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ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV  

CERTIFIKÁCIA OSÔB VO ZVÁRANÍ, SPÁJKOVANÍ A NDT 
 

 

1. Účel spracúvania osobných údajov: 

Osobné údaje sa spracúvajú na účely: 

a) spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb sa uskutočňuje za účelom udelenia 

certifikácie spôsobilým osobám vo zváraní, spájkovaní  a nedeštruktívnom 

skúšaní  (NDT) podľa STN EN ISO 9712: 2012  na základe zmluvného vzťahu. 

 

b) spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb sa uskutočňuje za účelom udelenia 

certifikácie osôb vo zváraní, spájkovaní a NDT podľa STN EN ISO 9712: 2012 na 

základe zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

 

 

2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov: 

a) Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia 

Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 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). 

b) Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia 

Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 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). 

 

 

3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: 

a) Spracúvanie osobných údajov sa na základe osobitného právneho predpisu 

nevykonáva.  

b) - zákon č. 311/2001 z. z. Zákonník práce, 

- zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 

 

4. Zoznam osobných údajov: 

Meno a priezvisko, trvalé bydlisko (ulica, číslo popisné, mesto, PSČ), číslo identifikačného 

preukazu (OP, pas), miesto narodenia, dátum narodenia, kontaktné údaje (mail, telefónne 

číslo, údaje o zamestnávateľovi, potvrdenie o dostatočnej zrakovej schopnosti - schopnosť 

videnia na blízko, schopnosť videnia farieb/kontrast, schopnosť videnia do diaľky (len v 

prípade vizuálnej metódy NDT), používanie optickej pomôcky. 
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5. Dotknuté osoby: 

Dotknutými osobami sú žiadatelia o certifikát. 

 

 

6. Lehoty uloženia osobných údajov:  

Zložky sa uchovávajú  10 rokov od udelenia certifikátu. 

 

 

7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa: 

Spracovanie osobných údajov sa na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa 

nevykonáva.  

 

8. Postup osobných údajov do tretích krajín: 

Prevádzkovateľ neposiela osobné údaje do tretích krajín. 

 

9.  Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: 

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných 

predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej 

a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, 

administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými 

právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike. 

 

 

10. Kategória osobných údajov: 

Bežné osobné údaje a v prípade dokladovania schopnosti vykonávať NDT metódu aj údaje 

o dostatočnej zrakovej schopnosti dotknutej osoby – osobitná kategória osobných údajov. 

 

11. Zverejňovanie osobných údajov: 

Osobné údaje sa nezverejňujú. 

 

12. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany): 

 

Tretie strany Právny základ 

Iný oprávnený subjekt na základe článku 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia Európskeho Parlamentu 

a Rady (EÚ) 2016/679 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). 
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