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INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

SKUPINY PODNIKOV Doprastav, a.s. 
 

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov sú vydané spoločnosťou Doprastav, a.s., Drieňová 27, 

826 56 Bratislava, IČO: 31 333 320, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 

I, odd: Sa, vložka č. 581/B ako ovládajúcej osoby za účelom sprostredkovania informácií 

týkajúcich sa spracúvania osobných údajov v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „Zákon“). 

 

Ochrana osobných údajov je pre spoločnosť Doprastav, a.s. dôležitá, spracúvanie osobných údajov 

je v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a z nich vyplývajúcimi zásadami 

a princípmi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov. Tieto informácie o spracúvaní osobných 

údajov ako aj  zásady v nich obsiahnuté sa týkajú spracúvania osobných údajov spoločností 

v rámci Skupiny podnikov Doprastav, a.s., t.j. spracúvania osobných údajov aj dcérskymi 

spoločnosťami Doprastav, a.s. ako prevádzkovateľmi.  

 

 

1. ZÁKLADNÉ POJMY 

 

GDPR  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. 

 

Dotknutá osoba fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané. Je to osoba, ktorú možno 

identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je 

meno, identifikačné číslo, 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. 

 

Zmluvný partner osoba, s ktorou má Prevádzkovateľ v rámci výkonu svojej podnikateľskej 

činnosti uzatvorený obchod, pričom pod pojmom obchod sa rozumie vznik, 

zmena alebo zánik záväzkových vzťahov medzi Zmluvným partnerom 

a Prevádzkovateľom. Zmluvným partnerom je taktiež osoba, s ktorou 

Prevádzkovateľ rokoval o uskutočnení obchodu, aj keď sa tento obchod 

neuskutočnil, osoba, ktorá prestala byť Zmluvným partnerom Prevádzkovateľa, 

a tiež zástupca Zmluvného partnera, ktorý v mene Zmluvného partnera 

vystupoval, rokoval a uzatvoril obchod.  

 

Osobné údaje  akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej 

fyzickej osoby. 

 

mailto:doprastav@doprastav.sk
http://www.doprastav.sk/


Strana 2 z 7 
 

Spracúvanie  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. 

 

Informačný systém usporiadaný súbor osobných údajov spracúvaných Prevádzkovateľom.  

 

Prevádzkovateľ každý, kto sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania 

osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. Na účely tohto 

dokumentu sa Prevádzkovateľom rozumie ktorákoľvek zo spoločnosti Skupiny 

podnikov Doprastav, a.s. uvedená v tomto dokumente. 

 

Skupina podnikov je riadiaci podnik a ním riadené podniky v súlade s § 66a Obchodného 

zákonníka. 

 

Sprostredkovateľ každý, kto spracúva osobné údaje v mene Prevádzkovateľa na základe 

poverenia v súlade s článkom 28 GDPR. 

 

Obchodný zákonník zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

 

 

2. INFORMÁCIA O PREVÁDZKOVATEĽOVI 

 

Prevádzkovateľom je spoločnosť Doprastav, a.s., IČO: 31 333 320, sídlo: Drieňová 27, 826 56 

Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 581/B, 

kontakt: info@doprastav.sk / gdpr@doprastav.sk 

 

 

Prevádzkovateľom sú aj spoločnosti zo Skupiny podnikov Doprastav, a.s. a to dcérske spoločnosti: 

 

1. DOPRASTAV SERVICES, s.r.o.,  

Drieňová 27, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 43 890 962, zapísaná 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sro, vložka č. 49790/B 

 

2. Doprastav Development, a.s.,  

Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO: 43 777 287, zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 4259/B 

 

3. Doprastav Machinery, s.r.o.,  

Drieňová 27, 821 01 Bratislava – m.č. Ružinov, IČO: 51 201 097, zapísaná v Obchodnom 

registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 124187/B 

 

4. Doprastav International, s.r.o.,  

Drieňová 27, 821 01 Bratislava – m.č. Ružinov, IČO: 48 055 719, zapísaná v Obchodnom 

registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 104043/B 
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5. TESScontrol, s.r.o.,  

Ľubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava – m. č. Nové Mesto, IČO: 47 716 363, zapísaná 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 97903/B 

 

6. DPS RE, s.r.o.,  

Drieňová 27, 821 01 Bratislava – m.č. Ružinov, IČO: 50 579 932, zapísaná v Obchodnom 

registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 115727/B 

 

7. Doprastav Construction s.r.o.,  

Drieňová 27, 821 01 Bratislava – m.č. Ružinov, IČO: 50 580 051, zapísaná v Obchodnom 

registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 117230/B 

8. Doprastav MDZ, s.r.o.,  

Drieňová 27, 821 01 Bratislava – m.č. Ružinov, IČO: 50 580 167, zapísaná v Obchodnom 

registri Okresného súdu Bratislava I, ood. Sro, vložka č. 115712/B. 

 

 

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním osobných údajov ktorejkoľvek z vyššie 

uvedených spoločností Skupiny podnikov Doprastav, a.s. môžete kontaktovať spoločnú 

zodpovednú osobu (Data Protection Officer), a to emailom na: gdpr@doprastav.sk alebo 

písomne na: Zodpovedná osoba, Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava. 

 

 

3. DOVODY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

Osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo 

identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno určiť 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. 

 

Osobné údaje sú spracúvané vždy na vopred vymedzený a zákonný účel, pričom bez spracúvania 

týchto osobných údajov by tento účel nebolo možné dosiahnuť. 

 

V prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe stanovenom právnymi predpismi je 

poskytnutie príslušných údajov z Vašej strany zákonnou požiadavkou a bez ich poskytnutia nie je 

možné daný úkon uskutočniť. Následkom neposkytnutia príslušných údajov je teda nemožnosť 

uskutočnenia úkonu (napríklad poskytnutie osobných údajov za účelom ich spracovania v rámci 

zmluvného vzťahu). 

 

V prípade spracúvania osobných údajov na základe Vášho súhlasu, je poskytnutie osobných 

údajov dobrovoľné. V prípade, ak sa rozhodnete súhlas neudeliť, nebude môcť Prevádzkovateľ 

Vaše osobné údaje spracúvať (napríklad zaradiť váš životopis do databázy potenciálnych budúcich 

zamestnancov). 
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4. KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ MÔŽU BYŤ SPRACÚVANÉ 

 

V rámci činnosti Prevádzkovateľa dochádza k spracúvaniu rôznych kategórií osobných údajov, 

ktoré sa líšia v závislosti od účelu spracúvania a povahy konkrétnej spracovateľskej činnosti.  

 

Takýmito kategóriami osobných údajov sú: 

 

V prípade Informačného systému Obchodné činnosti: 

•  identifikačné údaje (napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, údaje z 

dokladu totožnosti, štátna príslušnosť) 

• kontaktné údaje (napríklad adresa trvalého/prechodného pobytu, emailová adresa, telefónne 

číslo), 

•  údaje o uzatvorených obchodných vzťahov, 

•  ekonomické údaje (napríklad údaje o vlastníctve hnuteľných a nehnuteľných vecí), 

•  účtovné údaje (napríklad číslo účtu, údaje o uskutočnených transakciách v prospech našich 

účtov), 

• kópie vyhotovených dokladov, 

•  údaje súvisiace s používaním našich webových stránok (napríklad cookies, IP adresa), 

•  iné relevantné údaje (napríklad údaje o exekučných konaniach, konkurzoch, osobných 

bankrotoch, údaje súvisiace s plnením Vašich zmluvných povinností a záväzkov). 

 

V prípade Informačného systému Personalistika a mzdy: 

•  identifikačné údaje (napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, údaje z 

dokladu totožnosti, štátna príslušnosť) 

• kontaktné údaje (napríklad adresa trvalého/prechodného pobytu, emailová adresa, telefónne 

číslo), 

•  údaje týkajúce sa Vašej osoby ako potenciálneho zamestnanca (napríklad údaje týkajúce sa 

Vášho vzdelania) 

•  iné údaje uvedené v životopise (vrátane fotografie), 

•  údaje súvisiace s používaním našich webových stránok (napríklad cookies, IP adresa). 

 

V prípade Informačného systému Bezpečnosť: 

•  identifikačné údaje (napríklad meno, priezvisko, titul, číslo dokladu totožnosti) za účelom 

jednorazového vstupu do priestorov Prevádzkovateľa, 

 

Vyššie uvedený výpočet kategórií osobných údajov predstavuje výpočet kategórií osobných 

údajov, ktoré prichádzajú do úvahy v rámci konkrétneho účelu spracúvania pri poskytovaní služieb 

vo všetkých fázach zmluvného vzťahu, resp. aj v prípade Vášho záujmu o prácu v našej 

spoločnosti. Individuálny výpočet kategórií osobných údajov pre jednotlivého Zmluvného 

partnera bude tvoriť podmnožinu uvedeného výpočtu. 

 

 

5. ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

Vaše osobné údaje sú spracúvané vždy len na vopred vymedzený a zákonný účel spracúvania. 

 

Doprastav, a.s. a ostatné spoločnosti zo Skupiny podnikov Doprastav, a.s. nikdy ďalej 

nespracúvajú osobné údaje na účely nezlučiteľné s pôvodne stanovenými účelmi spracúvania. 

V rámci činnosti Prevádzkovateľa môže dochádzať k spracúvaniu Vašich osobných údajov na 

nasledujúce účely spracúvania: 
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5.1 Poskytovanie služieb na základe zmluvných vzťahov  

Uvedený účel zahŕňa najmä: 

•  identifikáciu Zmluvných partnerov, 

• uzatváranie zmluvných vzťahov so Zmluvným partnerom vrátane predzmluvných vzťahov, 

•  správu zmluvných vzťahov vrátane vykonávania zmien a ich ukončenia, 

•  ochranu a domáhanie sa práv Prevádzkovateľa voči Zmluvným partnerom, 

•  činnosti súvisiace s plnením práv a povinností Prevádzkovateľa podľa platných právnych 

predpisov, 

•  vedenie osobitných zoznamov Zmluvných partnerov, ktorí si riadne a včas neplnia 

povinnosti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov, 

•  činnosti súvisiace s splnením archivačných povinností. 

 

Vaše osobné údaje sú v tomto prípade spracúvané v rozsahu nevyhnutnom, pričom právnym 

základom na ich spracúvanie je najmä: 

- spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy uzatvorenej medzi Zmluvným partnerom 

a Prevádzkovateľom vrátane predzmluvných vzťahov v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) GDPR, 

-  spracúvanie je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ 

v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, 

- spracúvanie je nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych 

nárokov v zmysle článku 9 ods. 2 písm. f) GDPR. 

 

5.2 Vyhotovovanie videozáznamu 

Prevádzkovateľ monitoruje priestor Prevádzkovateľa ako aj priestory prístupné verejnosti za 

účelom ochrany majetku a zdravia, ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania 

kriminality. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. 

V prípade, že sa vyhotovený záznam nepoužije na vyššie uvedený účel, bude po uplynutí 30 dní 

po dni vyhotovenia tohto záznamu zlikvidovaný. 

 

 

6. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

Vaše osobné údaje nie sú poskytované iným subjektom okrem prípadov, ak existuje právny základ 

na poskytnutie Vašich osobných údajov inému subjektu, t.j. ak ide o plnenie zákonnej povinnosti 

Prevádzkovateľa. 

 

Dovoľujeme si vás informovať, že spoločnosti skupiny Doprastav, a.s. majú oprávnený záujem na 

vzájomnom zdieľaní nevyhnutných osobných údajov avšak vždy výlučne len v rámci Skupiny 

podnikov Doprastav, a.s. a to v súvislosti s plnením si svojich zmluvných a zákonných povinností. 

Vaše osobné údaje však nie sú Poskytovateľom zverejňované. 

 

6.1 Sprostredkovatelia 

V určitých prípadoch môže dochádzať k spracúvaniu Vašich osobných údajov aj prostredníctvom 

sprostredkovateľov. Sprostredkovateľ je subjekt, ktorého Prevádzkovateľ poveril spracúvaním 

osobných údajov v súlade s článkom 28 GDPR. 

 

Na poverenie spracúvaním Vašich údajov prostredníctvom sprostredkovateľa sa nevyžaduje Váš 

súhlas. Sprostredkovateľ v takomto prípade spracúva Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. 
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Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa nemá negatívny vplyv na výkon 

a uplatňovanie si Vašich práv ako dotknutej osoby ustanovených v kapitole III GDPR, pričom 

príslušné práva si môžete uplatniť u Prevádzkovateľa alebo tiež priamo u konkrétneho 

sprostredkovateľa, prostredníctvom ktorého sú Vaše údaje spracúvané. 

 

Doprastav, a.s. ako aj ostatné spoločnosti zo Skupiny podnikov Doprastav, a.s. si Vás dovoľujú 

ubezpečiť, že sú využívaní len sprostredkovatelia, ktorí poskytujú primerané technické, 

organizačné a iné opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo minimálne požiadavky GDPR a aby bola 

v plnom rozsahu zabezpečená ochrana práv dotknutej osoby. 

 

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov využíva najmä sprostredkovateľov: 

• za účelom doručovania písomností,  

• za účelom vymáhania si práv vyplývajúcich z uzatvorených zmluvných vzťahov, 

• za účelom poskytovania účtovníckych, právnych, audítorských a iných služieb. 

 

6.2 Prenos osobných údajov do tretích krajín 

Osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín neposkytujúcich 

primeranú úroveň ochrany osobných údajov. 

 

 

7. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

Vaše osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje vašu identifikáciu, Prevádzkovateľ uchováva najviac 

po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. 

 

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu, Prevádzkovateľ bude po 

odvolaní súhlasu alebo po uplynutí doby jeho platnosti osobné údaje uchovávať len po takú dobu, 

aká bude nevyhnutná na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov 

Prevádzkovateľa. Rovnako to platí aj v prípade spracúvania na základe zmluvy. 

 

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané v rámci plnenia zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa, 

osobné údaje sú uchovávané po dobu, ktorú bližšie určujú príslušné právne predpisy. 

 

 

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

Prijímame primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom ochrániť Vaše osobné údaje pred 

úmyselným alebo nedbanlivostným vymazaním, stratou alebo zmenou a proti neoprávnenému 

sprístupneniu Vašich osobných údajov. Zamestnanci Prevádzkovateľa, ako aj zmluvní partneri 

Prevádzkovateľa, ktorí spracúvajú osobné údaje v jeho mene, sú zaviazaní povinnosťou 

mlčanlivosti, ktorá trvá aj po skončení zmluvného vzťahu. 

 

9. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY 

 

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu 

osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika. 

 

Máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, alebo na doplnenie 

neúplných osobných údajov. Ak zistíte, že o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplné údaje, 

prosím informujte nás. 
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Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu v zmysle článku 6 ods. 1 GDPR alebo v 

zmysle článku 9 ods. 2 GDPR, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu 

však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 

 

Ako dotknutá osoba máte právo namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov v prípade, 

že k spracúvaniu dochádza na právnom základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa vrátane 

namietania proti profilovaniu založenému na oprávnených záujmoch. Prevádzkovateľ môže ďalej 

spracúvať Vaše osobné údaje na oprávnených záujmoch len v prípade, že preukáže nevyhnutné 

oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, 

alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 

 

Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k svojim osobným údajom. V prípade naplnenia 

podmienok definovaných GDPR nás môžete požiadať o výpis svojich osobných údajov, ktoré o 

Vás spracúvame.  

 

Za legislatívne stanovených dôvodov môžete požiadať o obmedzenie spracúvania, o prenos 

svojich osobných údajov a taktiež máte právo dosiahnuť vymazanie svojich osobných údajov. 

 

Svoje práva si môžete uplatniť e-mailom na gdpr@doprastav.sk alebo písomne na: Zodpovedná 

osoba, Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava.  

 

V Bratislave dňa 25.05.2018* 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*aktualizované znenie zo dňa 06.07.2021 
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