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INFORMÁCIA OHĽADOM SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV  

 
pre oznamovateľov protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane 
oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. osoby 

označené v týchto oznámeniach/podnetoch. 
 
 
Spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s., akciová spoločnosť, IČO 51 865 467, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 
47 Žilina, zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10956/L (ďalej len: „prevádzkovateľ“ alebo 
„spoločnosť“) týmto informuje dotknuté osoby podľa článku 13 Nariadenia 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, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní 
ich osobných údajov v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. 
o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dotknutá osoba 
môže kontaktovať prevádzkovateľa e-mailom na podnety@sse.sk alebo poštou na adresu sídla spoločnosti. 
Dotknutá osoba sa môže v prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov obrátiť tiež na 
zodpovednú osobu e-mailom na adresu dpo@sse.sk. 
 
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na účel evidencie a vybavovania oznámení protispoločenskej činnosti v 
zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 
 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je podľa čl. 6 ods. 1. písm. c) všeobecného nariadenia o 
ochrane údajov plnenie zákonnej povinnosti v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov 
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ.  
 
Osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom: poskytovatelia IT podpory. 
 
Osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov, resp. subjektom, 
ktorým to vyplýva zo zákona. 
 
Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.  
 
Osobné údaje budú uchovávané po dobu 3 rokov odo dňa doručenia oznámenia/podnetu. 
 
Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov 
Slovenskej republiky a právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na 
opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov. 
 
Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle 
prevádzkovateľa: www.sse.sk.  
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