Účely spracúvania osobných údajov

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI
1. Účel spracúvania osobných údajov:
Vaše údaje spracúvame za účelom oznamovania protispoločenskej činnosti na základe
zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, na základe oznámenia od fyzickej osoby, ktorá
v ňom uvedie skutočnosti, ktoré sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania,
povolania, postavenia alebo funkcie, ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.
Môže ísť o kvalifikované oznámenie, ktoré môže prispieť alebo už niekedy prispelo
k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu, či usvedčeniu jej páchateľa.
2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho
Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 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).
3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú na základe:
o

Zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Zoznam osobných údajov:
Meno, priezvisko, dátum narodenia a pobyt oznamovateľa, ktorý podáva žiadosť, miesto
výkonu jeho práce a označenie jeho zamestnávateľa; žiadosť obsahuje aj údaje o blízkej
osobe, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ
alebo je v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu
k zamestnávateľovi oznamovateľa a oznamovateľ žiada o ochranu aj pre túto blízku osobu.
5. Dotknuté osoby:
Dotknutými osobami sú osoby, ktoré podali podnet podľa.
6. Lehoty uloženia osobných údajov:
Zamestnávateľ je zo zákona povinný viesť evidenciu podnetov po dobu troch rokov odo
dňa doručenia podnetu v rozsahu:
-

dátum doručenia oznámenia,
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-

meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa,

-

predmet oznámenia,

-

výsledok preverenia oznámenia,

-

dátum skončenia preverenia oznámenia.

7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:
Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa
nevykonáva.
8. Postup osobných údajov do tretích krajín:
Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.
9.

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované
v interných

predpisoch

prevádzkovateľa.

Bezpečnostné

opatrenia

sú

vykonávané

v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany
informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne
definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.
10. Kategória osobných údajov:
Bežné osobné údaje.
11. Zverejňovanie údajov
Osobné údaje sa nezverejňujú.
12. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):
Tretie strany
Iný oprávnený subjekt

Právny základ
na základe článku 6 ods. 1 písm. c)
Nariadenia
a Rady

Európskeho

(EÚ)

Parlamentu

2016/679

o ochrane

fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov

a o voľnom

pohybe

takýchto

údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES
Inšpektorát práce, príslušná prokuratúra, PZ

(všeobecné

nariadenie

o ochrane údajov).
Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane
oznamovateľov

protispoločenskej

činnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
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