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OZNÁMENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE DOTKNUTÚ OSOBU 
(dodávatelia, obchodní partneri, tretie osoby) 

spoločnosti RMS Košice s.r.o. podľa Nariadenia  Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 

 

Spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb,  ako aj ich ochrane, venuje spoločnosť RMS Košice s.r.o. 
maximálnu pozornosť, s dôrazom na predchádzanie neoprávneným zásahom do súkromia fyzických osôb 
a dodržiavanie zásad zákonného spracúvania.   
Prevádzkovateľ,  spoločnosť RMS Košice s.r.o., so sídlom: Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, 
Slovenská republika, IČO: 31 650 015, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,  odd.: 
Sro, vložka č. 44721/V (ďalej len Prevádzkovateľ alebo RMS)  spracúva všetky osobné údaje  v súlade s 
platnými právnymi predpismi, najmä 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 (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).  

Táto informácia o spracovaní osobných údajov Dodávateľov obsahuje jednak transparentnú informáciu v 
zmysle ustanovenia článku 13 alebo 14 Nariadenia, ako i poučenie o právach dotknutých osôb v zmysle 
ustanovenia článkov 15 až 22 Nariadenia. 
 
Informácia o spracúvaní osobných údajov zároveň obsahuje aj iné potrebné informácie týkajúce sa 
spracúvania Vašich osobných údajov spoločnosťou RMS. Nie všetky dotknuté osoby majú svoje osobné 
údaje spracúvané na všetky účely, závisí to  podľa  potreby a okolností, prípadne obsahu výkonu činností 
pridelených dotknutým osobám a ich pracovného zaradenia.    
  

1. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, PRÁVNY ZÁKLAD, ÚČEL A ROZSAH   
  

1.1 Právny základ - plnenie zákonnej povinnosti  
  
1.1.1. Určité právne predpisy stanovujú povinnosť RMS spracúvať osobné údaje dotknutých osôb a 

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. V takom 
prípade sa nevyžaduje súhlas dotknutej osoby a dotknuté osoby sú povinné zniesť takéto 
spracúvanie ich osobných údajov a poskytnúť ich na spracúvanie.  
 

1.1.2. Zákonné povinnosti vyplývajú najmä (avšak nie výlučne) z nasledujúcich právnych predpisov v 
platnom znení:  
a) Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (č. 124/2006 Z.z.)  
b) Zákon o dani z príjmov (č. 595/2003 Z.z.),    
c) Občiansky zákonník (č. 40/1964 Zb.),   
d) Zákon o priestupkoch (č. 372/1990 Zb.),   
e) Správny poriadok (zákon č. 71/1967 Zb.),   
f) Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (zákon č. 233/1995 Z.z.),   
g) Obchodný zákonník (zákon č. 513/1991 Zb.),    
h) Zákon o  archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov (č.395/2002 Z.z.),  
i) Zákon o účtovníctve (č. 431/2002 Z.z.),   
j) Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti (č. 

307/2014 Z.z.),  
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1.1.3.  Účelmi vyššie uvedeného spracúvania  je najmä:  
a) plnenie povinností RMS vyplývajúcich z právnych predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia 

pri práci a zdravia ochrany,   
b) prešetrovanie podnetov podľa zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov 

protispoločenskej činnosti 
c) plnenie zákonných povinností vyplývajúcich z daňových alebo účtovných predpisov,   
d) plnenie zákonných  povinností súvisiacich s činnosťou právnej agendy (vypracovávanie zmlúv, 

príprava a  zabezpečenie poverení, plnomocenstiev, licencií a povolení a pod.),  
e) správa registratúry a archivácia.   

  
1.2 Právny základ – Oprávnený záujem   

  
1.2.1.  Oprávnené záujmy RMS vyplývajú najmä zo špecifickej činnosti našej prevádzky, ktorá musí spĺňať 

prísne bezpečnostné, environmentálne požiadavky, požiadavky  na zaistenie ochrany zdravia a 
života osôb, ktoré sa nachádzajú na území RMS. RMS v takom prípade  spracúva osobné údaje 
nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje ako prevádzkovateľ pričom osobné 
údaje môžu byť spracúvané bez súhlasu dotknutej osoby.    

1.2.2.  Medzi tieto oprávnené záujmy  patrí najmä:  
a) zaisťovanie bezpečnosti, ochrany života a zdravia, ochrana majetku a majetkových hodnôt pri 

vstupe, pohybe a opustení územia a objektov RMS,   
b) ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, odhaľovanie                        

a dokumentovanie trestnej činnosti, porušenia predpisov a incidentov,  
c) evidencia bezpečnostných a iných školení dodávateľov, organizácia ich oboznamovania a 

testovania,  
d) plnenie povinností prevádzkovateľa súvisiacich s dodržiavaním povinností vyplývajúcich  z 

predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, dodržiavanie zásad BOZP, vyšetrovanie 
nežiadúcich udalostí,  

 
1.3 Právny základ - plnenie zmluvy  

  
1.3.1. RMS musí zároveň spracúvať osobné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou 

stranou je dotknutá osoba.  RMS je oprávnená získavať osobné údaje priamo od dotknutej osoby 
bez jej súhlasu, bez ich poskytnutia RMS nemôže s  dotknutou osobou vstúpiť do zmluvného vzťahu 
a plniť si povinnosti z nej vyplývajúce.   

 
1.3.2.  Účelom vyššie uvedeného spracúvania je najmä:   

a) administrácia vzťahu s dotknutou osobou pred uzavretím zmluvného vzťahu (tzv. predzmluvné 
vzťahy),  

b) uzatváranie zmlúv s fyzickými osobami (napr. týkajúcich sa hnuteľného a nehnuteľného 
majetku) a ich  interná evidencia a administrácia,  

c) plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmlúv s dodávateľmi a klientami Prevádzkovateľa. 
d) administrácia obchodného vzťahu a vykonávanie obchodných transakcií s obchodnými 

partnermi, (evidovanie kontaktných údajov ich zamestnancov, evidencia mailovej komunikácie),  
e) evidencia odpracovaných hodín dodávateľov a prítomnosti v areáli RMS najmä za účelom 

fakturácie, 
f) poskytnutie  komunikačných a informačných zariadení, systémov a aplikácii, zabezpečenie 

technickej podpory a prístupov do aplikácií vybraným dodávateľom,   
g) vybavovanie žiadostí o finančnú podporu alebo materiálny dar a  ponúk na reklamné partnerstvo 

vrátane vyhotovovania a administrácie príslušných zmlúv, zabezpečovanie účasti fyzických 



September 2022  

Strana 3 z 5  
  
  

osôb (umelcov, moderátorov, atď.) na spoločenských, športových a iných firemných 
podujatiach.  

  
1.4 Právny základ – súhlas   

  
1.4.1.  Pokiaľ osobné údaje nie sú spracúvané vyššie uvedenými spôsobmi, osobné údaje spracúva RMS 

vo výnimočných a ojedinelých prípadoch na základe dobrovoľne udeleného súhlasu dotknutej osoby 
na účely špecifikované v súhlase, napríklad vyhotovenie či použitie fotografie, účasť na 
spoločenských, športových a dobrovoľníckych podujatiach spoločnosti. Poskytovanie osobných 
údajov formou súhlasu je dobrovoľné a slobodné.   

1.4.2.  Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, doručením písomného odvolania súhlasu 
na adresu sídla RMS. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo 
súhlasu pred jeho odvolaním.   

1.4.3.  Staršie súhlasy, ktoré boli vyjadrené v súlade s podmienkami GDPR ostávajú v platnosti. Ostatné 
staršie súhlasy strácajú platnosť a tam kde účel aj naďalej trvá, sú osobné údaje spracúvané na 
základe iného právneho základu.   
  

1.5 Kategórie osobných údajov  
  

1.5.1.  Medzi spracúvané údaje patria predovšetkým (avšak nielen) nasledujúce kategórie osobných 
údajov:  
a) Identifikačné, kontaktné údaje: potrebné napríklad na evidenciu vstupov na majetok RMS 

najmä titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, 
korešpondenčná adresa, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti,   

b) Prevádzkové údaje o vstupoch jednotlivých dotknutých osôb a o čase strávenom na území 
a v objektoch USSK a RMS, údaje o motorovom vozidle fyzickej osoby – nepodnikateľa,   

c) Fotografia a/alebo kamerový záznam,   
d) Údaje týkajúce sa  prístupových práv (napr. AD účet, e-mailová adresa, ) ako aj údaje 

zaznamenávané pri používaní informačných systémov a aplikácií (elektronické  
schvaľovanie, potvrdenia – logy, iné operácie, heslá, používateľské mená,  apod.),  

e) Iné údaje súvisiace s výkonom prác (evidencia pridelených pracovných pomôcok, OOPP),  
f) Účtovné údaje: napríklad údaje o prijatých a odoslaných platbách, číslo bankového účtu.   
g) Osobné údaje potrebné na vykonanie náležitého preverenia – tzv. Due Diligence.   

  
1.6 Doba uchovávania  

  
1.6.1.  RMS spracúva osobné údaje po dobu trvania účelu spracúvania a uchováva obvykle po dobu 

stanovenú príslušnými aplikovateľnými zákonmi, interným predpisom - Registratúrnym poriadkom a 
registratúrnym plánom,  resp. svojimi oprávnenými záujmami.  

• Po dobu trvania zmluvného vzťahu;  
• Po dobu vyplývajúci z daňových alebo účtovných predpisov;  
• Po dobu, ktorá sa riadi premlčacími lehotami v zmysle príslušných právnych predpisov. Táto činí 

spravidla 2 až 3 roky, avšak v zákonom stanovených prípadoch to môže byť až 10 rokov. 
• Kamerové záznamy sú spracúvané po dobu 15 dní odo dňa vytvorenia záznamu, 
•  Po dobu uvedené v internom predpise - Registratúrny poriadok a registratúrny plán 

  
1.7 Dotknuté osoby   

  
1.7.1.  Dotknutými osobami sú najmä:   
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a) účastníci právnych vzťahov (zmluvných, súdnych a pod.) so spoločnosťou RMS, najmä 
dodávatelia služieb a tovaru a obchodní partneri,  

b) zákazníci  
c) návštevníci.   

  
  

2. SPROSTREDKOVATELIA /TRETIE STRANY / PRÍJEMCOVIA  
  

2.1.  Prevádzkovateľ je oprávnený (najmä na základe písomnej zmluvy) poveriť spracúvaním osobných 
údajov Sprostredkovateľa. Na účely poverenia sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov sa 
súhlas dotknutej osoby nevyžaduje.   

2.2.  Sprostredkovatelia môžu vo vybraných prípadoch (a s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa) 
na poskytovanie služieb využívať služby subdodávateľa a poskytovať mu osobné údaje.  Ak 
sprostredkovateľ zapojí do vykonávania osobitných spracovateľských činností v mene 
prevádzkovateľa ďalšieho sprostredkovateľa, je povinný zabezpečiť aby takýto sprostredkovateľ 
dodržal všetky povinnosti súvisiace so spracúvaním osobných údajov.  

2.4.  Ako Prevádzkovateľ RMS neposkytuje osobné údaje dotknutých osôb tretím stranám a 
nesprístupňuje príjemcom s výnimkou, ak takáto povinnosť vyplynie z právnych predpisov.   

  
  

3. CEZHRANIČNÝ PRENOS  
  

3.1.  Prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín (štáty mimo Európsku úniu a Európsky 
hospodársky priestor) sa neuskutoční. 

 
3.2.  Cezhraničný prenos osobných údajov sa môže vykonávať len za podmienok a v rozsahu 

stanovenom aplikovateľnými právnymi predpismi. Dochádza k nemu až po splnení predpísaných 
právnych podmienok, obvykle po uzavretí zmluvy o spracúvaní a prenose osobných údajov a riadi 
sa pravidlami určenými v Zmluvách o prenose a spracúvaní osobných údajov, obsahujúcich tzv. 
štandardné zmluvné doložky. 

  
  

4. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB  
  
4.1. Zamestnanci ako dotknuté osoby majú vo vzťahu k Prevádzkovateľovi v zmysle čl. 15 až 22 

Nariadenia nasledujúce práva:  
• právo na prístup k osobným údajom, najmä právo žiadať od prevádzkovateľa informáciu o 

spôsobe spracúvania osobných údajov a právo na vyhotovenie kópie spracúvaných osobných 
údajov; 

• právo na opravu osobných údajov, pokiaľ sú spracúvanie osobné údaje nepresné, nesprávne 
alebo neaktuálne; prosím neváhajte nás kontaktovať a požiadať o úpravu, aktualizáciu alebo 
doplnenie spracúvaných osobných údajov; 

• právo na výmaz osobných údajov („právo byť zabudnutý“); napríklad v prípade, ak osobné údaje 
už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané; Vaše právo je však bude potrebné posúdiť z 
pohľadu všetkých relevantných okolností; 

• právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracúvaním. V prípade, ak sú Vaše osobné 
údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať; Odvolanie 
súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o 
Vás spracúvali; 
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• právo na obmedzenie spracovania osobných údajov; V prípade, ak predpokladáte, že 
spracúvané osobné údaje nie sú presné alebo v prípade, ak i myslíte, že už Vaše osobné údaje 
nepotrebujeme využívať, môžete požiadať o obmedzenie ich spracúvania;  

• právo na prenosnosť údajov. V prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvane na základe súhlasu 
alebo na základe plnenia zmluvných povinností máte právo požiadať o prenos údajov k inému 
prevádzkovateľovi.  

 
Máte právo, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie kedykoľvek namietať proti 
spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré je vykonávané na základe článku 6 
ods. 1 písm. f) GDPR (Spracúvanie údajov na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa). 
 
Ak podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme 
nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a 
slobodami, alebo pokiaľ spracúvanie slúži na uplatňovanie, vykonávanie alebo obhajovanie 
právnych nárokov. 

 
4.2. Dotknutá osoba sa v prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou osobných údajov môže 

kedykoľvek obrátiť na Poverenú osobu za vybavovanie agendy GDPR,  ktorá  zodpovie  prípadné 
otázky týkajúce sa spracúvania jej osobných údajov, povinností vyplývajúcich z príslušných 
právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov alebo otázky k informáciám obsiahnutým v 
tomto dokumente. 

 
Poverenú osobu môžete kontaktovať prostredníctvom nasledovných kontaktných údajov:  
e-mailová adresa:   dataprotectionRMS@rms-kosice.sk  alebo  
písomne na adrese:  RMS Košice s.r.o. 
    Vstupný areál U. S. Steel,  
    044 54 Košice 

 
Popri tom má dotknutá osoba právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ktorým je v SR Úrad na 
ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, 820 07 Bratislava 27, 
email: statny.dozor@pdp.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3214.  
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