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INFORMÁCIA OHĽADOM SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV  
 
obchodných, zmluvných a iných partnerov prevádzkovateľa, vrátane osôb zastupujúcich týchto 
partnerov (napr. zamestnanci, členovia štatutárneho orgánu...)  
 
 

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., akciová spoločnosť, IČO 36 442 151, Pri Rajčianke 

2927/8, 010 47 Žilina, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sa, vložka  

č. 10514/L (ďalej len: „prevádzkovateľ“ alebo „spoločnosť“) týmto informuje obchodných, zmluvných 

a iných partnerov prevádzkovateľa, vrátane osôb zastupujúcich týchto partnerov (napr. zamestnanci, 

členovia štatutárneho orgánu...) (ďalej len „dotknuté osoby“) podľa článku 13 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 (všeobecné 

nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní ich osobných údajov v súvislosti s podnikateľskou činnosťou 

prevádzkovateľa.  Dotknutá osoba môže kontaktovať prevádzkovateľa e-mailom na gdprssd@ssd.sk  

alebo poštou na adresu sídla spoločnosti. Dotknutá osoba sa môže v prípade otázok týkajúcich  

sa spracúvania osobných údajov obrátiť tiež na zodpovednú osobu e-mailom na adresu dpo@ssd.sk.  

 

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na nižšie uvedené účely: 
 

ÚČTOVNÍCTVO A ÚČTOVNÉ DOKLADY 

 

Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti účtovníctva, účtovných dokladov a obchodnej agendy 

je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich  z osobitných predpisov (napr. zákon 

o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, a podobne).  

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie 

zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.  

 

Lehota uchovávania osobných údajov je 10 rokov.  

 

Príjemcami osobných údajov sú prevádzkovateľ poštových služieb, exekútorské úrady, advokáti, 

subjekty zmluvne spolupracujúce s prevádzkovateľom najmä za účelom zabezpečenia právnych 

služieb, vymáhania nárokov prevádzkovateľa zo zmluvy, podporných administratívnych a technických 

služieb, subjekty zabezpečujúce rozvoj, správu a podporu informačných technológií a výkon externého 

auditu. Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov.  

 
OBCHODNÁ KOMUNIKÁCIA  

 

Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti obchodnej komunikácie je príprava a realizácia 

podnikateľských aktivít prevádzkovateľa.  

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom 

v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Oprávneným záujmom 

prevádzkovateľa je právo podnikať v rozsahu predmetu jeho činnosti.  

 

Lehota uchovávania osobných údajov je determinovaná prípravou a trvaním obchodnoprávneho 

vzťahu.  

 

Príjemcami osobných údajov sú subjekty zabezpečujúce podporu, rozvoj a správu informačných 

technológií, subjekty zabezpečujúce výkon externého auditu, dodávatelia tovarov, prác a služieb pre 

prevádzkovateľa spolupracujúci s dotknutou osobou, poskytovatelia telekomunikačných služieb, 

poskytovatelia dátových úložísk. Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa 

osobitných predpisov.  
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VNÚTORNÉ ADMINISTRATÍVNE ÚČELY 

 

Obsahom vnútorných administratívnych účelov spracúvania osobných údajov je prenos a využívanie 

osobných údajov v rámci skupiny podnikov SSE.  

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom 

v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorý je založený  

na skutočnosti, že prevádzkovateľ je súčasťou skupiny podnikov SSE.  

 

Lehota uchovávania osobných údajov je determinovaná trvaním členstva prevádzkovateľa v skupine 

SSE. 

 

Osobné údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom: spoločnosti tvoriace skupinu podnikov SSE 

a ich zamestnanci.  

 
 

EVIDENCIA POŠTY A SPRÁVA REGISTRATÚRY 

 

Osobné údaje na účel evidencie pošty a správy registratúry (evidencia a správa prijatých a odosielaných 

poštových zásielok, správa zásielok doručovaných a odosielaných z a do elektronickej schránky 

a evidencia a archivácia zmlúv, spisov týkajúcich sa vymáhania pohľadávok a ďalších dokumentov 

súvisiacich so zmluvným vzťahom) sú spracúvané v rámci plnenia zákonných povinností 

prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov. 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle  

čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (najmä povinnosti vyplývajúce zo zákona  

č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a povinnosti vyplývajúce zo 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).  

Lehoty uchovávania sú ustanovené osobitnými predpismi. 

Osobné údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom: prevádzkovateľ poštových služieb, subjekty 

zabezpečujúce podporu, správu a vývoj informačného systému a výkon externého auditu.  

 

ĎALŠIE USTANOVENIA PLATNÉ PRE VŠETKY UVEDENÉ ÚČELY: 

 

Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ, ani prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť 

osobné údaje do tretích krajín. 

 

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.  

 

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných 

údajov Slovenskej republiky, a právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, 

právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov. 

 

Dotknutá osoba má tiež právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane 

namietania proti profilovaniu. V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať 

osobné údaje, pokiaľ nepreukáže  

 

- nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami 

a slobodami dotknutej osoby, alebo  

- dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.  

 

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom 

sídle prevádzkovateľa: www.ssd.sk.  

http://www.ssd.sk/

