
  

 

OBOZNÁMENIE SA S INFORMÁCIAMI O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

V súlade s GDPR – Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov a Zákonom č. 18/2018 Z. z.  

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 

 

 
Spoločnosť (TrustPay alebo tiež my) si vážime Vaše súkromie a staráme sa o to, akým spôsobom je 

nakladané s Vašimi osobnými údajmi. Chceli by sme, aby ste sa oboznámili s tým: 

 

• aké osobné údaje o uchádzačoch o zamestnanie zhromažďujeme a za akým účelom; 

• aké osobné údaje o zamestnancoch zhromažďujeme; 

• akým spôsobom získavame Vaše osobné údaje; 

• akým spôsobom používame Vaše osobné údaje; 

• na akom základe používame Vaše osobné údaje; 

• ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje; 

• s kým sa o Vaše osobné údaje delíme; 

• prenos Vašich osobných údajov z Vašej domovskej krajiny; 

• do akých krajín odosielame Vaše osobné údaje; 

• ako chránime Vaše osobné údaje; a 

• aké máte práva týkajúce sa Vašich osobných údajov. 

 

V Prípade akýchkoľvek otázok, neváhajte nás prosím kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov 

uvedených nižšie. 

 

Aké osobné údaje o uchádzačoch o zamestnanie zhromažďujeme a za akým účelom 

V prípade, že ste záujemcom o prácu v TrustPay, Vaše osobné a kontaktné údaje a iné údaje uvedené 

v životopise a vo Vašej žiadosti o zamestnanie sú zbierané a spracovávané za účelom posúdenia Vášho 

životopisu a následným kontaktovaním a pozvaním na osobný pohovor. Poskytnuté osobné údaje uchovávame 

len počas procesu posúdenia Vášho životopisu. Vaše osobné údaje ďalej neposkytujeme tretím stranám. Pre 

viac informácií o spôsobe ochrany Vašich osobných údajov a Vašich právach prosím prejdite na časť „Vaše 

práva“ a „Ochrana Vašich osobných údajov“. 

 

Aké osobné údaje o zamestnancoch zhromažďujeme 

Medzi osobné údaje, ktoré spracovávame patria: 

 
• Osobné identifikačné číslo 

• meno, priezvisko, titul 

• rodné priezvisko, predošlé priezvisko 

• rodné číslo 

• dátum narodenia 

• číslo občianskeho preukazu, 

• národnosť 



  

 

• štátna príslušnosť 

• miesto narodenia, okres narodenia 

• rodinný stav 

• adresa trvalého pobytu 

• adresa prechodného pobytu 

• číslo telefónu, mail 

• doba trvania pracovného pomeru 

• druh vykonávaných prác 

• osobné údaje týkajúce sa platových náležitostí 

• kvalifikácia a profesionálne skúsenosti (údaje o dosiahnutom vzdelaní, o absolvovaní  kurzov, 

stupeň jazykových  schopností a  vedomostí, prípadne iných údajov o vzdelaní a zvyšovaní 

kvalifikácie) 

• osobné údaje o poberaní dôchodku, nároku na dôchodok, zdravotnom obmedzení 

• čísla účtov (na zasielanie výplaty, sporenie, pôžičky, prípadne iné) 

• meno, priezvisko, predošlé priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, 

názov a telefón zamestnávateľa manžela (manželky)        

• meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresu pobytu, rodné číslo, dátum narodenia detí 

• údaje o poskytnutej mzde za vykonanú prácu, o poskytnutej náhrade mzdy a náhrade za čas 

pracovnej pohotovosti a iných poskytnutých príjmoch  

• údaje o zrazených preddavkoch na daň z príjmov, daňovom bonuse, ročnom zúčtovaní dane, 

zamestnaneckej prémii 

• údaje o nezdaniteľnej časti základu dane daňovníka, nezdaniteľnej časti na manželku (manžela) 

• príspevky na dobrovoľné starobné dôchodkové sporenie, doplnkové dôchodkové sporenie 

• názov Vašej zdravotnej poisťovne 

• číslo Vášho sociálneho poistenia v Slovenskej republike 

• číslo Vášho sociálneho poistenia v zahraničí 

• číslo Vášho zdravotného poistenia v Slovenskej republike 

• vymeriavací základ na zdravotné poistenie, výšku preddavku a výšku ročného zúčtovania 

zdravotného poistenia   

• vymeriavací základ na sociálne poistenie, výšku odvodov na jednotlivé druhy sociálneho poistenia 

• pracovný posudok 

• hodnotenie práce 

• osobné údaje týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci 

• životopis 

• registrácia pracovných úrazov a chorôb z povolania 

 
Akým spôsobom získavame Vaše osobné údaje? 

 

Vyššie uvedené osobné údaje musíte poskytnúť aby sme s Vami mohli uzavrieť pracovnú zmluvu a Trust Pay 

ich spracúva na účely podmienok Vášho zamestnaneckého pomeru, ako aj za účelom dodržiavania našich 

právnych záväzkov týkajúcich sa Vášho zamestnania.   

 

Akým spôsobom používame Vaše osobné údaje? 

 



  

 

Vaše osobné údaje uchovávame a používame s cieľom plnenia naši povinností voči Vám ako nášmu 

zamestnancovi a plnenia povinností vyplývajúcich z príslušných zákonov a iných právnych predpisov týkajúcich 

sa zamestnávania.  

Vaše osobné údaje používame pre nasledovné účely: 

• riadenie a správu miezd, výdavkov, dávok a iných kompenzácií; 

• sledovanie dochádzky, absencií, dovoleniek a pracovného času a záznamov o práceneschopnosti; 

• správu dávkových systémov vrátane (prípadného) dôchodkového, životného, povinného 

zdravotného poistenia 

 

Na akom základe používame Vaše osobné údaje? 

 

Vaše osobné údaje používame na základe: 

• Plnenia zákonných povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na nás vzťahujú z dôvodu 

vykonávania Vašej pracovnej zmluvy: 

− zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov  

− zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 

− zákon č.  461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, 

− zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 

− zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných 

orgánov v znení neskorších predpisov, 

− zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, 

− zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene zákona o poisťovníctve v znení 

neskorších predpisov, 

− zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

− zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

− zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

− zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

• Prípravy a plnenia Vašej pracovnej zmluvy 

 

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje? 

Vždy uchovávame Vaše osobné údaje po dobu vyžadovanú právnymi predpismi, teda minimálne po dobu 

trvania Vášho pracovného pomeru.   

 

V prípade potreby môže spracovanie vašich osobných údajov pokračovať po tom, ako ukončíte pracovný pomer 

s Trust Pay, napríklad ak sme povinní uchovávať kópiu vašich osobných údajov za účelom dodržiavania 

platných zákonov a ostatných predpisov, ako napríklad kvôli daňovým záznamom, záznamom súvisiacim s 

poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a záznamom súvisiacim s poskytovaním dôchodkov.  

 

S kým sa o Vaše osobné údaje delíme? 

Delíme sa o určité Vaše osobné údaje s: 

  

• Zdravotnými poisťovňami 

• Sociálnou poisťovňou 

• Daňovým úradom 

• Úradom práce, sociálnych veci a rodiny 

• Doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami 

• Dôchodkovými správcovskými spoločnosťami 

• Užívateľským zamestnávateľom 

• Národnou bankou Slovenska 



  

 

• Banky a iné finančné inštitúcie 

 

Za účelom získania bližších informácií o tom ako zachovávame bezpečnosť pri zdieľaní  Vašich osobných 

údajov s inými osobami  bližšie pozrite sekciu „Ochrana Vašich osobných údajov.“ 

 

Prenos Vašich osobných údajov z Vašej domovskej krajiny 

Osobné údaje nebudú postupované do tretích krajín a rovnako nebudú zverejňované.  

 

Ochrana Vašich osobných údajov 

Používanie rozličných bezpečnostných nástrojov a technológií za účelom zabezpečenia ochrany Vašich 

osobných údajov pred nepovoleným vstupom, použitím, zverejnením, zmenou alebo zničením podľa 

príslušných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov. Príslušné technické, organizačné a 

personálne opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti osobných údajov sú definované v samotnej smernici na 

ochranu osobných údajov dostupnej každému zamestnancovi. 

Vaše práva 

Ako dotknutá osoba, ste oprávnená: 

• dopytovať Trust Pay ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, vrátane požiadavky poskytnúť 

kópiu Vašich osobných údajov; 

• Vyžiadať si potvrdenie o tom, či Trust Pay disponuje Vašimi osobnými údajmi;   

• za určitých okolností požadovať o výmaz Vašich osobných údajov; 

• za určitých okolností požadovať obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov alebo namietať 

spôsob ich spracovania; 

• požiadať Trust Pay aby opravila akékoľvek Vaše nepresné alebo neúplné osobné údaje; 

• požadovať doručenie alebo prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, inej organizácií, v 

elektronicky čitateľnej podobe; a 

• podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky národnému dozornému 

orgánu  alebo príslušnému súdu,  a to v prípade ak boli Vaše osobné údaje porušené, alebo v 

prípade ak ste utrpeli ujmu v dôsledku nezákonného spracovania Vašich osobných údajov. 

Ak chcete uplatniť ktorékoľvek z týchto práv alebo oznámiť zmenu vašich údajov, obráťte sa na našu poverenú 

osobu: p. Vladimíra Kajabu, písomne na adresu Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava. 

 

Informácie uvedené v tomto oboznámení sa poskytujú za účelom ochrany osobných údajov a ochrany 

súkromia. Ak máte akékoľvek otázky obráťte sa na oddelenie ľudských zdrojov. 

 

Namietať používanie Vašich osobných údajov 

V prípade ak namietate spôsob spracovania Vašich osobných údajov, takéto Vaše rozhodnutie budeme plne 

rešpektovať v rámci našich právnych povinností.   

Podanie Vašich námietok môže znamenať, že ďalej nebudeme schopní vykonávať úkony, ktoré sú potrebné na 

dosiahnutie vyššie uvedených účelov (bližšie pozrite napr. sekciu „akým spôsobom používame Vaše 

osobné údaje?“)  

 

V prípade ak by ste si chceli uplatniť Vaše práva v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, dajte nám prosím 

vedieť písomne, na adresu Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava. 

 

 



  

 

Kontaktujte nás 

 

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracovania Vašich osobných údajov alebo ak potrebujete dodatočné 

informácie, kontaktujte prosím našu poverenú osobu: p. Vladimíra Kajabu, písomne na adresu Za kasárňou 

1, 831 03 Bratislava. 

  

Prevádzkovateľ 

 

Spoločnosť Trust Pay, a.s. so sídlom Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, Slovenská republika je 

prevádzkovateľom systému Vašich osobných údajov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


