
 

 

CENTRUM ÚČELOVÝCH ZARIADENÍ,  
Rekreačná 13, 921 01 Piešťany      

 

 

Poskytovanie informácií podľa čl.13 GDPR 
 

 

totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa 

Centrum účelových zariadení, Rekreačná 13, 921 01  Piešťany, IČO 42 137 004 

 

kontaktné údaje zodpovednej osoby 

 

zodpovednaosoba @cuz.sk 

 

účel spracúvania osobných údajov 

poskytovanie rekreačnej starostlivosti vrátane poskytovania stravovacích a ubytovacích 

služieb a služieb spojených s uspokojovaním športových a spoločenských potrieb pre 

príslušníkov Policajného zboru a ďalších ozbrojených bezpečnostných zborov, príslušníkov 

Hasičského a záchranného zboru, príslušníkov Horskej záchrannej služby a zamestnancov 

MV SR, rozpočtových a príspevkových organizácií v pôsobnosti MV SR, ako aj pre ďalšie 

osoby. 

 

aké osobné údaje spracúvame 

Bežné osobné údaje 

CÚZ ako Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje ktoré nám poskytnete, pričom 

ide najmä: 

 

identifikačné údaje (ide najmä o meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, iné 

údaje z dokladu totožnosti, štátna príslušnosť) 

kontaktné údaje (najmä adresa trvalého bydliska alebo adresa prechodného bydliska, emailová 

adresa, telefónne číslo); 

video a audio záznamy (najmä záznamy vyhotovené kamerovými systémami) 

 

Osobitné kategórie osobných údajov 

CÚZ ako Prevádzkovateľ nespracúva osobitné kategórie osobných údajov (citlivé údaje). 

Osobitnými kategóriami osobných údajov sú osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo 

etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo 

v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje na individuálnu identifikáciu 

fyzickej osoby, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo 

sexuálnej orientácie fyzickej osoby. V prípade, ak vznikne požiadavka na spracúvanie aj 

osobitnej kategórie Vašich osobných údajov, buď si od Vás vyžiadame výslovný súhlas alebo 

budeme predmetné osobné údaje spracúvať na inom relevantnom právnom základe. 

 

 

právny základ spracúvania osobných údajov 

Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Nariadenie EPaR 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) - GDPR 

 

 

 

 



 

 

CENTRUM ÚČELOVÝCH ZARIADENÍ,  
Rekreačná 13, 921 01 Piešťany      

 
 

príjemcovia /kategórie príjemcov  

Prevádzkovateľ môže bez súhlasu dotknutej osoby spracovávať osobné údaje na nasledujúce 

účely: 

a) plnenie právnych povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich z právnych predpisov 

a medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná (povinnosti vo vzťahu k Sociálnej poisťovni, 

k zdravotným poisťovniam, a pod.); 

b) oprávnený záujem Prevádzkovateľa (napr. ochrana majetku Prevádzkovateľa); 

c) plnenie zmluvných povinností. 

 

prenos do tretej krajiny mimo EÚ, ak sa bude vykonávať          

Osobné údaje sa neprenášajú do tretej krajiny 

 

doba uchovávania osobných údajov po skončení účelu 

5 rokov  

 

automatizované rozhodovanie vrátane profilovania 

Nevykonáva sa 

 

práva dotknutých osôb 

Právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie 

osobných údajov (právo na zabudnutie), právo na obmedzenie spracúvania, právo na 

prenosnosť osobných údajov, Právo namietať proti spracúvaniu vrátane namietania proti 

profilovaniu (ak sa vykonáva), Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, právo odvolať 

súhlas so spracúvaním osobných údajov. 

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou a len po 

dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať 

výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich 

spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou 

prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní 

mlčanlivosťou.  

(Podrobnosti k právam dotknutej osoby sú uvedené v časti pod názvom GDPR). 

 
 


