajúcim sa zdravia v zmysle vyhlášky MDPT SR č. 245/2010 Z.
z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a
dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov (zdravotná spôsobilosť –lekársky posudok o zdravotnej
spôsobilosti na výkon práce, podľa výsledku lekárskej preventívnej prehliadky a posudok o psychickej
spôsobilosti).
Získavanie osobných údajov od iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutej osoby a /alebo od zamestnávateľa dotknutej osoby.
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sa uchovávajú najdlhšie po dobu 5 rokov a následne sa osobné údaje likvidujú v súlade s
registratúrnym poriadkom ŽSR.
Kategória príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sa neposkytujú príjemcom, ak osobitný predpis neustanoví inak.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
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k.

Zamestnanci, osoby vykonávajúce a činnosť na základe dohody/zmluvy
Zverejňovanie:
Osobné údaje sa nezverejňujú.
67. Prevádzkovanie fitness centra ubytovacím zariadením

a.
b.

c.

d.
e.

f.
g.
h.
i.
j.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom poskytovania služieb a permanentiek do fitness centra.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy (objednávka služby fitness centra), ktorej
zmluvnou stranou je dotknutá osoba a aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred
uzatvorením zmluvy. Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva aj na právnom základe, ktorým sú právne
predpisy, a to zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z. z. o
ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej republiky národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov.
Spracúvané kategórie osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, dátum poskytnutia služby /
trvania služby, typ služby, kontaktné údaje (telefón, e-mail).
Získavanie osobných údajov od iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutej osoby.
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sa uchovávajú najdlhšie po dobu 5 rokov od poskytnutia služby a následne sa osobné údaje
likvidujú v súlade s registratúrnym poriadkom ŽSR.
Kategória príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sa neposkytujú príjemcom, ak osobitný predpis neustanoví inak.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Žiadatelia/objednávatelia, ktorí majú záujem a ktorí využívajú služby fitness centra.
Zverejňovanie:
Osobné údaje sa nezverejňujú.
68. Evidencia objednávok v reštaurácií Pannonia

a.
b.

c.

d.
e.

f.
g.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom evidencie objednávok v reštaurácií Pannonia..
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie objednávky, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba
a aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia týkajúce sa objednávky.
Spracúvané kategórie osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, najmä meno, priezvisko, kontaktné údaje (telefón, e-mail),
iný údaj uvedený dotknutou osobou ( poznámka).
Získavanie osobných údajov od iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutej osoby.
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sa uchovávajú najdlhšie po dobu 5 rokov od vybavenia objednávky a následne sa osobné údaje
likvidujú v súlade s registratúrnym poriadkom ŽSR.
Kategória príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sa neposkytujú príjemcom, ak osobitný predpis neustanoví inak.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
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Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovani.
Kategória dotknutých osôb:
Fyzické osoby, ktoré zadali objednávku.
Zverejňovanie:
Osobné údaje sa nezverejňujú.

h.
i.
j.

69. Prenájom nebytových priestorov
a.

b.

c.

d.
e.

f.
g.
h.
i.
k.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve SR a v správe ŽSR,
vrátane spracovávania poplatkov za tento prenájom.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je zmluvný a predzmluvný vzťah, ďalej je právnym
základom zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne osobné údaje, nebude možné
realizovať zmluvný vzťah týkajúci sa prenájmu nebytových priestorov.
Spracúvané kategórie osobných údajov
Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, a to najmä titul, meno a priezvisko, bydlisko, dátum
narodenia, číslo OP, podpis.
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje sú získavané od dotknutej osoby a môžu byť získavané aj od zamestnávateľa dotknutej osoby.
Doba uchovávania osobných údajov:
Uplynutím lehoty uloženia 10 rokov (lehota uloženia začína plynúť dňom 1. januára nasledujúceho roku po roku,
v ktorom bol spis týkajúci sa zmluvného vzťahu uzatvorený). Osobné údaje sú likvidované v súlade s
registratúrnym poriadkom ŽSR.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sa neposkytujú iným príjemcom, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Žiadatelia, nájomníci nebytových priestorov.
Zverejňovanie:
Osobné údaje sa zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov.
70. Výkup majetku (forma dodatočného MPV)

a.

b.

c.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom výkupu majetku vo vlastníctve cudzích subjektov pre účely dodatočného
majetkovo-právneho vysporiadania železničnej infraštruktúry a jej súčastí.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je zmluvný a predzmluvný vzťah, ďalej je právnym
základom zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 162/1995 Zb. o
katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov,
zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. V prípade, že dotknutá osoba
neposkytne osobné údaje, nebude možné realizovať zmluvný vzťah týkajúci sa výkupu majetku.
Spracúvané kategórie osobných údajov
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d.
e.

f.

g.
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i.

j.

Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, a to najmä titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé
bydlisko, prechodné bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, stav, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu
totožnosti, podpis, číslo bankového účtu fyzickej osoby, kontaktné údaje, najmä telefónne číslo a e-mail, ako aj
všetky ostatné osobné údaje získané z dokladov potrebných pre projektovú činnosť, inžiniersku činnosť a
majetkovoprávne vysporiadanie, ako je sú osobné údaje uvedené v katastri nehnuteľností o právach k
nehnuteľnostiam, register obyvateľov Slovenskej republiky, rozhodnutie týkajúce sa dedičstva, splnomocnenia,
vyhlásenia, a iných dokladov.
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutej osoby.
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sú uchovávané najviac po dobu trvania spoločnosti, pričom ide najmä o dokumenty, ktorými sa
realizuje prevod správy majetku štátu /prevod vlastníctva majetku štátu, kúpne zmluvy, listy vlastníctva a pod.
Osobné údaje sú likvidované v súlade s registratúrnym poriadkom ŽSR.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sa v súlade s príslušnou právnou úpravou poskytujú nasledovným príjemcom, a to :
- Okresný úrad (kataster nehnuteľností) – v súlade so zákonom č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších
predpisov.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Vlastníci pozemkov / nehnuteľností, správcovia nehnuteľností, zákonní zástupcovia maloletých, opatrovníci,
alebo iné osoby poverené súdom, iné osoby, ktoré majú právo nakladať s dotknutou nehnuteľnosťou, alebo majú
iné právo k nehnuteľnosti, okruh dedičov vyžiadaných súdom, zástupca vlastníka na základe plnej moci udelenej
vlastníkom ako aj iné osoby, ktorých osobné údaje sa nachádzajú v dokladoch a podkladoch pre
majetkovoprávne vysporiadanie, inžiniersku činnosť a projektovú činnosť.
Zverejňovanie:
Osobné údaje sa zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov.
71. Evidencia a zámena nehnuteľností

a.
b.

c.

d.
e.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom zámeny nehnuteľností vo vlastníctve SR a v správe ŽSR.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je zmluvný a predzmluvný vzťah, ďalej je právnym
základom zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 162/1995 Zb. o
katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov,
zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. V prípade, že dotknutá osoba
neposkytne osobné údaje, nebude možné realizovať zmluvný vzťah týkajúci sa zámeny nehnuteľností.
Spracúvané kategórie osobných údajov
Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, a to najmä titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum
narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt, rodinný stav, bankové spojenie a číslo účtu, kontaktné údaje (telefón, email), zápisnica o úprave bezpodielového spoluvlastníctva manželov, čestné vyhlásenia týkajúce sa financovania
predmetu ponuky, podpis, fotokópia OP v obmedzenom rozsahu.
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutej osoby.
Doba uchovávania osobných údajov:
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f.

g.
h.
i.
j.

Osobné údaje sú uchovávané najviac po dobu trvania spoločnosti, pričom ide najmä o dokumenty, ktorými sa
realizuje prevod správy majetku štátu /prevod vlastníctva majetku štátu, kúpne zmluvy, listy vlastníctva a pod.
Osobné údaje sú likvidované v súlade s registratúrnym poriadkom ŽSR.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sa v súlade s príslušnou právnou úpravou poskytujú nasledovným príjemcom, a to :
- Okresný úrad (kataster nehnuteľností) – v súlade so zákonom č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších
predpisov,
- Ministerstvo dopravy a výstavby SR - v súlade so zákonom č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu
majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov v spojitosti so smernicou MDV SR č. 92/2018,
ktorou sa určujú podmienky a postup pri prevodoch vlastníctva majetku štátu v správe štátnych
podnikov a ŽSR podľa zákona č. 92/1991 Zb,
- Iný oprávnený subjekt - v súlade s 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č. 2016/679 (GDPR) v spojitosti s
§ 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Záujemcovia o zámenu nehnuteľnosti, zamieňajúci nehnuteľnosť, podieloví spoluvlastníci.
Zverejňovanie:
Osobné údaje sa zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov.
72. Prenájom pozemkov

a.

b.

c.

d.
e.

f.
g.
h.
i.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom prenájmu pozemkov vo vlastníctve SR a v správe ŽSR, vrátane
spracovávania poplatkov za tento prenájom.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je zmluvný a predzmluvný vzťah, ďalej je právnym
základom zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov , zákon č. 513/1991
Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne osobné údaje,
nebude možné realizovať zmluvný vzťah týkajúci sa prenájmu pozemkov.
Spracúvané kategórie osobných údajov
Spracúvané sú osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia,
číslo OP, podpis.
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutých osôb.
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov (lehota uloženia začína plynúť dňom 1. januára nasledujúceho
roku po roku, v ktorom bol spis týkajúci sa prenájmu pozemku uzatvorený). Osobné údaje sa likvidujú v súlade
s registratúrnym poriadkom ŽSR.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sa neposkytujú príjemcom, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Žiadatelia, nájomníci pozemkov.
77

j.

Zverejňovanie:
Osobné údaje sa zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov.
73. Prenájom hnuteľných vecí

a.

b.

c.

d.
e.

f.
g.
h.
i.
j.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom prenájmu hnuteľných vecí vo vlastníctve SR a v správe ŽSR, vrátane
spracovávania poplatkov za prenájom.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je zmluvný a predzmluvný vzťah, ďalej je právnym
základom zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov , zákon č. 513/1991
Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne osobné údaje,
nebude možné realizovať zmluvný vzťah týkajúci sa prenájmu hnuteľných vecí.
Spracúvané kategórie osobných údajov
Spracúvané sú osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia,
číslo OP, podpis.
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutých osôb.
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov (lehota uloženia začína plynúť dňom 1. januára nasledujúceho
roku po roku, v ktorom bol spis týkajúci sa prenájmu hnuteľných vecí uzatvorený). Osobné údaje sa likvidujú
v súlade s registratúrnym poriadkom ŽSR.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sa neposkytujú príjemcom, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Žiadatelia, nájomníci hnuteľných vecí.
Zverejňovanie:
Osobné údaje sa zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov.
74. Zriaďovanie vecných bremien

a.
b.

c.

Účel spracúvania osobných údajov:
Zriaďovanie vecných bremien na nehnuteľnostiach vo vlastníctve SR a v správe ŽSR (forma kapitalizácie
nepotrebného majetku), zriaďovanie vecných bremien v prospech ŽSR na nehnuteľnostiach cudzích subjektov
(forma majetkovo-právneho vysporiadania nehnuteľností pod železničnou infraštruktúrou).Právny základ
spracúvania osobných údajov:
Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov, zákon č. 162/1995 Zb. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv
k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov, zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov. Ďalej je právnym
základom aj zmluvný a predzmluvný vzťah. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne osobné údaje, nebude
možné realizovať zmluvný vzťah týkajúci sa zriadenia vecného bremena.
Spracúvané kategórie osobných údajov
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d.
e.

f.

g.
h.
i.

j.

Spracúvané sú osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé
bydlisko, prechodné bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, stav, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu
totožnosti, podpis, číslo bankového účtu fyzickej osoby, kontaktné údaje, najmä telefónne číslo a e-mail, ako aj
všetky ostatné osobné údaje získané z dokladov potrebných pre zriadenie VB a majetkovoprávne vysporiadanie,
ako sú osobné údaje uvedené v katastri nehnuteľností o právach k nehnuteľnostiam, register obyvateľov
Slovenskej republiky, rozhodnutie týkajúce sa dedičstva, splnomocnenia, vyhlásenia, a iných dokladov.
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutých osôb.
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sú uchovávané po dobu 20 rokov (lehota uloženia začína plynúť dňom 1. januára nasledujúceho
roku po roku, v ktorom bol spis týkajúci sa prenájmu hnuteľných vecí uzatvorený). Osobné údaje sa likvidujú
v súlade s registratúrnym poriadkom ŽSR.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
V súlade s príslušnou právnou úpravou sa osobné údaje poskytujú nasledovným príjemcom :
- Okresný úrad (kataster nehnuteľností) – v súlade so zákonom č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších
predpisov
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Žiadatelia,– záujemcovia o zriadenie vecného bremena na nehnuteľnostiach vo vlastníctve SR a v správe ŽSR
(oprávnení z VB), vlastníci nehnuteľností zaťažených vecných bremenom (povinní z VB), správcovia
nehnuteľností, zákonní zástupcovia maloletých, opatrovníci, alebo iné osoby poverené súdom, iné osoby, ktoré
majú právo nakladať s dotknutou nehnuteľnosťou, alebo majú iné právo k nehnuteľnosti, okruh dedičov
vyžiadaných súdom, zástupca vlastníka na základe plnej moci udelenej vlastníkom ako aj iné osoby, ktorých
osobné údaje sa nachádzajú v dokladoch potrebných pre zriadenie VB a majetkovoprávne vysporiadanie, ako sú
osobné údaje uvedené v katastri nehnuteľností o právach k nehnuteľnostiam, register obyvateľov Slovenskej
republiky, rozhodnutie týkajúce sa dedičstva, splnomocnenia, vyhlásenia, a iných dokladov. .
Zverejňovanie:
Osobné údaje sa zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov.
75. Železničné múzeum

a.

b.

c.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom vedenia odbornej evidencie zbierkových predmetov a zbierok
železničného múzea a plnenia povinností s cieľom zhodnocovania, odborného spracovania a prezentovania
artefaktov v tejto oblasti.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je zákon č. č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o
ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Spracúvané kategórie osobných údajov
Spracúvané sú osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä identifikačné údaje fyzickej osoby, štátna
príslušnosť, miesto nálezu, spôsob nadobudnutia a nadobúdacia hodnota, popis zbierkového predmetu, a iné
údaje, ktoré sa zapisujú do evidencie v súlade s vyhláškou č. 523/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o základných odborných činnostiach v múzeu alebo v galérii a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty v znení
neskorších predpisov. Osobitné kategórie osobných údajov a osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné
činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania.
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d.
e.

f.

g.
h.
i.
j.

Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutých osôb.
Doba uchovávania osobných údajov:
Záznamy o odbornej evidencii, vykonaní odbornej revízie a vyraďovaní zbierkových predmetov sa trvalo
uchovávajú (§ 10 ods. 13, § 11 ods. 4), inak 10 rokov v súlade s registratúrnym poriadkom ŽSR.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
V súlade s príslušnou právnou úpravou sa osobné údaje poskytujú nasledovným príjemcom :
- Ministerstvo kultúry SR – v súlade so zákonom č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane
predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov,
- Iný oprávnený subjekt - v súlade s
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Majiteľ / pôvodný držiteľ / správca, výrobca / autor.
Zverejňovanie:
Neuskutočňuje sa zverejňovanie osobných údajov.
76. Oddelenie programov EÚ

a.

b.

c.

d.
e.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom spracovania žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku,
spracovanie zmlúv o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v súlade s príslušným operačným
programom.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
1303/2013 (stanovujú sa spoločné ustanovenia), Zákon č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z
európskych štrukturálnych a investičných fondov, Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy, Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, Zákon
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, Zákon č. 358/2015 Z.z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej
pomoci a minimálnej pomoci, Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácií činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej
správy, Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obsatarávaní a Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, Zákon
č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, Zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora. Ďalej je právnym
základom pre spracúvanie osobných údajov aj zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a
V prípade, že dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nebude možné riadne zabezpečiť proces
spracovania žiadostí a zmlúv za účelom poskytnutia nenávratného finančného prostriedku.
Spracúvané kategórie osobných údajov
Spracúvané sú osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu. V rámci žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
prostriedku sa spracúvajú predovšetkým osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, organizácia, kontaktné
údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa), funkcia, podpis. V rámci zmluvy o poskytnutie nenávratného
finančného prostriedku sa spracúvajú predovšetkým osobné údaje titul, meno, priezvisko, adresa, organizácia,
kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa), funkcia, podpis. Osobitné kategórie osobných údajov osobitné kategórie osobných údajov a osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania.
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutých osôb.
Doba uchovávania osobných údajov:
Uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej následnej monitorovacej správy v súlade s metodickým
usmernením k danému operačnému programu, a v súlade s príručkou pre prijímateľa k danému operačnému
programu. Následne sú vymazané v súlade s Registratúrnym poriadkom ŽSR.
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f.

g.
h.
i.

j.

Kategórie príjemcov osobných údajov:
V súlade s príslušnou právnou úpravou sa osobné údaje poskytujú nasledovným príjemcom :
- Centrálny register zmlúv - Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky, štatutárny orgán ŽSR, zamestnanci ŽSR a ostatné osoby
zodpovedné za komunikáciu vo veci žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného prostriedku.
Zverejňovanie:
Osobné údaje sa zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov a na webovom sídle Prevádzkovateľa.
77. Príprava a realizácia stavieb a projektov EÚ

a.

b.

c.

d.
e.

f.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom kompletného riadenia projektovej prípravy stavieb ŽSR, prislúchajúcej
inžinierskej činnosti, ako aj za účelom samotnej realizácie stavieb financovaných z vlastných zdrojov,
kapitálových transferov a prostriedkov EÚ.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je zmluvný vzťah (zmluva o dielo) a Zmluva o dielo
a príslušné právne predpisy, najmä zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, zákon č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Spracúvané kategórie osobných údajov
Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, a to najmä v rozsahu údajov uvedených na objednávkach,
zmluvách a faktúrach, v podkladoch pre dokumentácie, v dokumentáciách (vrátane osobných údajov uvedených
v katastri nehnuteľností o právach k nehnuteľnostiam), zápisniciach, listoch, rozhodnutiach, odborných
posudkoch, pričom ide najmä o tieto údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, organizácia, kontaktné údaje
(telefónne číslo, e-mailová adresa), funkcia, podpis, bankové spojenie a číslo účtu.
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutých osôb, zmluvných partnerov.
Doba uchovávania osobných údajov:
Lehota uchovávania projektovej dokumentácie realizovaných stavieb, skutočného vyhotovenia stavby;
pripomienkovanie, vyjadrenia, čiastkové podklady k projektovej dokumentácií; projektová dokumentácia
bežných stavieb a vyjadrenia k stavbám cudzích investorov a pod. sú uchovávané najviac po dobu 5 rokov.
Lehota uchovávania projektovej dokumentácie (štúdia realizovateľnosti) je však najviac 30 rokov a plynie podľa
registratúrneho poriadku ŽSR od uzatvorenia spisu pri ukončení stavby a následne sú osobné údaje vymazané v
súlade s registratúrnym poriadkom ŽSR. Dokumenty sú uchovávane a likvidované v súlade s Registratúrnym
poriadkom ŽSR.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
V súlade s príslušnou právnou úpravou sa osobné údaje poskytujú nasledovným príjemcom :
- Centrálny register zmlúv – v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,
- príslušných orgán (okresný úrad) - v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky – v súlade so zákonom č. 254/1998 Z. z. o
verejných prácach v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a
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-

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších právnych predpisov, zmluva ( o dielo, o
poskytnutí nenávratných finančných prostriedkoch),
Stavebný úrad – v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon),
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky - v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Iný oprávnený subjekt v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia 2016/679 a § 13 ods. 1 písm. c) a e)
zákona č. 18/2018 Z. z.
- Spoločnosť zabezpečujúca projektovú činnosť, prieskumy a inžiniersku činnosť podľa zmluvy
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Každá fyzická osoba, ktorá sa domnieva, že jej práva sú/budú dotknuté v rámci procesu EIA (v súlade so
zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov); ďalej osoby podieľajúce sa na príprave, spracovaní, kontrole, prerokovaní, pripomienkovaní,
posudzovaní projektovej dokumentácie; osoby zabezpečujúce územné a stavebné konanie, podieľajúce sa na ich
príprave a priebehu; osoby, ktoré sú účastníci územného a stavebného konania; vlastníci pozemkov /
nehnuteľností, správcovia nehnuteľností, ktorých osobné údaje sa nachádzajú v dokladoch a podkladoch pre
majetkovoprávne vysporiadanie, inžiniersku činnosť a projektovú činnosť.
Zverejňovanie:
Osobné údaje sa zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov a na webovom sídle Prevádzkovateľa.
-

g.
h.
i.

j.

78. Správne konanie a územný rozvoj
a.

b.

c.

d.
e.

f.
g.
h.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom zabezpečovania plnenia povinností v rámci správnych konaní a
územného rozvoja, vydávania stanovísk a vyjadrovania sa k územnoplánovacej dokumentácii.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za na právnom základe, ktorým je príslušný právny predpis, zákon č. 513/2009 Z. z.
o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. V prípade
neposkytnutia osobných údajov nebude možné spracovať žiadosť žiadateľa resp. zabezpečiť stanovisko,
vyjadrenie vydávané ŽSR v rámci správneho konania a územného rozvoja.
Spracúvané kategórie osobných údajov
Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, a to najmä v titul, meno, priezvisko, adresa, vzťah k
pozemku, nájomná zmluva, list vlastníctva, iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutých osôb, príslušných orgánov verejnej moci.
Doba uchovávania osobných údajov:
V prípade žiadostí a stanovísk / vyjadrení k územnoplánovacej dokumentácie sa osobné údaje uchovávajú 5
rokov od doručenia žiadostí a / alebo odo dňa vydania stanoviska, vyjadrenia k územnoplánovacej dokumentácie
a následne sa tieto likvidujú v súlade s Registratúrnym poriadkom ŽSR.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sa neposkytujú /nesprístupňujú príjemcom pokiaľ osobitný zákon neustanoví inak.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
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i.
j.

S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Žiadateľ.
Zverejňovanie:
Neuskutočňuje sa
79. Uchádzači o zamestnanie

a.

b.

c.

d.
e.
f.
g.
h.
i.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie, ktorí zaslali ŽSR svoj
životopis mimo výberového konania s cieľom zamestnať sa.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za na právnom základe, ktorým je súhlas dotknutej osoby.
V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude možné uchádzača zaradiť do databázy uchádzačov
o zamestnanie , ktorí prevádzkovateľovi zaslali svoj životopis mimo výberového konania.
Spracúvané kategórie osobných údajov
Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, a to najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia,
adresa, kontaktné údaje (tel. č., email), údaje uvedené v žiadosti, údaje uvedené v životopise, motivačnom liste,
údaje týkajúce sa preferovanej pracovnej pozície, podpis, a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu.
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania. Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za
trestné činy alebo priestupky nie sú predmetom spracúvania.
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutých osôb.
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sa uchovávajú 3 roky odo dňa zaradenia do databázy uchádzačov.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Spoločnosť zabezpečujúca vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Fyzické osoby, ktoré prevádzkovateľovi zaslali životopis.
80. Stážisti

a.
b.

c.

d.
e.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za účelom vykonávania stáží a vedenie evidencie stážistov v pôsobnosti ŽSR.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za na právnom základe, ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa v súvislosti
so získaním zoznamu dotknutých osôb od tretích strán (fakúlt) v rámci dohodnutej spolupráce, ktoré budú
vykonávať stáž v ŽSR.
Spracúvané kategórie osobných údajov
Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, a to najmä meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia,
údaje o škole a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu. Osobitné kategórie osobných údajov nie sú
predmetom spracúvania. Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy alebo priestupky nie sú
predmetom spracúvania.
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutých osôb.
Doba uchovávania osobných údajov:
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f.
g.
h.
i.

a.

b.

c.

d.
e.
f.

g.
h.
i.

V prípade žiadostí a stanovísk / vyjadrení k územnoplánovacej dokumentácie sa osobné údaje uchovávajú 5
rokov od doručenia žiadostí a / alebo odo dňa vydania stanoviska, vyjadrenia k územnoplánovacej dokumentácie
a následne sa tieto likvidujú v súlade s Registratúrnym poriadkom ŽSR.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sa neposkytujú /nesprístupňujú príjemcom pokiaľ osobitný zákon neustanoví inak.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Žiadateľ
81. Kontrolná činnosť na úseku BOZP
Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané v súvislosti s kontrolovaním a vyžadovaním dodržiavania právnych predpisov
a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany
zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za na právnom základe, ktorým je príslušný právny predpis, zákon č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a oprávneného záujmu prevádzkovateľa
vo vzťahu k fotografiám a videozáznamom.
Spracúvané kategórie osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, a to najmä titul, meno, priezvisko, funkcia, fotografia,
videozáznam, činnosti zachytené na fotografii a/alebo videozázname.
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutých osôb.
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sa uchovávajú 5 rokov a následne sa likvidujú v súlade s Registratúrnym poriadkom ŽSR.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Orgány verejnej moci vykonávajúce dozor, dohľad alebo kontrolu, orgán činný v trestnom konaní, zástupcovia
zamestnancov, pracovná zdravotná služba, iný zamestnávateľ, iný oprávnený subjekt
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Zamestnanci, osoby vykonávajúce činnosť na základe dohody/zmluvy, študenti, zamestnanci dopravcov a iných
zmluvných partnerov a zamestnanci subdodávateľov, cestujúci
82. Orgány ŽSR

a.
b.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za evidenciu orgánov ŽSR.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za na právnom základe, ktorým je príslušný právny predpis zákon č. 258/1993 Z. z.
o Železniciach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení 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.
Dotknutá osoba je povinná osobné údaje poskytnúť. V prípade neposkytnutia nebude možné splniť zákonné
povinnosti.
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c.

d.
e.
f.
g.
h.
i.

Spracúvané kategórie osobných údajov
Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, a to najmä titul, meno, priezvisko, funkcia, adresa, číslo
účtu, osobné údaje uvedené v osobnom dotazníku, údaje nevyhnutné na daňové účely a účely sociálneho
a zdravotného poistenia a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje nie sú získavané od iného zdroja ako od dotknutej osoby.
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sú uchovávané 10 rokov a následne sa likvidujú v súlade s Registratúrnym poriadkom ŽSR.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, iný oprávnený subjekt.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Generálny riaditeľ, členovia správnej rady
83. Činnosť orgánov ŽSR

a.
b.

c.

d.
e.
f.
g.
h.
i.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané na zabezpečenie organizácie a činnosti orgánov ŽSR
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za na právnom základe, ktorým je príslušný právny predpis, zákon č. 258/1993 Z. z.
o Železniciach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude možné zabezpečiť činnosť orgánov.
Spracúvané kategórie osobných údajov
Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, a to najmä titul, meno, priezvisko, funkcia, údaje uvedené
v dokumentoch v pôsobnosti orgánov ŽSR
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje nie sú získavané od iných ako dotknutých osôb.
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sa uchovávajú po dobu 5 rokov.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, iný oprávnený subjekt.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Generálny riaditeľ, členovia správnej rady, fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú uvedené v dokumentoch
v pôsobnosti orgánov ŽSR.
84. Kontrolný mechanizmus zamestnancov

a.

b.
c.

Účel spracúvania osobných údajov:
Kontrolný mechanizmus v rámci ktorého sa spracúvajú osobné údaje zamestnancov podľa Zákonníka práce,
pozostáva z viacerých foriem monitorovania, ktoré zamestnávateľ môže uplatniť spoločne alebo samostatne,
najmä monitorovanie prostredníctvom kamerového systému, gps, kontrola výkonu služby prevádzkových
zamestnancov, manažment výkonu práce.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa na monitorovaní plnení povinností zamestnancov.
Spracúvané kategórie osobných údajov
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d.
e.
f.
g.
h.
i.

Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, a to pri kamerovom systéme najmä titul, meno, priezvisko,
pracovné zaradenie, obrazový záznam, podobizeň fyzickej osoby, prejavy osobnej povahy, údaje, ktorými je
možné osobu identifikovať a iné údaje súvisiace s plnením úloh, pri gps najmä lokalizačné údaje, titul, meno,
priezvisko, pracovné zaradenie, pri kontrole výkonu služby prevádzkových zamestnancov, najmä titul, meno,
priezvisko, pracovné zaradenie, práca s EDD, spôsob jeho obsluhy, pri manažmente výkonu práce najmä titul,
meno, priezvisko, názov používaného produktu, oddelenie, skutočne odpracovaný čas v danom kalendárnom
mesiaci, a iné osobné údaje v závislosti od konkrétneho mechanizmu.
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje sú získavané od dotknutých osôb.
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sú uchovávané podľa jednotlivých spôsobov monitorovania.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Zástupcovia zamestnancov pôsobiaci u prevádzkovateľa.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Zamestnanci
85. Evidencia osôb oprávnených oboznamovať sa s citlivými informáciami o kritickej infraštruktúre

a.

b.

c.

d.
e.

f.
g.
h.
i.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané na zabezpečenie plnenia úloh v oblasti ochrany informácií o kritickej infraštruktúre
v podmienkach prevádzkovateľa a evidencií oprávnených a kontaktných osôb
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za na právnom základe, ktorým je príslušný právny predpis, zákon č. 45/2011 Z. z.
o kritickej infraštruktúre a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a oprávnený
záujem prevádzkovateľa na zabezpečení plnenia úlohy vyplývajúcej zo zákona.
V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude možné zaradiť osobu medzi oprávnené a kontaktné osoby.
Spracúvané kategórie osobných údajov
Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, a to najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé
bydlisko, funkcia, organizačný útvar, zamestnávateľ.
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutých osôb, príslušných orgánov verejnej moci.
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sa uchovávajú 1 rok po zániku oprávnenia oboznamovať sa s predmetnými dokumentmi
a likvidujú sa v súlade s registratúrnym poriadkom.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, iný oprávnený subjekt
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Oprávnení zamestnanci a zamestnanci externých subjektov (zmluvných strán), ktorých písomne schválil GR
ŽSR a ktorí sa môžu oboznamovať s citlivými informáciami o kritickej infraštruktúre.
86. Vykonávanie opatrení prijatých v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19

a.

Účel spracúvania osobných údajov:
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b.

c.

d.
e.

f.
g.
h.
i.

Osobné údaje sú spracúvané pri vykonávaní kontroly OTP pri vstupe zamestnancov ŽSR/osôb vykonávajúcich
prácu pre ŽSR na pracovisko a do iných priestorov ŽSR, vykonávanie testovania na ochorenie COVID-19
a zabezpečenie následnej refundácie nákladov vynaložených na testovanie zamestnancov ŽSR/osôb
vykonávajúcich prácu pre ŽSR.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za na právnom základe, ktorým je príslušný právny predpis zákon č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ust. § 250b a nasl.), zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška č.
264/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia
nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa, Manuál Ministerstva
hospodárstva SR pre zamestnávateľov na vykonanie povinného testovania zamestnancov v prevádzkach
podnikov na ochorenie COVID-19.
Spracúvané kategórie osobných údajov
Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, a to najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia,
výsledok testu na ochorenie COVID-19, miesto a dátum vykonania testu na ochorenie COVID-19,pracovisko
zamestnanca, osobné číslo zamestnanca, dátum a miesto čestného vyhlásenia, podpis zamestnanca, podpis
autorizovanej osoby, doklad o zaplatení testu, rodné číslo, ďalšie údaje súvisiace s evidenciou testovaných osôb.
Osobné údaje v rozsahu potvrdenia o prekonaní ochorenia COVID-19, COVID passov/preukazov alebo testov
na ochorenie COVID-19 sú spracúvané formou nahliadnutia. Poskytovanie je zákonnou požiadavkou;
neposkytnutím nebude umožnený vstup na pracovisko.
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutých osôb.
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje obsiahnuté v dokumentácii potrebnej na refundáciu nákladov testovaných osôb sa uchovávajú po
dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú a následne sú likvidované v súlade s registratúrnym
poriadkom ŽSR, ostatná dokumentácia sa neuchováva, poskytuje sa iba k nahliadnutiu.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Ministerstvo hospodárstva SR (v rozsahu nevyhnutnom na kompenzáciu testovania)
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Zamestnanci ŽSR, osoby vykonávajúce prácu na základe iného zmluvného vzťahu (napr. dohody o pracovnej
činnosti, dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študenta, manažérske zmluvy a i.)
87. Certifikácia rušňovodičov ŽSR

a.

b.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané na zabezpečenie preukazov rušňovodičov, preukazov na vedenie hnacieho
dráhového vozidla špeciálnej dráhy, preukazov na vedenie hnacieho železničného vozidla, vydávanie
harmonizovaných doplnkových osvedčení, vedenie evidencií o preukazoch, odobratie, zasielanie hlásení
o pracovnoprávnom vzťahu s rušňovodičom a práceneschopnosti Dopravnému úradu, monitorovanie a priebežná
kontrola platnosti preukazov a osvedčení, preskúmavanie rozhodnutí ŽSR pri vydávaní osvedčení, hodnotenie
postupov vydávania preukazov, vykonávanie poznania železničnej infraštruktúry.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za na právnom základe, ktorým je súhlas a výslovný súhlas pri podávaní žiadostí
Dopravnému úradu týkajúcich sa preukazov alebo vydávaní osvedčení pre ÚS ŽM, splnenie zákonnej povinnosti
alebo oprávnený záujem vyplývajúcich zo zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky 245/2010 Z. z. MDPaT SR o odbornej spôsobilosti,
zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe, nariadenia
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c.

d.
e.

f.
g.
h.
i.

Komisie (EÚ) č. 36/2010 o vzoroch Spoločenstva pre preukazy rušňovodičov, doplnkové osvedčenia a formuláre
žiadosti o preukaz rušňovodiča pre smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Právnym základom pre osobitnú kategóriu osobných údajov je
výslovný súhlas a splnenie podmienky podľa § 9 ods. 2 písm. b) a h) Nariadenia.
Pri podaní žiadosti nie ste povinný osobné údaje poskytnúť, nakoľko výkon činností pre ÚS ŽM je dobrovoľný,
a žiadosť o preukaz na Dopravný úrad môžete podať vo vlastnom mene. Prevádzkovateľ spracúva aj osobné
údaje poskytnuté na základe zákonnej požiadavky, čím je dotknutá osoba povinná poskytnúť príslušné osobné
údaje. V prípade neposkytnutia nebude možné najmä riadne zabezpečiť HDO a platnosť preukazov.
Spracúvané kategórie osobných údajov
Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, pri žiadostiach týkajúcich sa preukazov najmä meno,
priezvisko, rodné priezvisko, meno, priezvisko, rodné priezvisko rodičov, číslo preukazu rušňovodiča, pohlavie,
dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, štátna príslušnosť, rodný jazyk, národnosť, adresa
bydliska, fotografia, podpis, číslo občianskeho preukazu alebo pasu a iné informácie z výpisu z registra trestov,
informácie z dokladu o vzdelaní, informácie z dokladu osvedčenia o odbornej spôsobilosti, informácie
o existencii uloženia sankcie zákazu činnosti v priestupkovom konaní, iné údaje v žiadostiach, pri
harmonizovanom doplnkovom osvedčení meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, pohlavie, fotografia,
štátne občianstvo, adresa bydliska, číslo preukazu rušňovodiča, preukazu na vedenie hnacieho dráhového vozidla
špeciálnej dráhy/preukazu na vedenie hnacieho železničného vozidla, podpis, informácie z dokladu osvedčenia
o odbornej spôsobilosti, ďalšie údaje dátum vydania preukazov, údaje v hláseniach vznik/skončenie pracovného
pomeru a nástup/ukončenie práceneschopnosti, dôvody a ich preukázanie na vyžiadanie duplikátov, odňatia
preukazov, údaje o poznaní železničnej infraštruktúry a poznaní traťových a miestnych pomerov. Spracúvané sú
aj osobitné kategórie osobných údajov v rozsahu zdravotné obmedzenia, psychologické vyšetrenia a lekárske
posudky a osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky.
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutých osôb.
Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané počas požiadania o podanie žiadosti týkajúcej sa preukazu a platnosti preukazu
alebo harmonizovaného doplnkového osvedčenia, počas trvania príslušného pracovnoprávneho vzťahu
a následne po ukončení platnosti vyššie uvedených dokumentov alebo pracovnoprávneho vzťahu je doba
uchovávania v zmysle registratúrneho poriadku ŽSR stanovená na 10 rokov.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Dopravný úrad
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Zamestnanci ŽSR a fyzické osoby, ktoré vykonávajú prácu rušňovodiča, vedenie hnacieho dráhového vozidla
špeciálnej dráhy alebo vedenie železničného vozidla.
88. Finančná agenda

a.

b.

c.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané pri evidencii bankových účtov ŽSR, priradení podpisových oprávnení, evidencii
platobných kariet, zabezpečení hotovostných prostriedkov a finančných nástrojov, platobných príkazoch, čerpaní
úverov.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za na právnom základe, ktorým je zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, realizovanie platieb zákon o vyvlastnení. Poskytnutie osobných údajov je
zákonnou a zmluvnou požiadavkou; neposkytnutím nebude možné vykonať príslušné úkony.
Spracúvané kategórie osobných údajov
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e.
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Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, a to najmä titul, meno, priezvisko, adresa bydliska,
kontaktné údaje, dátum narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť, podpis, scan OP, číslo OP, platnosť OP, číslo
bankového účtu, osobné číslo zamestnanca ŽSR.
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutých osôb.
Doba uchovávania osobných údajov:
Dokumenty súvisiace s realizáciou úhrad sa uchovávajú najdlhšie po dobu 10 rokov nasledujúcich po dni
realizácie úhrady a likvidujú sa v súlade s registratúrnym poriadkom ŽSR. Dokumentácia súvisiaca s vedením
evidencie bankového účtu (najmä zmluva o bežnom účte a podklady k nej), vrátane dokumentácie týkajúcej sa
zabezpečovania podpisových oprávnení zamestnancov ŽSR v banke sa uchovávajú najdlhšie po dobu 10 rokov
od ukončenia platnosti a účinnosti zmluvy. Dokumentácia súvisiaca s administráciou platobných kariet,
platobných príkazov a stálych záloh sa uchováva 10 rokov od posledného použitia platobnej karty, platobného
príkazu a vyúčtovania stálej zálohy.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Banky
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Zamestnanci ŽSR, bývalí zamestnanci ŽSR a fyzické osoby, voči ktorým ŽSR uhrádzajú záväzky (napr. platby
uhrádzané ŽSR na základe rozhodnutia o vyvlastnení).
89. Pracovné cesty

a.
b.

c.

d.
e.

f.
g.
h.
i.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané na zabezpečenie organizácie tuzemských a zahraničných pracovných ciest.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe, ktorým je zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení, zákon č.
311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou
požiadavkou; neposkytnutím nebude možné dotknutú osobu vyslať na pracovnú cestu.
Spracúvané kategórie osobných údajov
Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, a to najmä titul, meno, priezvisko, adresa bydliska,
kontaktné údaje (tel. č., e-mail), osobné číslo, funkcia, pracovisko/útvar, údaje o dopravnom prostriedku, údaje
týkajúce sa pracovnej cesty, údaje týkajúce sa cestovných dokladov.
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutých osôb.
Doba uchovávania osobných údajov:
Návrhy, povolenia a schválenia príkazov na cestu, cestovné správy, prehľady a výkazy ciest a náhrady
cestovného sa uchovávajú 5 rokov, cestovné preukazy, služobné pasy a zahraničné služobné preukazy 10 rokov.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Nie sú identifikovaní.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Zamestnanci, spolucestujúce osoby.

89

90. Knižničné služby
a.
b.

c.

d.
e.
f.
g.
h.
i.

Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané pri poskytovaní knižničných služieb.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané za na právnom základe, ktorým je plnenie zmluvy. Osobné údaje sú potrebné na
uzavretie zmluvy; neposkytnutím osobných údajov nebude možné poskytovať uvedenú službu.
Spracúvané kategórie osobných údajov
Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, a to najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo
zamestnaneckého preukazu, číslo občianskeho preukazu, adresa, údaje týkajúce sa výpožičky.
Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:
Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutých osôb.
Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania je 5 rokov v súlade s registratúrnym poriadkom ŽSR.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
Nie sú identifikovaní.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Kategória dotknutých osôb:
Zamestnanci ŽSR.
VIII. Spracúvané osobné údaje
ŽSR spracúvajú len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebuje predovšetkým na výkon svojej podnikateľskej
činnosti, pre plnenie svojich zákonných a zmluvných povinností, pre ochranu svojich oprávnených záujmov
a pre ochranu dotknutých osôb pri prevádzkovaní železničnej infraštruktúry. ŽSR dbá na to, aby o dotknutej
osobe spracúvala len taký rozsah osobných údajov, ktorý je nevyhnutný pre naplnenie účelu príslušného
spracúvania. Túto zásadu minimalizácie spracúvania uplatňuje aj v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré sú
spoločnosti ŽSR poskytnuté na základe súhlasu dotknutej osoby.
IX. Doba uchovávania osobných údajov
ŽSR uchovávajú osobné údaje dotknutých osôb po rôzne dlhú dobu, ktorá závisí od dôvodu a účelu ich
spracúvania. Vo všeobecnosti platí, že ŽSR spracúvajú osobné údaje:
- po dobu vyžadovanú príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom, ak spracúva osobné údaje z
dôvodu plnenia svojich zákonných povinností;
- po dobu trvania zmluvného vzťahu založeného zmluvou, či trvania predzmluvných vzťahov, ak
spracúva osobné údaje z dôvodu plnenia zmluvy;
- po dobu trvania oprávneného záujmu, ktorý sledujú ŽSR, ak je spracúvanie osobných údajov na tento
účel nevyhnutné;
- po dobu výslovne uvedenú v súhlase alebo do jeho odvolania, ak spracúva osobné údaje na základe
súhlasu.
S cieľom zabezpečiť, aby sa osobné údaje neuchovávali dlhšie, než je to nevyhnutné, ŽSR stanovujú lehoty na
vymazanie alebo pravidelné preskúmanie osobných údajov. Osobné údaje je možné spracúvať iba po dobu,
pokiaľ pretrváva účel ich spracúvania. Po tejto dobe sa osobné údaje bezodkladne zlikvidujú v súlade s
príslušnými internými predpismi a dokumentmi ŽSR. Konkrétne doby uchovávania jednotlivých údajov sú
uvedené v príslušných interných predpisoch a dokumentoch ŽSR (napr. Registratúrny poriadok ŽSR). Po
uplynutí príslušnej vyššie uvedenej doby sú ŽSR oprávnené spracúvať osobné údaje dotknutej osoby len na
zlučiteľné účely alebo na špeciálne účely, akými sú napríklad archivácia alebo štatistika.
X. Záverečné ustanovenia
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V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou osobných údajov prosíme dotknuté osoby, aby
zodpovednú osobu kontaktovali prostredníctvom nasledovných kontaktných údajov uvedených v bode III. 2.
tohto dokumentu.
ŽSR sú oprávnené zmeniť Princípy ochrany osobných údajov, a to najmä za účelom zapracovania legislatívnych
zmien, aktualizácie účelov a prostriedkov spracúvania a podobne. ŽSR prípadnou zmenou týchto Princípov
ochrany osobných údajov neobmedzujú práva dotknutej osoby, ktoré vyplývajú z legislatívy o ochrane osobných
údajov.

91

