
InformácIa o spracúvaní osobných údajov  
v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len Nariadenie)

údaje o prevádzkovateľovI:
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., so sídlom: Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 335 004, zapísaná  
v  Obchodnom registri okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka číslo: 479/B (ďalej len Prevádzkovateľ)
kontaktné údaje pss zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov: 
Určenú zodpovednú osobu je možné kontaktovať na emailovej adrese osobneudaje@pss.sk; písomne na adrese: 
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava.
práva dotknutej osoby (osoby oprávnené konať za  dodávateľa a  kontaktné osoby dodávateľa): Poskytnutím 
osobných údajov Prevádzkovateľovi nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má podľa Kapitoly III. Nariadenia najmä 
právo na prístup k osobným údajom, právo na  ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, 
právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a právo na to, aby sa 
na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá 
osoba má súčasne podľa článku 77 Nariadenia právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných 
údajov Slovenskej republiky. 
Uvedených práv sa dotknutá osoba môže domáhať za podmienok ustanovených Nariadením.
Prevádzkovateľ oprávnenej žiadosti dotknutej osoby vyhovie vždy, ak je to technicky možné.
účely spracúvanIa: 
osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané pri výberových konaniach, na účel predzmluvného vzťahu, na účel správy 
zmluvného vzťahu a na účel vedenia evidencie kontaktných osôb dodávateľov. 
právny základ a účely spracúvanIa osobných údajov:
účel: výberové konania, správa predzmluvného a zmluvného vzťahu
fyzické osoby – podnikatelia: 
V prípade, ak podnikateľský subjekt zastupuje priamo majiteľ firmy, je právnym základom spracúvania osobných údajov 
článok 6, ods. 1, písm. b) Nariadenia predzmluvný vzťah a plnenie zmluvy. 
fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby: 
V prípade, ak podnikateľský subjekt zastupuje zamestnanec subjektu, je právnym základom spracúvania osobných údajov 
článok 6, ods. 1, písm. f) Nariadenia, t. j. oprávnený záujem.
účel: vedenie evidencie kontaktných osôb dodávateľov. 
V prípade, ak podnikateľský subjekt zastupuje zamestnanec subjektu je právnym základom spracúvania osobných údajov 
článok 6, ods. 1, písm. f) Nariadenia, t. j. oprávnený záujem.
účel: plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa
fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby: 
Osobné údaje zástupcov podnikateľských subjektov (majitelia, zamestnanci, splnomocnené osoby) sú spracúvané 
na právnom základe podľa článku 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia na základe osobitných právnych predpisov, a to najmä:
• zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
• zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov,
• zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov,
•  zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 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).

cezhranIčný prenos osobných údajov do tretích krajín:
Prevádzkovateľ nevykonáva prenos osobných údajov do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú ochranu osobných údajov. 
automatIzované rozhodovanIe a profIlovanIe:
Prevádzkovateľ vo vzťahu k dodávateľom nepoužíva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
poskytovanIe osobných údajov:
Osobné údaje dotknutých osôb nie sú poskytované ani sprístupňované tretej osobe, okrem situácií, kedy táto povinnosť 
vyplýva  z osobitného právneho predpisu, alebo ak je to potrebné pre plnenie predzmluvných alebo zmluvných povinností, 
alebo ak je  to dohodnuté medzi Prevádzkovateľom a dodávateľom.
doba uchovávanIa:
Doba uchovávania osobných údajov dotknutých osôb je v súlade s platnými právnymi predpismi a je bližšie špecifikovaná 
v  registratúrnom poriadku Prevádzkovateľa a  jeho prílohe Registratúrny plán. Oba dokumenty sú v  súlade v  súlade so 
zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, a v zmysle osobitných zákonov 
platných na území Slovenskej republiky (v súlade s registratúrnym plánom Prevádzkovateľa).
neposkytnutIe osobných údajov Prevádzkovateľovi znemožňuje prípravu a  uzatvorenie zmluvného vzťahu 
s dodávateľom.
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