
 Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov  

na účely verejných obstarávaní, obchodných verejných súťaž 

 

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie 

o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“): 

 

I. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa 

 

Názov:   Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 

Sídlo:   Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava 

IČO:   00 681 300 

 

Telefónny kontakt: 02 / 50 110 111 

E-mail:  olo@olo.sk 

Web:    www.olo.sk 

 

II. Zodpovedná osoba 

 

Kontakt:  zodpovednaosoba@olo.sk 

 

III. Informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov  

 

a) Účelom spracúvania osobných údajov sú verejné obstarávania, obchodné verejné súťaže 

s cieľom vybrať dodávateľa a subdodávateľa na dodanie tovaru, poskytnutie služieb 

a uskutočnenie stavebných prác.  

b) Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní v znení neskorších predpisov a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a § 13 ods. 1 písm. c) zákona 

o ochrane osobných údajov.  

c) Osobné údaje sa môžu poskytovať na základe zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

v znení neskorších predpisov alebo iného osobitného predpisu orgánom verejnej moci (úrad pre 

verejné obstarávanie). Iné poskytovanie sa nevykonáva, ak osobitný zákon neustanoví inak.  

d) Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám sa 

neuskutočňuje, prevádzkovateľovi nevyplýva z osobitných predpisov a ani takýto prenos 

nezamýšľa vykonávať. Prevádzkovateľ nevykonáva spracúvanie osobných údajov založené 

na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, ani profilovanie sa nevykonáva. 

e) Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné v súlade s podkladmi nevyhnutnými na dosiahnutie 

účelu podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Súčasťou 

spracúvania môžu byť aj osobné údaje dotknutých osôb uvedené v potvrdeniach, certifikátoch, 

dokladoch alebo iných dokumentoch preukazujúcich spôsobilosť, oprávnenie alebo inú 

relevantnú skutočnosť v závislosti od predmetu verejného obstarávania, obchodnej verejnej 

súťaže.  
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f) Osobné údaje sa spracúvajú po dobu trvania účelu a uchovávajú po dobu 10 rokov v súlade 

so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje likvidujú podľa 

registratúrneho poriadku spoločnosti v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch 

a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, 

ak tak neustanoví osobitný predpis, alebo ak dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas. 

 

IV. Ochrana práv dotknutých osôb 

 

V súlade s čl. 15 až 22 GDPR a § 21 až 28 zákona o ochrane osobných údajov dotknutá osoba je 

oprávnená uplatniť nasledovné práva dotknutých osôb:  

• právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov,  

• právo na prístup k osobným údajom, vrátane relevantných informácií týkajúcich sa 

spracúvania osobných údajov,  

• právo na opravu nesprávnych a právo na doplnenie neúplných osobných údajov,  

• právo na výmaz osobných údajov,  

• právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov.  

 

Právo namietať, právo na prenosnosť a právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného 

na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania sa na účely verejných 

obstarávaní neuplatňuje.  

 

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej práva má právo 

podať na úrad na ochranu osobných údajov sťažnosť, resp. návrh na začatie konania.  

 

 


