
 

INFORMÁCIE  
O PODMIENKACH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 
v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  

 
 

 Prevádzkovateľ Považská vodárenská spoločnosť, a. s.,  

so sídlom Nová 133,  017 46 Považská Bystrica, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, 

oddiel Sa, vložka číslo 10421/R, IČO: 36 672 076, DIČ: 2022237547  

(v texte ďalej prevádzkovateľ) 

sa pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb riadi zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 122/2013 Z. z.).  

 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len spôsobom ustanoveným zákonom o ochrane osobných údajov 

a v jeho medziach tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd dotknutých osôb - fyzických osôb, 

ktorých sa osobné údaje týkajú, najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným 

neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia a spôsobom, ktorý je v súlade s dobrými mravmi. 

 Pri získavaní osobných údajov dotknutej osoby na účel zavedenia predzmluvných vzťahov alebo 

uzatvorenia zmluvy, kde jedna zo zmluvných strán je dotknutá osoba, postupuje prevádzkovateľ podľa 

§ 10 ods. 3 písm. b) – spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby. Na tento účel spracúva osobné 

údaje v rozsahu nutnom pre predzmluvný vzťah a uzatvorenie zmluvy a naplnenie práv a povinností z toho 

vyplývajúcich, najmä meno, priezvisko, titul, adresa, číslo bankového účtu, v prípade potreby dátum 

narodenia, katastrálne územie, obec, číslo listu vlastníctva, číslo parcely, číslo odberného miesta, číslo 

telefónu, e-mail adresa a ďalšie osobné údaje vyplývajúce z osobitných zákonov.  

 Osobné údaje spracúva po celú dobu trvania účelu a po celú dobu nutnú pre ich  uchovanie v súlade 

s príslušnými právnymi predpismi. 

Dotknutá osoba má právo podľa § 28 ods. 1 na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať 

potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,  vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie 

o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme, vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné 

informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, zoznam jej osobných údajov, ktoré sú 

predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych 

osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania 

sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich 

vrátenie, likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, 

blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti. Dotknutá 

osoba má ďalej práva podľa § 28 ods. 3 – námietka voči spracúvaniu, využívaniu alebo poskytovaniu 

osobných údajov na účely priameho marketingu, podľa § 28 ods. 4 – námietky voči spracúvaniu osobných 

údajov, podľa § 28 ods. 5 – námietky voči rozhodnutiu prevádzkovateľa. Svoje práva si môže uplatniť 

v súlade s § 28 ods. 6, 7. Obmedzenie práv dotknutej osoby je v súlade s § 28 ods. 2.  

Prevádzkovateľ pri likvidácii osobných údajov postupuje podľa § 17. Po splnení účelu spracúvania je 

povinný bez zbytočného odkladu zabezpečiť likvidáciu osobných údajov. Ak osobné údaje sú súčasťou 

registratúrneho záznamu, prevádzkovateľ zabezpečuje likvidáciu registratúrneho záznamu po uplynutí lehoty 

uloženia v zmysle zákona o archívoch a registratúrach. 

Prevádzkovateľ má v zmysle § 8 zákona č. 122/2013 Z. z.  uzatvorenú zmluvu so sprostredkovateľom na 

účely právneho poradenstva a zastupovania prevádzkovateľa vo všetkých právnych veciach v rozsahu podľa 

zmluvy, v zmysle § 10 ods. 2  zákona osobné údaje poskytuje len oprávneným subjektom, osobné údaje 

sprístupňuje subjektom, ktorí vykonávajú údržbu a servis technických prostriedkov, osobné údaje zverejňuje 

v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, cezhraničný prenos osobných 

údajov nerealizuje.   

 

V Považskej Bystrici 

Spracované: December 2013  

 


