
Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 
osobných údajov.  
 
Odberateľ v zmysle §15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov je informovaný, 
že jeho osobné údaje uvedené v zmluve, ktoré sú nevyhnuté na jeho jednoznačnú 
identifikáciu v informačných systémoch spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, 
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151  (ďalej len SSE-D), bude SSE-D 
spracúvať na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy  a všetkých vzťahov so zmluvou súvisiacich 
podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, Občianskeho zákonníka, Obchodného 
zákonníka a súvisiacich predpisov. 
 
Odberateľ bol poučený o povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje. V zmysle §10 ods. 
3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnuté na 
plnenie zmluvy, v ktorej Odberateľ vystupuje ako jedna zo zmluvných strán  alebo na 
zavedenie predzmluvných vzťahov sa súhlas Odberateľa na spracovanie osobných údajov 
nevyžaduje. 
 
Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých 
osobných údajov je Odberateľ povinný SSE-D informovať o ich zmene poštou na adresu 
SSE-D alebo osobne v Zákazníckych centrách  SSE-D. 
Odberateľ berie na vedomie, že jeho osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom verejnej 
moci a iným subjektom v zmysle všeobecne platných právnych predpisov. 
Odberateľ berie na vedomie, že jeho osobné údaje môžu byť na základe písomnej zmluvy 
poskytnuté sprostredkovateľom,  teda subjektom zmluvne spolupracujúcim so SSE-D za 
účelom zabezpečenia poštového styku, platobného styku, právnych služieb, vymáhania 
nárokov SSE-D zo zmluvy a podporných technických služieb.  
 
Odberateľ berie na vedomie, že jeho osobné údaje môžu byť sprístupnené  tretím stranám 
za účelom podpory, správy a vývoja informačného systému a výkonu externého auditu. 
V zmysle §17 ods.2 zákona č. 122/2013 Z. z. SSE-D po uplynutí platnosti zmluvy zabezpečí 
bezodkladnú likvidáciu osobných údajov po uplynutí lehôt v zmysle zákona 395/2002 Z.z. 
o archívoch a registratúrach. V zmysle Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu je 
SSE-D povinná archivovať dokumenty 10 rokov od uplynutia platnosti zmluvy. Lehota začína 
plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom uplynula platnosť zmluvy. Po tejto 
lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované. 
Odberateľ berie na vedomie, že jeho práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej 
osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov.  
Odberateľ má v zmysle § 28 právo na základe písomnej žiadosti od SSE-D vyžadovať: 
potvrdenie, či sú o nej spracúvané osobné údaje, vo všeobecne zrozumiteľnej forme 
informácie o spracúvaní osobných údajov, vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné 
informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, vo všeobecne 
zrozumiteľnej forme 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, likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k 
porušeniu zákona. 
 
Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým budú Vaše osobné údaje poskytnuté  je zverejnený na 
webovom sídle SSE-D: www.sse-d.sk v sekcii „Legislatíva“ – „Ochrana osobných údajov“. 

http://www.sse-d.sk/

