
 

   ROEZ, s.r.o. 

Tyršova 2354/2 

934 01 Levice 

 

Informovanie o ochrane osobných údajov v spoločnosti ROEZ, s.r.o. 

Poslaním spoločnosti ROEZ, s.r.o. je poskytovať kvalitné a efektívne služby ako ku vzťahu k zákazníkom, 
tak aj ku svojim zamestnancom. Jej cieľom je zabezpečiť pre všetky dotknuté osoby adekvátnu ochranu 
všetkých osobných údajov, s ktorými prichádza spoločnosť do styku. 

S cieľom zabezpečiť ochranu základných práv a slobôd fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním 
osobných údajov a prispieť k voľnému toku údajov medzi členskými štátmi Európskej únie, bolo prijaté 
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 s účinnosťou od 25.05.2018. Uvedené 
nariadenie je všeobecne známe pod názvom „GDPR“ (General Data Protection Regulation). 

Nariadenie je podľa článku 288 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEU“) všeobecne platný, 
priamo aplikovateľný právny akt primárneho práva únie, upravujúci pravidlá týkajúce sa ochrany fyzických 
osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a voľného pohybu osobných údajov jednotne pre 
všetky členské štáty. Z dôvodu dodržania záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich zo ZFEU bol 
prijatý nový zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Cieľom nového zákona je harmonizácia právnej úpravy spracúvania osobných údajov fyzických osôb 
v právnom poriadku Slovenskej republiky s novou komunitárnou právnou úpravou spracúvania a ochrany 
osobných údajov obsiahnutou v GDPR. 

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov zo strany spoločnosti ROEZ, s.r.o. ako 
prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“), týmto 
poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 GDPR spracované v zrozumiteľnej, prehľadnej 
a praktickej forme. 

1) Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je  

ROEZ, s.r.o. 
Tyršova 2354/2 
934 01 Levice 
IČO  36 564 303, DIČ 2021881202        
IČ DPH  SK 2021881202 
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 15235/N 

 
V spoločnosti nepôsobí zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov, s Vašimi otázkami v oblasti 
ochrany osobných údajov a Vašich práv spojených s účinnosťou zákona o ochrane osobných údajov sa 
na nás môžete kedykoľvek obrátiť písomne na korešpondenčnej adrese ROEZ, s.r.o., Tyršova 2354/2, 
934 01 Levice alebo elektronicky e-mailom na adrese alexandra.berekova@roez.sk. 

            
2) Dôvody pre spracúvanie Vašich osobných údajov 

ROEZ, s.r.o. ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje predovšetkým za účelom korektného 
spracovávania personálnej a mzdovej agendy, vedenia účtovníctva a vedenia registratúry. Právnym 
základom spracúvania osobných údajov je: 

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 
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Zákon č. 5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Zákon č. 580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o 
poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Zákon č. 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení 

Zákon č. 462/2003 Z. z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov 

Zákon č. 283/2002 Z. z. Zákon o cestovných náhradách 

Zákon č. 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 152/1994 Z. z. Zákon o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o 
daniach a príjmoch v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 233/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej 
činnosti (Exekučný poriadok) 

Zákon č. 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov 

Zákon č. 124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

Zákon č. 541/2004 Z. z. Zákon o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) 

Zákon č. 263/2016 Sb. - Atomový zákon a související předpisy 

ROEZ, s.r.o. spracúva osobné údaje aj pre marketingové účely na základe udeleného súhlasu. Udelený 
súhlas možno kedykoľvek odvolať v hlavnom sídle spoločnosti alebo prostredníctvom písomnej žiadosti. 
Adresa pre vybavenie: ROEZ, s.r.o., Tyršova 2354/2, 934 01 Levice. 

Spoločnosť ROEZ spracúva osobné údaje aj ako sprostredkovateľ na základe pokynov prevádzkovateľov 
dohodnutých v sprostredkovateľských zmluvách v zmysle čl. 28 a 29 GDPR. Na základe týchto zmlúv 
dochádza k spracúvaniu údajov v rozsahu: 

Meno, priezvisko, titul 
Dátum narodenia, rodné číslo 
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3) Oprávnené záujmy pre spracovanie osobných údajov 

Na základe oprávnených záujmov spoločnosť ROEZ, s.r.o. spracúva osobné údaje: 

• na marketingové účely  (fotografia na web stránke spoločnosti), 
• na účely prevencie bezpečnosti, ochrany osôb a majetku (kamerové a lokalizačné 

systémy). 
 

4) Príjemcovia Vašich osobných údajov 

Pre zaistenie riadneho fungovania našej spoločnosti majú prístup k Vašim osobným údajom aj 
ďalší príjemcovia, ide predovšetkým o štátne inštitúcie (Sociálna poisťovňa, zdravotné 
poisťovne, daňový úrad, súdy, úrady práce sociálnych vecí a rodiny), osoby zaoberajúce sa 
zrážkami na základe súdneho rozhodnutia (súdni exekútori); bankové inštitúcie; nebankové 
inštitúcie; a ďalšie súkromné spoločnosti, s ktorými máme uzatvorenú sprostredkovateľskú 
zmluvu.  

5) Prenos osobných údajov do tretích krajín 

Prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje. 

6) Obdobie ukladania Vašich osobných údajov 

Obdobie spracúvania osobných údajov našom spoločnosťou sa riadi zákonom o archívoch 
a registratúrach. 

7) Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov              

Máte právo obrátiť sa na kompetentnú osobu údajov a požadovať informácie a prístup 
k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú ako dotknutej osoby. 
 
Ďalej máte právo na opravu nepresných a neúplných osobných údajov, právo na vymazanie 
osobných údajov, tzv. právo na zabudnutie, právo na obmedzenie spracúvania osobných 
údajov, právo namietať proti spracúvaniu a právo na prenosnosť osobných údajov, právo na 
odvolanie súhlasu, právo na uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému 
rozhodovaniu, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných 
údajov SR. 

Dotknutá osoba má aj právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodu týkajúceho 
sa jej konkrétnej situácie, vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane 
profilovania a priameho marketingu. 
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8) Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania pri spracúvaní Vašich osobných 
údajov 

Osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.  

 

 
V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás môžete kontaktovať e-mailom na adrese 
alexandra.berekova@roez.sk, telefonicky na čísle 036/63 07 950 – klapka 504 alebo písomne na adrese: ROEZ, 
s.r.o., Tyršova 2354/2, 934 01 Levice. 

 


