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2.2 Správne, právne a obchodné podklady 

 
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
 
Prevádzkovateľ, kontaktné údaje 
 
Prevádzkovateľom je spoločnosť VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., so sídlom: J. Jonáša 1, Bratislava 
843 02, Slovenská republika, IČO: 35 757 442, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1973/B („VW SK“). 
 
Zodpovedná osoba, kontaktné údaje 
 
Prevádzkovateľ určil zodpovednú osobu, ktorou je zamestnanec VW SK, odd. Právo/Riadiace 
zásady/Compliance/Risk management. 
 
Zodpovednú osobu je možné kontaktovať emailom na adrese: osobneudaje@volkswagen.sk  
alebo písomne na adrese sídla VW SK s uvedením označenia na obálke „Zodpovedná osoba“. 
 
Účely a právne základy spracúvania osobných údajov   
 
VW SK spracúva osobné údaje na účely a na základe právnych základov spracúvania, ktoré sú pre 
jednotlivé dotknuté osoby uvedené v časti Osobitné informácie.  Tieto informácie sú prístupné 
(i) v elektronickej podobe na webovej stránke VW SK (www.vw.sk), časť Výrobný závod, sekcia 
Impressum a sekcia Pre dodávateľov/Nákup; na intranete VW SK v sekcii Právo/Riadiace 
zásady/Compliance/Risk management; a v aplikácii pre zamestnancov VW SK v sekcii Dôležité 
dokumenty, ako aj (ii) v papierovej podobe vo vstupných priestoroch VW SK na adrese sídla 
spoločnosti (VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., J. Jonáša 1, Bratislava 843 02, Slovenská republika) 
ako aj na oddeleniach Personálna starostlivosť, Nákup, Právo/Riadiace zásady/Compliance/Risk 
management, a vo vstupných priestoroch na adrese prevádzok VW SK v Martine a Stupave.  
 
Doba uchovávania osobných údajov 
 
Doba uchovávania osobných údajov sa líši v závislosti od dôvodu, pre ktorý sa osobné údaje 
spracúvajú. Vo všeobecnosti platí, že VW SK uchováva osobné údaje po nasledujúce doby: 
 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,

mailto:juraj.skvarenina@volkswagen.sk
mailto:juraj.skvarenina@volkswagen.sk%20alebo%20písomne%20na%20adrese%20sídla%20VW%20SK.
mailto:juraj.skvarenina@volkswagen.sk%20alebo%20písomne%20na%20adrese%20sídla%20VW%20SK.
http://www.vw.sk/
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 ak VW SK spracúva osobné údaje z dôvodu splnenia povinnosti vyplývajúcej zo zákona – 

po dobu vyžadovanú príslušným zákonom; 

 ak VW SK spracúva osobné údaje z dôvodu plnenia zmluvy – po dobu plnenia zmluvy 

(vrátane predzmluvných rokovaní) a počas doby, po ktorú je možné uplatňovať, 

preukazovať alebo obhajovať práva a nároky zo zmluvy alebo súvisiace so zmluvou; 

 ak VW SK spracúva osobné údaje z dôvodu oprávnených záujmov, ktoré sleduje VW SK 

alebo tretia strana – po dobu trvania príslušného oprávneného záujmu a počas doby, po 

ktorú je možné uplatňovať, preukazovať alebo obhajovať práva a nároky z oprávneného 

záujmu alebo súvisiace s oprávneným záujmom; 

 ak VW SK spracúva osobné údaje na základe súhlasu – po dobu, na ktorú bol súhlas 

udelený alebo do času odvolania súhlasu.  

 

Po uplynutí uvedených dôb je VW SK oprávnený ďalej spracúvať osobné údaje len na zlučiteľné 

účely alebo ak to vyplýva z príslušných právnych predpisov.   

    

Oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretie strany 

 

Oprávnené záujmy VW SK alebo tretej strany na spracúvaní osobných údajov spočívajú obvykle 

v zabezpečení bezpečnosti a ochrany práv, majetku a priestorov VW SK a osôb nachádzajúcich sa 

v priestoroch VW SK (vrátane zabezpečenia bezpečnosti sietí a informácií v IT systémoch VW 

SK), vo využití osobných údajov na účely propagácie a prezentácie VW SK alebo marketingové 

účely, a v uplatňovaní, vymáhaní alebo ochrane práv, oprávnených záujmov a nárokov VW SK 

alebo tretích strán.   

 

Príjemcovia osobných údajov 

 

VW SK poskytuje alebo sprístupňuje osobné údaje najmä nasledujúcim príjemcom alebo 

kategóriám príjemcov: 

 

- súdy, orgány štátnej správy a samosprávy, verejnoprávne inštitúcie, orgány činné 

v trestnom konaní, daňové úrady, colné úrady a orgány finančnej správy, notárske úrady, 

exekútorské úrady; 

- Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové spoločnosti; 

- kontrolné a dozorné orgány; 

- banky, poisťovne, poštové podniky; 

- odborové organizácie a iní zástupcovia zamestnancov; 

- spoločnosti v rámci Volkswagen Group; 

- sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje pre VW SK, alebo spoločnosti, pre ktoré 

VW SK spracúva osobné údaje ako sprostredkovateľ;   

- zmluvní partneri VW SK (dodávatelia, odberatelia, poskytovatelia služieb) v súvislosti 

s plnením príslušnej zmluvy (vrátane uplatňovania alebo obrany práv, oprávnených 

záujmov a nárokov zo zmluvy); 

- iné osoby, orgány alebo inštitúcie, ak poskytnutie osobných údajov vyplýva z právnych 
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predpisov, alebo je nevyhnutné na plnenie zmluvy, alebo je nevyhnutné na účely 

oprávnených záujmov VW SK alebo tretej strany, alebo je nevyhnutné, aby sa ochránili 

životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, alebo je nevyhnutné na 

splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej 

VW SK, alebo ak je to výslovne dohodnuté medzi VW SK a dotknutou osobou alebo na 

základe súhlasu dotknutej osoby. 

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín 

 

V rámci spracúvania osobných údajov nedochádza obvykle k ich prenosu do tretích krajín mimo 

územie Európskej únie, ani do medzinárodných organizácií. Ak by v odôvodnených prípadoch 

(najmä v súvislosti s vyslaním k iným členom VW Group) vznikla potreba preniesť osobné údaje 

do tretích krajín mimo územie Európskej únie, VW SK uskutoční prenos osobných údajov len so 

súhlasom dotknutej osoby alebo za podmienok, za ktorých uvedený prenos inak umožňuje 

Nariadenie alebo Zákon.     

 

Práva dotknutej osoby súvisiace so spracúvaním osobných údajov 

 

Právo na prístup k údajom 

Dotknutá osoba má právo získať od VW SK potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, 

ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom 

a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia, resp. § 21 Zákona.  

 

Právo na opravu údajov 

Dotknutá osoba má právo požadovať, aby VW SK bez zbytočného odkladu opravila jej nesprávne 

osobné údaje a/alebo aby boli jej osobné údaje doplnené. 

 

Právo na vymazanie osobných údajov  

Dotknutá osoba má právo požadovať, aby VW SK bez zbytočného odkladu vymazal jej osobné 

údaje, ak budú splnené podmienky čl. 17 Nariadenia, resp. § 23 Zákona (napr. pominul účel, na 

ktorý sa osobné údaje spracúvali; bol odvolaný súhlas so spracúvaním osobných údajov a 

neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov; dotknutá osoba namieta voči 

spracúvaniu osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené záujmy na spracúvanie; 

nezákonné spracúvanie osobných údajov; osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila 

zákonná povinnosť; údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti 

adresovanou priamo dieťaťu, a to všetko za predpokladu, že nie sú splnené podmienky pre ďalšie 

spracúvanie osobných údajov zo strany VW SK v zmysle Nariadenia, resp. Zákona). 

 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 

Dotknutá osoba má právo domáhať sa obmedzenia spracúvania jej osobných údajov, ak budú 

splnené podmienky čl. 18 Nariadenia, resp. § 24 Zákona (napr. dotknutá osoba napadne 

správnosť osobných údajov; spracúvanie osobných údajov by bolo protizákonné; VW SK už 

nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na 
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preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; dotknutá osoba namietala voči 

spracúvaniu osobných údajov). 

 

Právo na prenosnosť údajov 

Dotknutá osoba má právo získať od VW SK osobné údaje, ktoré poskytla do VW SK, a to v 

štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Takto získané osobné údaje 

má dotknutá osoba právo preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej v tom 

Spoločnosť bránila. Takáto prenosnosť osobných údajov je možná, ak sa osobné údaje dotknutej 

osoby spracúvali na základe poskytnutého súhlasu alebo na základe zmluvy a ak sa spracúvanie 

vykonávalo automatizovanými prostriedkami. Ak je to technicky možné, má dotknutá osoba 

právo na priamy prenos od jedného prevádzkovateľa (od VW SK) inému prevádzkovateľovi. 

 

Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie 

voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré VW SK vykonáva z dôvodu plnenia úlohy realizovanej 

vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej VW SK alebo ak je spracúvanie 

vykonávané na základe oprávneného záujmu VW SK alebo tretej strany, vrátane namietania proti 

s tým súvisiacemu profilovaniu. Dotknutá osoba má tiež právo namietať voči spracúvaniu 

osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s 

takýmto priamym marketingom.  

 

Právo odvolať súhlas so spracúvaním  

Ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby, je dotknutá osoba 

oprávnená tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť 

spracúvania osobných údajov dotknutej osoby pred odvolaním tohto súhlasu. 

 

Uplatnenie práv voči VW SK   

Ak sa dotknutá osoba rozhodne uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv voči VW SK 

v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov, môže tak urobiť písomne na adrese VW SK 

s uvedením označenia na obálke „Zodpovedná osoba“ alebo elektronicky na emailovej adrese: 

osobneudaje@volkswagen.sk alebo osobne na adrese sídla VW SK, oddelenie Právo/Riadiace 

zásady/Compliance/Risk management. 

 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu 

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu príslušnému na dohľad nad 

spracúvaním osobných údajov. Na území Slovenskej republiky je týmto orgánom Úrad na 

ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

 

Povinnosť/dobrovoľnosť poskytnúť osobné údaje 

 

Ak je poskytnutie osobných údajov zákonnou požiadavkou, je dotknutá osoba povinná takéto 
údaje poskytnúť VW SK. Pokiaľ je poskytnutie osobných údajov zmluvnou požiadavkou alebo 
požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy medzi dotknutou osobou a VW SK, je 

mailto:osobneudaje@volkswagen.sk
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poskytnutie osobných údajov dobrovoľné. Ak dotknutá osoba odmietne VW SK poskytnúť 
osobné údaje požadované na základe právnych predpisov alebo osobné údaje, ktoré sú potrebné 
na uzavretie a plnenie zmluvy, VW SK odmietne vstúpiť do zmluvného vzťahu s dotknutou 
osobou alebo poskytnúť dotknutej osobe ňou požadované plnenie alebo vykonať iný úkon, 
činnosť alebo operáciu požadovanú dotknutou osobou.     
 

Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania 

 

VW SK nevyužíva rozhodovanie založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov 

vrátane profilovania. 

 

Zdroje údajov 

 

VW SK získava osobné údaje v prvom rade od dotknutých osôb (priamo alebo prostredníctvom 

sprostredkovateľov, ktorí osobné údaje spracúvajú v mene a na základe pokynov VW SK). VW SK 

môže získavať osobné údaje taktiež z verejných prístupných zdrojov a registrov, alebo od tretích 

osôb, a to predovšetkým v súvislosti s uzavretím alebo plnením zmluvy s VW SK alebo 

v súvislosti s plnením ich právomocí, oprávnení alebo povinností vyplývajúcich z príslušných 

právnych predpisov, rozhodnutí alebo zmluvy.    

 

Zmeny pravidiel 

 

VW SK môže z času na čas zmeniť alebo upraviť tieto informácie (vrátane informácií uvedených 

v časti Osobitné informácie), najmä za účelom ich zosúladenia v prípade zmien príslušných 

právnych predpisov alebo zapracovania zmien účelov, právnych základov alebo prostriedkov 

spracúvania osobných údajov. Príslušné zmeny poskytnutých informácií budú v dostatočnom 

časovom predstihu dostupné na miestach uvedených v časti Dostupnosť informácií. 

 

Dostupnosť informácií 

  

Aktuálne znenie týchto informácií (vrátane informácií uvedených v časti Osobitné informácie) sú 

dostupné (i) v elektronickej podobe na webovej stránke VW SK (www.vw.sk), časť Výrobný 

závod, sekcia Impressum a sekcia Pre dodávateľov/Nákup; na intranete VW SK v sekcii 

Právo/Riadiace zásady/Compliance/Risk management; a v aplikácii pre zamestnancov VW SK 

v sekcii Dôležité dokumenty, ako aj (ii) v papierovej podobe vo vstupných priestoroch VW SK na 

adrese sídla spoločnosti (VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., J. Jonáša 1, Bratislava 843 02, 

Slovenská republika) ako aj na oddeleniach Personálna starostlivosť, Nákup, Právo/Riadiace 

zásady/Compliance/Risk management, a vo vstupných priestoroch na adrese prevádzok VW SK 

v Martine a Stupave. 

    

  

 

 

http://www.vw.sk/
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OSOBITNÉ INFORMÁCIE URČENÉ PRE KMEŇOVÝCH ZAMESTNANCOV VW SK1 A ICH RODINNÝCH 

PRÍSLUŠNÍKOV (vrátane manžela/manželky, druha/družky a detí) 

 

Nižšie sú uvedené kategórie osobných údajov, ktoré VW SK spracúva o kmeňových zamestnancoch VW SK a ich 

rodinných príslušníkoch, vrátane manžela/ manželky, druha/ družky a detí a účely a právne základy, na ktoré sa 

obvykle spracúvajú osobné údaje o týchto osobách:   

 

Účel spracúvania Právny základ Kategórie údajov 

Bezpečnosť a ochrana zdravia   Plnenie zákonných povinností VW 

SK na úseku bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci, 

ochrany, podpory a rozvoja 

verejného zdravia, civilnej 

ochrany, požiarnej ochrany a 

ochrany životného prostredia  

 Oprávnený záujem VW SK na 

zabezpečení ochrany 

života, zdravia a majetku 

zamestnancov a tretích osôb, na 

zaistení zdravých životných 

a pracovných podmienok  

a prevencii ochorení a iných 

porúch zdravia 

 Čl. 9 ods. 2 písm. b), f), h), i) 

Nariadenia      

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných údajov  

Bezpečnosť závodu a ochrana 

majetku 

 Oprávnený záujem VW SK na 

zaistení bezpečnosti a ochrany 

života a zdravia v objektoch VW 

SK, na zabezpečení ochrany práv, 

oprávnených záujmov a majetku 

VW SK a tretích osôb, na 

odhaľovaní a prevencii kriminality 

a inej protispoločenskej činnosti 

 Čl. 9 ods. 2 písm. b), f), i) 

Nariadenia  

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných údajov 

Osobné údaje týkajúce sa uznania 

viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku 

 

Žiadosti o informácie a 

poskytovanie súčinnosti 

 Plnenie zákonných povinností VW 

SK v súvislosti poskytovaním 

informácií a súčinnosti orgánom 

verejnej správy, súdom a iným 

oprávneným osobám a 

vybavovaním žiadostí 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných údajov 

Osobné údaje týkajúce sa uznania 

viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku  

                                                      

 
1 Zamestnanci, s ktorými bola uzavretá pracovná zmluva alebo dohoda o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru 
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o informácie v zmysle príslušných 

právnych predpisov 

 Oprávnený záujem na riadnom 

a včasnom vybavení žiadostí 

o informácie a poskytnutí 

súčinnosti a na zabezpečení 

ochrany práv, oprávnených 

záujmov a majetku VW SK 

a tretích osôb 

 Čl. 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia 

 

Kamerové systémy  Oprávnený záujem VW SK na 

zaistení bezpečnosti a ochrany 

života a zdravia v objektoch VW 

SK a na zabezpečení ochrany 

práv, oprávnených záujmov 

a majetku VW SK a tretích osôb 

Bežné osobné údaje 

  

Podujatia  Oprávnený záujem VW SK na 

zabezpečení organizácie, prípravy 

a riadneho a bezpečného  

priebehu podujatí a súťaží VW SK 

a účasti dotknutej osoby na 

týchto podujatiach a súťažiach, a 

na ochrane práv, oprávnených 

záujmov a majetku VW SK 

a tretích osôb 

 Súhlas dotknutej osoby so 

spracúvaním osobných údajov 

(napr. údaje rodinných 

príslušníkov) 

 Čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia 

(napr. údaje o zdravotnom stave) 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných údajov  

Marketingová komunikácia  Oprávnený záujem VW SK na 

propagácii spoločnosti 

a budovaní jej dobrého mena, na 

informovaní zamestnancov a 

verejnosti o činnosti, aktivitách, 

podujatiach, súťažiach 

a kampaniach VW SK a na 

ochrane práv, oprávnených 

záujmov a majetku VW SK 

a tretích osôb  

 Súhlas dotknutej osoby so 

spracúvaním OÚ (napr. fotografie 

použité v rámci marketingových 

kampaní) 

Bežné osobné údaje 

 

Pracovnoprávne vzťahy  Plnenie zákonných povinností VW Bežné osobné údaje 
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SK z pracovnoprávnych a iných 

predpisov upravujúcich 

pracovnoprávne vzťahy 

a obdobné pracovné vzťahy     

 Plnenie povinností VW SK zo 

zmluvy s dotknutou osobou 

 Čl. 9 ods. 2 písm. b), f), h), i) 

Nariadenia 

Osobitné kategórie osobných údajov  

 

Vyslanie alebo presun 

zamestnanca do iného 

podniku skupiny Volkswagen 

 Plnenie zákonných povinností VW 

SK vyplývajúcich 

z pracovnoprávnych predpisov a 

predpisov pre oblasť miezd, 

odvodov a daní 

 Plnenie povinností VW SK zo 

zmluvy s dotknutou osobou 

 Čl. 9 ods. 2 písm. b), f), h) 

Nariadenia 

 Čl. 46 ods. 2 písm. c) Nariadenia / 

Čl. 49 ods. 1 písm. a), b), c) 

Nariadenia 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných údajov 

 

Administratívna podpora pri 

vyslaní alebo presune 

zamestnanca VW SK do iného 

podniku skupiny Volkswagen 

 Plnenie povinností VW SK zo 

zmluvy s dotknutou osobou 

 Oprávnený záujem VW SK 

a skupiny podnikov Volkswagen 

na zabezpečení efektívneho 

presunu zamestnancov v rámci 

skupiny podnikov za účelom 

výkonu práce, absolvovania praxe 

alebo kariérneho rastu (vrátane 

presunu ich rodinných 

príslušníkov) a poskytnutí s tým 

súvisiacej podpory a asistencie 

zamestnancom, a na prenose 

údajov na vnútorné 

administratívne účely  

 Súhlas dotknutej osoby so 

spracúvaním osobných údajov 

(napr. údaje rodinných 

príslušníkov) 

 Čl. 9 ods. 2 písm. a) (napr. údaje 

o zdravotnom stave), f) 

Nariadenia 

 Čl. 46 ods. 2 písm. c) Nariadenia / 

Čl. 49 ods. 1 písm. a), b), c) 

Nariadenia 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných údajov  

Osobné údaje týkajúce sa uznania 

viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku 

 

Preverenie spôsobilosti na 

výkon vybraných pozícií 

 Oprávnený záujem VW SK Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných údajov  



 

 

Rev. 06/2021 9 Form SR-003 

2.2 Správne, právne a obchodné podklady 

a skupiny podnikov Volkswagen 

na obsadení vybraných (spravidla 

vedúcich, riadiacich a 

kontrolných) pozícií osobami 

s vysokou osobnostnou 

integritou a vôľovým, morálnym 

a hodnotovým profilom za 

účelom zabezpečenia činnosti 

skupiny Volkswagen v súlade 

s právnymi predpismi, internými 

predpismi, zmluvnými záväzkami 

a zásadami 

zodpovedného, etického 

a hospodárneho podnikania, a na 

prenose údajov na vnútorné 

administratívne účely skupiny 

podnikov Volkswagen 

 Súhlas dotknutej osoby so 

spracúvaním osobných údajov 

 Čl. 46 ods. 2 písm. c) Nariadenia  

 Čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia 

Sociálne služby  Plnenie zákonných povinností VW 

SK vyplývajúcich 

z pracovnoprávnych predpisov a 

predpisov upravujúcich tvorbu 

a použitie sociálneho fondu a 

poskytovanie sociálnych 

príspevkov a benefitov  

 Oprávnený záujem VW SK na 

zabezpečení plnohodnotnej a 

efektívnej realizácie jeho 

sociálnej politiky a na ochrane 

práv, oprávnených záujmov 

a majetku VW SK a tretích osôb  

 Plnenie povinností VW SK 

z kolektívnej zmluvy alebo zo 

zmluvy s dotknutou osobou a 

vykonanie opatrení pred 

uzavretím zmluvy na základe 

žiadosti dotknutej osoby 

(predzmluvné vzťahy) 

 Súhlas dotknutej osoby so 

spracúvaním osobných údajov 

(napr. údaje rodinných 

príslušníkov) 

 Čl. 9 ods. 2 písm. a) (napr. údaje 

o zdravotnom stave), b), f), h), i) 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných údajov 
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Nariadenia 

Služobné cesty  Plnenie zákonných povinností VW 

SK vyplývajúcich 

z pracovnoprávnych a iných 

predpisov pre oblasť pracovných 

(služobných) ciest 

 Oprávnený záujem VW SK na 

zabezpečení efektívneho 

a bezpečného priebehu 

pracovnej (služobnej) cesty, na 

zabezpečení ochrany 

života, zdravia a majetku 

zamestnancov, na ochrane 

práv, oprávnených záujmov 

a majetku VW SK a tretích osôb 

a na prenose údajov na vnútorné 

administratívne účely skupiny 

podnikov Volkswagen 

 Čl. 9 ods. 2 písm. a) (napr. údaje 

o zdravotnom stave), b), f) 

Nariadenia 

 Čl. 46 ods. 2 písm. c) Nariadenia / 

Čl. 49 ods. 1 písm. b), c), h), i) 

Nariadenia 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných údajov 

Osobné údaje týkajúce sa uznania 

viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku 

 

Správa vozového parku  Plnenie povinností VW SK zo 

zmluvy s dotknutou osobou a 

vykonanie opatrení pred 

uzavretím zmluvy na základe 

žiadosti dotknutej osoby 

(predzmluvné vzťahy) 

 Oprávnený záujem VW SK na 

zaistení bezpečnosti a 

zabezpečení ochrany majetku, 

práv a právom chránených 

záujmov VW SK a tretích osôb 

(používanie, prideľovanie, 

údržba, opravy, predaj vozidiel, 

poistné udalosti) 

 Čl. 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia 

(napr. údaje o zdravotnom stave)  

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných údajov 

Osobné údaje týkajúce sa uznania 

viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku 
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Vzdelávanie a rozvoj ľudských 

zdrojov 

 Plnenie zákonných povinnosti VW 

SK vyplývajúcich 

z pracovnoprávnych a iných 

predpisov pre oblasť 

prehlbovania a zvyšovania 

kvalifikácie zamestnancov  

 Oprávnený záujem VW SK 

a skupiny podnikov Volkswagen 

na efektívnom riadení a rozvoji 

ľudských zdrojov, zabezpečení 

kvalitného a kvalifikovaného 

pracovného tímu, výchove 

budúcich odborníkov a zvyšovaní 

konkurencieschopnosti skupiny 

podnikov Volkswagen na trhu 

práce prostredníctvom 

prehlbovania a zvyšovania 

kvalifikácie zamestnancov a ich 

osobnostného, profesijného a 

kariérneho rozvoja, a na prenose 

údajov na vnútorné 

administratívne účely skupiny 

podnikov Volkswagen 

 Plnenie povinností VW SK zo 

zmluvy s dotknutou osobou a 

vykonanie opatrení pred 

uzavretím zmluvy na základe 

žiadosti dotknutej osoby 

(predzmluvné vzťahy) 

Bežné osobné údaje 

 

Manažment ideí  Plnenie povinností VW SK zo 

zmluvy s dotknutou osobou a 

vykonanie opatrení pred 

uzavretím zmluvy na základe 

žiadosti dotknutej osoby 

(predzmluvné vzťahy) 

 Oprávnený záujem VW SK 

a ostatných podnikov skupiny 

Volkswagen na zvyšovaní 

efektivity, hospodárnosti 

a konkurencieschopnosti ich 

činnosti prostredníctvom 

podpory, motivovania 

a odmeňovania zamestnaneckých 

zlepšovacích návrhov, 

inovatívnych nápadov a riešení, 

na vzájomnej výmene 

zamestnaneckých zlepšovacích 

Bežné osobné údaje 
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návrhov a inovácií v rámci 

skupiny podnikov Volkswagen a 

na prenose údajov na vnútorné 

administratívne účely v rámci 

skupiny podnikov Volkswagen 

 Čl. 46 ods. 2 písm. c) Nariadenia / 

Čl. 49 ods. 1 písm. b), c) 

Nariadenia  

Mzdová agenda  Plnenie zákonných povinností VW 

SK vyplývajúcich z právnych 

predpisov pre oblasť miezd, 

odvodov a daní 

 Čl. 9 ods. 2 písm. b), f) Nariadenia 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných údajov 

 

ICT zariadenia a infraštruktúra  Oprávnený záujem VW SK 

a ostatných podnikov skupiny 

Volkswagen na zabezpečení 

efektívnosti,  bezpečnosti, 

odolnosti a ochrany informačno-

komunikačných (ICT) zariadení 

a infraštruktúry VW SK a na 

zabezpečení ochrany práv, 

oprávnených záujmov a majetku 

VW SK a tretích osôb a na 

prenose údajov na vnútorné 

administratívne účely v rámci 

skupiny podnikov Volkswagen 

 Čl. 46 ods. 2 písm. c) Nariadenia 

Bežné osobné údaje 

Registratúra  Plnenie zákonných povinností VW 

SK vyplývajúcich z právnych 

predpisov pre oblasť tvorby, 

vedenia a správy archívov 

a registratúr 

 Čl. 9 ods. 2 písm. f), j) Nariadenia 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných údajov 

 

Účtovníctvo  Plnenie zákonných povinností VW 

SK vyplývajúcich z právnych 

predpisov pre oblasť daní, 

poplatkov a vedenia účtovníctva 

obchodnej spoločnosti 

Bežné osobné údaje 

 

 

Sporová agenda  Oprávnený záujem VW SK na 

zabezpečení ochrany 

práv, oprávnených záujmov 

a majetku VW SK alebo tretích 

osôb  

 Čl. 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných údajov 

Osobné údaje týkajúce sa uznania 

viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku 

 

Korporátna agenda  Plnenie zákonných povinností VW 

SK vyplývajúcich z obchodno-

Bežné osobné údaje 

Osobné údaje týkajúce sa uznania 
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právnych a iných predpisov 

upravujúcich činnosť akciovej 

spoločnosti 

 Oprávnený záujem VW SK na 

efektívnom riadení, organizácii a 

výkone činnosti spoločnosti a jej 

orgánov 

viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku 

 

Interný audit  Oprávnený záujem VW SK 

a ostatných podnikov skupiny 

Volkswagen na zabezpečení 

činnosti skupiny a jednotlivých 

podnikov v súlade s právnymi 

predpismi, internými predpismi, 

zmluvnými záväzkami a zásadami 

zodpovedného, etického 

a hospodárneho podnikania a na 

prenose údajov na vnútorné 

administratívne účely v rámci 

skupiny podnikov Volkswagen 

 Čl. 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia   

 Čl. 46 ods. 2 písm. c) Nariadenia   

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných údajov 

Osobné údaje týkajúce sa uznania 

viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku 

 

Oznamovanie 

protispoločenskej činnosti 

(Whistleblowing) 

 Plnenie zákonných povinností VW 

SK vyplývajúcich z právnych 

predpisov pre oblasť 

oznamovania protispoločenskej 

činnosti 

 Oprávnený záujem VW SK 

a ostatných podnikov skupiny 

Volkswagen na zabezpečení 

činnosti skupiny a jednotlivých 

podnikov v súlade s právnymi 

predpismi, internými predpismi, 

zmluvnými záväzkami a zásadami 

zodpovedného, etického 

a hospodárneho podnikania a na 

prenose údajov na vnútorné 

administratívne účely v rámci 

skupiny podnikov Volkswagen 

 Čl. 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia 

 Čl. 46 ods. 2 písm. c) Nariadenia   

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných údajov 

Osobné údaje týkajúce sa uznania 

viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku 

 

Kolektívne pracovnoprávne 

vzťahy 

 Plnenie zákonných povinností VW 

SK vyplývajúcich z právnych 

predpisov upravujúcich 

kolektívne pracovnoprávne 

vzťahy 

 Plnenie povinností VW SK 

z kolektívnej zmluvy alebo zmluvy 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných údajov 
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s dotknutou osobou 

 Čl. 9 ods. 2 písm. b), f), h), i) 

Nariadenia 

Výroba, logistika a súvisiace 

procesy 

 Oprávnený záujem VW SK 

a tretích osôb na zabezpečení 

riadneho a efektívneho 

výrobného procesu a na ochrane 

práv, oprávnených záujmov 

a majetku VW SK a tretích osôb 

Bežné osobné údaje 

 

Vnútropodniková komunikácia  Oprávnený záujem VW SK 

a ostatných podnikov skupiny 

Volkswagen na zabezpečení 

kvalitnej a efektívnej 

vnútropodnikovej komunikácie a 

informovaní zamestnancov a 

ostatného personálu o činnosti, 

aktivitách a výsledkoch 

spoločnosti a plánovaných 

udalostiach (vrátane 

mimoriadnych udalostí, odstávok 

výroby a pod.), na zlepšovaní 

pracovných podmienok 

a budovaní a rozvoji 

medziľudských vzťahov 

a vzájomnej spolupráce, a na 

zabezpečení ochrany práv, 

oprávnených záujmov a majetku 

VW SK a tretích osôb a na 

prenose údajov na vnútorné 

administratívne účely v rámci 

skupiny podnikov Volkswagen 

 Súhlas dotknutej osoby so 

spracúvaním osobných údajov 

 Čl. 46 ods. 2 písm. c) Nariadenia 

Bežné osobné údaje 

 

Výkon práv dotknutej osoby  Plnenie zákonných povinností VW 

SK pri uplatnení práv dotknutými 

osobami podľa Nariadenia 

a Zákona  

 Oprávnený záujem VW SK 

a ostatných podnikov skupiny 

Volkswagen na riadnom 

a efektívnom výkone agendy 

osobných údajov a vybavovaní 

žiadostí dotknutých osôb 

o uplatnenie ich práv, na 

zabezpečení ochrany práv, 

oprávnených záujmov a majetku 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných údajov 

Osobné údaje týkajúce sa uznania 

viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku 
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VW SK a podnikov skupiny 

Volkswagen a na prenose údajov 

na vnútorné administratívne 

účely v rámci skupiny podnikov 

Volkswagen 

 Čl. 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia 
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OSOBITNÉ INFORMÁCIE URČENÉ PRE DOČASNÝCH AGENTÚRNYCH ZAMESTNANCOV 

 

Nižšie sú uvedené kategórie osobných údajov, ktoré VW SK spracúva o dočasných agentúrnych zamestnancoch 

a účely a právne základy, na ktoré sa obvykle spracúvajú osobné údaje o dočasných agentúrnych 

zamestnancoch: 

 

Účel spracúvania Právny základ Kategórie údajov 

Bezpečnosť a ochrana zdravia   Plnenie zákonných povinností 

VW SK na úseku bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci, 

ochrany, podpory a rozvoja 

verejného zdravia, civilnej 

ochrany, požiarnej ochrany a 

ochrany životného prostredia  

 Oprávnený záujem VW SK na 

zabezpečení ochrany 

života, zdravia a majetku 

zamestnancov a tretích osôb, 

na zaistení zdravých životných 

a pracovných podmienok  

a prevencii ochorení a iných 

porúch zdravia 

 Čl. 9 ods. 2 písm. b), f), h), i) 

Nariadenia      

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov  

Bezpečnosť závodu a ochrana 

majetku 

 Oprávnený záujem VW SK na 

zaistení bezpečnosti a ochrany 

života a zdravia v objektoch VW 

SK, na zabezpečení ochrany 

práv, oprávnených záujmov 

a majetku VW SK a tretích 

osôb, na odhaľovaní a prevencii 

kriminality a inej 

protispoločenskej činnosti 

 Čl. 9 ods. 2 písm. b), f), i) 

Nariadenia 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov 

Osobné údaje týkajúce sa uznania 

viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku  

 

Žiadosti o informácie a 

poskytovanie súčinnosti 

 Plnenie zákonných povinností 

VW SK v súvislosti 

poskytovaním informácií 

a súčinnosti orgánom verejnej 

správy, súdom a iným 

oprávneným osobám a 

vybavovaním žiadostí 

o informácie v zmysle 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov  

Osobné údaje týkajúce sa uznania 

viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku 
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príslušných právnych predpisov 

 Oprávnený záujem na riadnom 

a včasnom vybavení žiadostí 

o informácie a poskytnutí 

súčinnosti a na zabezpečení 

ochrany práv, oprávnených 

záujmov a majetku VW SK 

a tretích osôb 

 Čl. 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia 

 

Kamerové systémy  Oprávnený záujem VW SK na 

zaistení bezpečnosti a ochrany 

života a zdravia v objektoch VW 

SK a na zabezpečení ochrany 

práv, oprávnených záujmov 

a majetku VW SK a tretích osôb 

Bežné osobné údaje 

 

Podujatia  Oprávnený záujem VW SK na 

zabezpečení organizácie, 

prípravy a riadneho 

a bezpečného  priebehu 

podujatí a súťaží VW SK a účasti 

dotknutej osoby na týchto 

podujatiach a súťažiach, a na 

ochrane práv, oprávnených 

záujmov a majetku VW SK 

a tretích osôb 

 Súhlas dotknutej osoby so 

spracúvaním osobných údajov 

(napr. údaje rodinných 

príslušníkov) 

 Čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia 

(napr. údaje o zdravotnom 

stave) 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov  

Marketingová komunikácia  Oprávnený záujem VW SK na 

propagácii spoločnosti 

a budovaní jej dobrého mena, 

na informovaní zamestnancov a 

verejnosti o činnosti, aktivitách, 

podujatiach, súťažiach 

a kampaniach VW SK a na 

ochrane práv, oprávnených 

záujmov a majetku VW SK 

a tretích osôb  

 Súhlas dotknutej osoby so 

spracúvaním OÚ (napr. 

fotografie použité v rámci 

marketingových kampaní) 

Bežné osobné údaje 
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Dočasne pridelení zamestnanci  Plnenie zákonných povinností 

VW SK vyplývajúcich 

z pracovnoprávnych predpisov 

a predpisov pre oblasť miezd, 

odvodov a daní 

 Oprávnený záujem VW SK 

a tretích osôb na zabezpečení 

prípravy a riadneho výkonu 

dočasného pridelenia, a na 

ochrane práv, oprávnených 

záujmov a majetku VW SK a 

tretích osôb 

 Čl. 9 ods. 2 písm. b), f), h), i) 

Nariadenia 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov 

 

 

Vzdelávanie a rozvoj ľudských 

zdrojov 

 Plnenie zákonných povinnosti 

VW SK vyplývajúcich 

z pracovnoprávnych a iných 

predpisov pre oblasť 

prehlbovania a zvyšovania 

kvalifikácie zamestnancov  

 Oprávnený záujem VW SK 

a skupiny podnikov Volkswagen 

na efektívnom riadení a rozvoji 

ľudských zdrojov, zabezpečení 

kvalitného a kvalifikovaného 

pracovného tímu, výchove 

budúcich odborníkov 

a zvyšovaní 

konkurencieschopnosti skupiny 

podnikov Volkswagen na trhu 

práce prostredníctvom 

prehlbovania a zvyšovania 

kvalifikácie zamestnancov a ich 

osobnostného, profesijného a 

kariérneho rozvoja, a na 

prenose údajov na vnútorné 

administratívne účely skupiny 

podnikov Volkswagen 

 Plnenie povinností VW SK zo 

zmluvy s dotknutou osobou a 

vykonanie opatrení pred 

uzavretím zmluvy na základe 

žiadosti dotknutej osoby 

(predzmluvné vzťahy) 

Bežné osobné údaje 

 

 

Manažment ideí  Plnenie povinností VW SK zo 

zmluvy s dotknutou osobou a 

vykonanie opatrení pred 

Bežné osobné údaje 
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uzavretím zmluvy na základe 

žiadosti dotknutej osoby 

(predzmluvné vzťahy) 

 Oprávnený záujem VW SK 

a ostatných podnikov skupiny 

Volkswagen na zvyšovaní 

efektivity, hospodárnosti 

a konkurencieschopnosti ich 

činnosti prostredníctvom 

podpory, motivovania 

a odmeňovania 

zamestnaneckých zlepšovacích 

návrhov, inovatívnych nápadov 

a riešení, na vzájomnej výmene 

zamestnaneckých zlepšovacích 

návrhov a inovácií v rámci 

skupiny podnikov Volkswagen a 

na prenose údajov na vnútorné 

administratívne účely v rámci 

skupiny podnikov Volkswagen 

 Čl. 46 ods. 2 písm. c) 

Nariadenia / Čl. 49 ods. 1 písm. 

b), c) Nariadenia  

ICT zariadenia a infraštruktúra  Oprávnený záujem VW SK 

a ostatných podnikov skupiny 

Volkswagen na zabezpečení 

efektívnosti,  bezpečnosti, 

odolnosti a ochrany 

informačno-komunikačných 

(ICT) zariadení a infraštruktúry 

VW SK a na zabezpečení 

ochrany práv, oprávnených 

záujmov a majetku VW SK a 

tretích osôb a na prenose 

údajov na vnútorné 

administratívne účely v rámci 

skupiny podnikov Volkswagen 

 Čl. 46 ods. 2 písm. c) 

Nariadenia 

Bežné osobné údaje 

Registratúra  Plnenie zákonných povinností 

VW SK vyplývajúcich z právnych 

predpisov pre oblasť tvorby, 

vedenia a správy archívov 

a registratúr 

 Čl. 9 ods. 2 písm. f), j) 

Nariadenia 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov 

 

Účtovníctvo  Plnenie zákonných povinností Bežné osobné údaje 
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VW SK vyplývajúcich z právnych 

predpisov pre oblasť daní, 

poplatkov a vedenia 

účtovníctva obchodnej 

spoločnosti 

 

Sporová agenda  Oprávnený záujem VW SK na 

zabezpečení ochrany 

práv, oprávnených záujmov 

a majetku VW SK alebo tretích 

osôb  

 Čl. 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov 

Osobné údaje týkajúce sa uznania 

viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku 

 

Interný audit  Oprávnený záujem VW SK 

a ostatných podnikov skupiny 

Volkswagen na zabezpečení 

činnosti skupiny a jednotlivých 

podnikov v súlade s právnymi 

predpismi, internými 

predpismi, zmluvnými 

záväzkami a zásadami 

zodpovedného, etického 

a hospodárneho podnikania a 

na prenose údajov na vnútorné 

administratívne účely v rámci 

skupiny podnikov Volkswagen 

 Čl. 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia 

 Čl. 46 ods. 2 písm. c) 

Nariadenia     

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov 

Osobné údaje týkajúce sa uznania 

viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku 

 

Oznamovanie protispoločenskej 

činnosti (Whistleblowing) 

 Plnenie zákonných povinností 

VW SK vyplývajúcich z právnych 

predpisov pre oblasť 

oznamovania protispoločenskej 

činnosti 

 Oprávnený záujem VW SK 

a ostatných podnikov skupiny 

Volkswagen na zabezpečení 

činnosti skupiny a jednotlivých 

podnikov v súlade s právnymi 

predpismi, internými 

predpismi, zmluvnými 

záväzkami a zásadami 

zodpovedného, etického 

a hospodárneho podnikania a 

na prenose údajov na vnútorné 

administratívne účely v rámci 

skupiny podnikov Volkswagen 

 Čl. 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov 

Osobné údaje týkajúce sa uznania 

viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku 
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 Čl. 46 ods. 2 písm. c) 

Nariadenia   

Výroba, logistika a súvisiace 

procesy 

 Oprávnený záujem VW SK 

a tretích osôb na zabezpečení 

riadneho a efektívneho 

výrobného procesu a na 

ochrane práv, oprávnených 

záujmov a majetku VW SK 

a tretích osôb 

Bežné osobné údaje 

 

Vnútropodniková komunikácia  Oprávnený záujem VW SK 

a ostatných podnikov skupiny 

Volkswagen na zabezpečení 

kvalitnej a efektívnej 

vnútropodnikovej komunikácie 

a informovaní zamestnancov a 

ostatného personálu o činnosti, 

aktivitách a výsledkoch 

spoločnosti a plánovaných 

udalostiach (vrátane 

mimoriadnych udalostí, 

odstávok výroby a pod.), na 

zlepšovaní pracovných 

podmienok a budovaní a 

rozvoji medziľudských vzťahov 

a vzájomnej spolupráce, a na 

zabezpečení ochrany práv, 

oprávnených záujmov 

a majetku VW SK a tretích osôb 

a na prenose údajov na 

vnútorné administratívne účely 

v rámci skupiny podnikov 

Volkswagen  

 Súhlas dotknutej osoby so 

spracúvaním osobných údajov 

 Čl. 46 ods. 2 písm. c) 

Nariadenia 

Bežné osobné údaje 

 

Výkon práv dotknutej osoby  Plnenie zákonných povinností 

VW SK pri uplatnení práv 

dotknutými osobami podľa 

Nariadenia a Zákona  

 Oprávnený záujem VW SK 

a ostatných podnikov skupiny 

Volkswagen na riadnom 

a efektívnom výkone agendy 

osobných údajov a vybavovaní 

žiadostí dotknutých osôb 

o uplatnenie ich práv, na 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov 

Osobné údaje týkajúce sa uznania 

viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku 

 



 

 

Rev. 06/2021 22 Form SR-003 

2.2 Správne, právne a obchodné podklady 

zabezpečení ochrany práv, 

oprávnených záujmov 

a majetku VW SK a podnikov 

skupiny Volkswagen a na 

prenose údajov na vnútorné 

administratívne účely v rámci 

skupiny podnikov Volkswagen 

 Čl. 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia 
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OSOBITNÉ INFORMÁCIE URČENÉ PRE ZAMESTNANCOV, SPOLUPRACUJÚCE OSOBY ALEBO 

POVERENÉ OSOBY ČLENOV SKUPINY VOLKSWAGEN GROUP A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV 

(vrátane manžela/manželky, druha/družky a detí) 

 

Nižšie sú uvedené kategórie osobných údajov, ktoré VW SK spracúva o zamestnancoch, spolupracujúcich 

osobách alebo poverených osobách členov skupiny Volkswagen Group a ich rodinných príslušníkov vrátane 

manžela/ manželky, druha/ družky a detí a účely a právne základy, na ktoré sa obvykle spracúvajú osobné údaje 

o týchto osobách: 

 

Účel spracúvania Právny základ Kategórie údajov 

Bezpečnosť a ochrana zdravia   Plnenie zákonných povinností 

VW SK na úseku bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci, 

ochrany, podpory a rozvoja 

verejného zdravia, civilnej 

ochrany, požiarnej ochrany a 

ochrany životného prostredia  

 Oprávnený záujem VW SK na 

zabezpečení ochrany 

života, zdravia a majetku 

zamestnancov a tretích osôb, 

na zaistení zdravých životných 

a pracovných podmienok  

a prevencii ochorení a iných 

porúch zdravia 

 Čl. 9 ods. 2 písm. b), f), h), i) 

Nariadenia      

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov  

Bezpečnosť závodu a ochrana 

majetku 

 Oprávnený záujem VW SK na 

zaistení bezpečnosti a ochrany 

života a zdravia v objektoch VW 

SK, na zabezpečení ochrany 

práv, oprávnených záujmov 

a majetku VW SK a tretích 

osôb, na odhaľovaní a prevencii 

kriminality a inej 

protispoločenskej činnosti 

 Čl. 9 ods. 2 písm. b), f), i) 

Nariadenia 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov 

Osobné údaje týkajúce sa uznania 

viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku  

 

Žiadosti o informácie a 

poskytovanie súčinnosti 

 Plnenie zákonných povinností 

VW SK v súvislosti 

poskytovaním informácií 

a súčinnosti orgánom verejnej 

správy, súdom a iným 

oprávneným osobám a 

vybavovaním žiadostí 

o informácie v zmysle 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov  

Osobné údaje týkajúce sa uznania 

viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku 
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príslušných právnych predpisov 

 Oprávnený záujem na riadnom 

a včasnom vybavení žiadostí 

o informácie a poskytnutí 

súčinnosti a na zabezpečení 

ochrany práv, oprávnených 

záujmov a majetku VW SK 

a tretích osôb 

 Čl. 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia 

 

Kamerové systémy  Oprávnený záujem VW SK na 

zaistení bezpečnosti a ochrany 

života a zdravia v objektoch VW 

SK a na zabezpečení ochrany 

práv, oprávnených záujmov 

a majetku VW SK a tretích osôb 

Bežné osobné údaje 

 

Podujatia  Oprávnený záujem VW SK na 

zabezpečení organizácie, 

prípravy a riadneho 

a bezpečného  priebehu 

podujatí a súťaží VW SK a účasti 

dotknutej osoby na týchto 

podujatiach a súťažiach, a na 

ochrane práv, oprávnených 

záujmov a majetku VW SK 

a tretích osôb 

 Súhlas dotknutej osoby so 

spracúvaním osobných údajov 

(napr. údaje rodinných 

príslušníkov) 

 Čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia 

(napr. údaje o zdravotnom 

stave) 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov  

Marketingová komunikácia  Oprávnený záujem VW SK na 

propagácii spoločnosti 

a budovaní jej dobrého mena, 

na informovaní zamestnancov a 

verejnosti o činnosti, aktivitách, 

podujatiach, súťažiach 

a kampaniach VW SK a na 

ochrane práv, oprávnených 

záujmov a majetku VW SK 

a tretích osôb  

 Súhlas dotknutej osoby so 

spracúvaním OÚ (napr. 

fotografie použité v rámci 

marketingových kampaní) 

Bežné osobné údaje 
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Vyslanie alebo presun 

zamestnanca iného podniku 

skupiny Volkswagen do VW SK 

 Plnenie zákonných povinností 

VW SK vyplývajúcich 

z pracovnoprávnych predpisov 

a predpisov pre oblasť miezd, 

odvodov a daní 

 Plnenie povinností VW SK zo 

zmluvy s dotknutou osobou a 

vykonanie opatrení pred 

uzavretím zmluvy na základe 

žiadosti dotknutej osoby 

(predzmluvné vzťahy) 

 Čl. 9 ods. 2 písm. b), f), h) 

Nariadenia 

 Čl. 46 ods. 2 písm. c) 

Nariadenia / Čl. 49 ods. 1 písm. 

b), c) Nariadenia 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných  

 

Administratívna podpora pri 

vyslaní alebo presune 

zamestnanca iného podniku 

skupiny Volkswagen do VW SK 

 Plnenie povinností VW SK zo 

zmluvy s dotknutou osobou a 

vykonanie opatrení pred 

uzavretím zmluvy na základe 

žiadosti dotknutej osoby 

(predzmluvné vzťahy) 

 Oprávnený záujem VW SK 

a skupiny podnikov Volkswagen 

na zabezpečení efektívneho 

presunu zamestnancov v rámci 

skupiny podnikov za účelom 

výkonu práce, absolvovania 

praxe alebo kariérneho rastu 

(vrátane presunu ich rodinných 

príslušníkov) a poskytnutí s tým 

súvisiacej podpory a asistencie 

zamestnancom, a na prenose 

údajov na vnútorné 

administratívne účely skupiny 

podnikov Volkswagen  

 Súhlas dotknutej osoby so 

spracúvaním osobných údajov 

(napr. údaje rodinných 

príslušníkov) 

 Čl. 9 ods. 2 písm. a) (napr. 

údaje o zdravotnom stave), f) 

Nariadenia 

 Čl. 46 ods. 2 písm. c) 

Nariadenia / Čl. 49 ods. 1 písm. 

b), c) Nariadenia 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov  

Osobné údaje týkajúce sa uznania 

viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku 

 

Správa vozového parku  Plnenie povinností VW SK zo Bežné osobné údaje 
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zmluvy s dotknutou osobou a 

vykonanie opatrení pred 

uzavretím zmluvy na základe 

žiadosti dotknutej osoby 

(predzmluvné vzťahy) 

 Oprávnený záujem VW SK na 

zaistení bezpečnosti a 

zabezpečení ochrany majetku, 

práv a právom chránených 

záujmov VW SK a tretích osôb 

(používanie, prideľovanie, 

údržba, opravy, predaj vozidiel, 

poistné udalosti) 

 Čl. 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia 

(napr. údaje o zdravotnom 

stave)  

Osobitné kategórie osobných 

Osobné údaje týkajúce sa uznania 

viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku 

 

Vzdelávanie a rozvoj ľudských 

zdrojov 

 Plnenie zákonných povinnosti 

VW SK vyplývajúcich 

z pracovnoprávnych a iných 

predpisov pre oblasť 

prehlbovania a zvyšovania 

kvalifikácie zamestnancov  

 Oprávnený záujem VW SK 

a skupiny podnikov Volkswagen 

na efektívnom riadení a rozvoji 

ľudských zdrojov, zabezpečení 

kvalitného a kvalifikovaného 

pracovného tímu, výchove 

budúcich odborníkov 

a zvyšovaní 

konkurencieschopnosti skupiny 

podnikov Volkswagen na trhu 

práce prostredníctvom 

prehlbovania a zvyšovania 

kvalifikácie zamestnancov a ich 

osobnostného, profesijného a 

kariérneho rozvoja, a na 

prenose údajov na vnútorné 

administratívne účely skupiny 

podnikov Volkswagen 

 Plnenie povinností VW SK zo 

zmluvy s dotknutou osobou a 

vykonanie opatrení pred 

uzavretím zmluvy na základe 

žiadosti dotknutej osoby 

(predzmluvné vzťahy) 

Bežné osobné údaje 

 

 

Mzdová agenda  Plnenie zákonných povinností Bežné osobné údaje 
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VW SK vyplývajúcich z právnych 

predpisov pre oblasť miezd, 

odvodov a daní 

 Čl. 9 ods. 2 písm. b), f) 

Nariadenia 

Osobitné kategórie osobných 

údajov 

 

ICT zariadenia a infraštruktúra  Oprávnený záujem VW SK 

a ostatných podnikov skupiny 

Volkswagen na zabezpečení 

efektívnosti,  bezpečnosti, 

odolnosti a ochrany 

informačno-komunikačných 

(ICT) zariadení a infraštruktúry 

VW SK a na zabezpečení 

ochrany práv, oprávnených 

záujmov a majetku VW SK a 

tretích osôb a na prenose 

údajov na vnútorné 

administratívne účely v rámci 

skupiny podnikov Volkswagen  

 Čl. 46 ods. 2 písm. c) 

Nariadenia 

Bežné osobné údaje 

Registratúra  Plnenie zákonných povinností 

VW SK vyplývajúcich z právnych 

predpisov pre oblasť tvorby, 

vedenia a správy archívov 

a registratúr 

 Čl. 9 ods. 2 písm. f), j) 

Nariadenia 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov 

 

Účtovníctvo  Plnenie zákonných povinností 

VW SK vyplývajúcich z právnych 

predpisov pre oblasť daní, 

poplatkov a vedenia 

účtovníctva obchodnej 

spoločnosti 

Bežné osobné údaje 

 

 

Sporová agenda  Oprávnený záujem VW SK na 

zabezpečení ochrany 

práv, oprávnených záujmov 

a majetku VW SK alebo tretích 

osôb  

 Čl. 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov 

Osobné údaje týkajúce sa uznania 

viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku 

 

Interný audit  Oprávnený záujem VW SK 

a ostatných podnikov skupiny 

Volkswagen na zabezpečení 

činnosti skupiny a jednotlivých 

podnikov v súlade s právnymi 

predpismi, internými 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov 

Osobné údaje týkajúce sa uznania 

viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku 
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predpismi, zmluvnými 

záväzkami a zásadami 

zodpovedného, etického 

a hospodárneho podnikania a 

na prenose údajov na vnútorné 

administratívne účely v rámci 

skupiny podnikov Volkswagen 

 Čl. 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia   

 Čl. 46 ods. 2 písm. c) 

Nariadenia   

 

Oznamovanie protispoločenskej 

činnosti (Whistleblowing) 

 Plnenie zákonných povinností 

VW SK vyplývajúcich z právnych 

predpisov pre oblasť 

oznamovania protispoločenskej 

činnosti 

 Oprávnený záujem VW SK 

a ostatných podnikov skupiny 

Volkswagen na zabezpečení 

činnosti skupiny a jednotlivých 

podnikov v súlade s právnymi 

predpismi, internými 

predpismi, zmluvnými 

záväzkami a zásadami 

zodpovedného, etického 

a hospodárneho podnikania a 

na prenose údajov na vnútorné 

administratívne účely v rámci 

skupiny podnikov Volkswagen 

 Čl. 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia 

 Čl. 46 ods. 2 písm. c) 

Nariadenia   

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov 

Osobné údaje týkajúce sa uznania 

viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku 

 

Výroba, logistika a súvisiace 

procesy 

 Oprávnený záujem VW SK 

a tretích osôb na zabezpečení 

riadneho a efektívneho 

výrobného procesu a na 

ochrane práv, oprávnených 

záujmov a majetku VW SK 

a tretích osôb 

Bežné osobné údaje 

 

Vnútropodniková komunikácia  Oprávnený záujem VW SK 

a ostatných podnikov skupiny 

Volkswagen na zabezpečení 

kvalitnej a efektívnej 

vnútropodnikovej komunikácie 

a informovaní zamestnancov a 

ostatného personálu o činnosti, 

aktivitách a výsledkoch 

spoločnosti a plánovaných 

Bežné osobné údaje 

 



 

 

Rev. 06/2021 29 Form SR-003 

2.2 Správne, právne a obchodné podklady 

udalostiach (vrátane 

mimoriadnych udalostí, 

odstávok výroby a pod.), na 

zlepšovaní pracovných 

podmienok a budovaní a 

rozvoji medziľudských vzťahov 

a vzájomnej spolupráce, a na 

zabezpečení ochrany práv, 

oprávnených záujmov 

a majetku VW SK a tretích osôb 

a na prenose údajov na 

vnútorné administratívne účely 

v rámci skupiny podnikov 

Volkswagen 

 Súhlas dotknutej osoby so 

spracúvaním osobných údajov 

 Čl. 46 ods. 2 písm. c) 

Nariadenia 

Výkon práv dotknutej osoby  Plnenie zákonných povinností 

VW SK pri uplatnení práv 

dotknutými osobami podľa 

Nariadenia a Zákona  

 Oprávnený záujem VW SK 

a ostatných podnikov skupiny 

Volkswagen na riadnom 

a efektívnom výkone agendy 

osobných údajov a vybavovaní 

žiadostí dotknutých osôb 

o uplatnenie ich práv, na 

zabezpečení ochrany práv, 

oprávnených záujmov 

a majetku VW SK a podnikov 

skupiny Volkswagen a na 

prenose údajov na vnútorné 

administratívne účely v rámci 

skupiny podnikov Volkswagen 

 Čl. 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov 

Osobné údaje týkajúce sa uznania 

viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku 
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OSOBITNÉ INFORMÁCIE URČENÉ PRE ZAMESTNANCOV, SPOLUPRACUJÚCE OSOBY ALEBO 

POVERENÉ OSOBY DODÁVATEĽOV SPOLOČNOSTI VW SK (VRÁTANE POSKYTOVATEĽOV SLUŽIEB), 

OKREM VOLKSWAGEN GROUP 

 

Nižšie sú uvedené kategórie osobných údajov, ktoré VW SK spracúva o zamestnancoch, spolupracujúcich 

osobách alebo poverených osobách dodávateľov spoločnosti WV SK a účely a právne základy, na ktoré sa 

obvykle spracúvajú osobné údaje o týchto osobách: 

 

Účel spracúvania Právny základ Kategórie údajov 

Bezpečnosť a ochrana zdravia   Plnenie zákonných povinností 

VW SK na úseku bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci, 

ochrany, podpory a rozvoja 

verejného zdravia, civilnej 

ochrany, požiarnej ochrany a 

ochrany životného prostredia  

 Oprávnený záujem VW SK na 

zabezpečení ochrany 

života, zdravia a majetku 

zamestnancov a tretích osôb, 

na zaistení zdravých životných 

a pracovných podmienok  

a prevencii ochorení a iných 

porúch zdravia 

 Čl. 9 ods. 2 písm. b), f), h), i) 

Nariadenia      

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov  

Bezpečnosť závodu a ochrana 

majetku 

 Oprávnený záujem VW SK na 

zaistení bezpečnosti a ochrany 

života a zdravia v objektoch VW 

SK, na zabezpečení ochrany 

práv, oprávnených záujmov 

a majetku VW SK a tretích 

osôb, na odhaľovaní a prevencii 

kriminality a inej 

protispoločenskej činnosti 

 Čl. 9 ods. 2 písm. b), f), i) 

Nariadenia 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov 

Osobné údaje týkajúce sa uznania 

viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku  

 

Žiadosti o informácie a 

poskytovanie súčinnosti 

 Plnenie zákonných povinností 

VW SK v súvislosti 

poskytovaním informácií 

a súčinnosti orgánom verejnej 

správy, súdom a iným 

oprávneným osobám a 

vybavovaním žiadostí 

o informácie v zmysle 

príslušných právnych predpisov 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov  

Osobné údaje týkajúce sa uznania 

viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku 
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 Oprávnený záujem na riadnom 

a včasnom vybavení žiadostí 

o informácie a poskytnutí 

súčinnosti a na zabezpečení 

ochrany práv, oprávnených 

záujmov a majetku VW SK 

a tretích osôb 

 Čl. 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia 

 

Kamerové systémy  Oprávnený záujem VW SK na 

zaistení bezpečnosti a ochrany 

života a zdravia v objektoch VW 

SK a na zabezpečení ochrany 

práv, oprávnených záujmov 

a majetku VW SK a tretích osôb 

Bežné osobné údaje 

 

Podujatia  Oprávnený záujem VW SK na 

zabezpečení organizácie, 

prípravy a riadneho 

a bezpečného  priebehu 

podujatí a súťaží VW SK a účasti 

dotknutej osoby na týchto 

podujatiach a súťažiach, a na 

ochrane práv, oprávnených 

záujmov a majetku VW SK 

a tretích osôb 

 Súhlas dotknutej osoby so 

spracúvaním osobných údajov 

(napr. údaje rodinných 

príslušníkov) 

 Čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia 

(napr. údaje o zdravotnom 

stave) 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov  

Marketingová komunikácia  Oprávnený záujem VW SK na 

propagácii spoločnosti 

a budovaní jej dobrého mena, 

na informovaní zamestnancov a 

verejnosti o činnosti, aktivitách, 

podujatiach, súťažiach 

a kampaniach VW SK a na 

ochrane práv, oprávnených 

záujmov a majetku VW SK 

a tretích osôb  

 Súhlas dotknutej osoby so 

spracúvaním OÚ (napr. 

fotografie použité v rámci 

marketingových kampaní) 

Bežné osobné údaje 

 

Administrácia a podpora personálu  Oprávnený záujem VW SK a Bežné osobné údaje 
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dodávateľov služieb tretích osôb na riadnom dodaní 

služieb pre VW SK a s tým 

súvisiacej ochrane práv, 

oprávnených záujmov a 

majetku VW SK a tretích osôb 

 

Manažment ideí  Plnenie povinností VW SK zo 

zmluvy s dotknutou osobou a 

vykonanie opatrení pred 

uzavretím zmluvy na základe 

žiadosti dotknutej osoby 

(predzmluvné vzťahy) 

 Oprávnený záujem VW SK 

a ostatných podnikov skupiny 

Volkswagen na zvyšovaní 

efektivity, hospodárnosti 

a konkurencieschopnosti ich 

činnosti prostredníctvom 

podpory, motivovania 

a odmeňovania 

zamestnaneckých zlepšovacích 

návrhov, inovatívnych nápadov 

a riešení, na vzájomnej výmene 

zamestnaneckých zlepšovacích 

návrhov a inovácií v rámci 

skupiny podnikov Volkswagen a 

na prenose údajov na vnútorné 

administratívne účely v rámci 

skupiny podnikov Volkswagen 

 Čl. 46 ods. 2 písm. c) Nariadenia 

/ Čl. 49 ods. 1 písm. b), c) 

Nariadenia  

Bežné osobné údaje 

 

ICT zariadenia a infraštruktúra  Oprávnený záujem VW SK 

a ostatných podnikov skupiny 

Volkswagen na zabezpečení 

efektívnosti,  bezpečnosti, 

odolnosti a ochrany 

informačno-komunikačných 

(ICT) zariadení a infraštruktúry 

VW SK a na zabezpečení 

ochrany práv, oprávnených 

záujmov a majetku VW SK a 

tretích osôb a na prenose 

údajov na vnútorné 

administratívne účely v rámci 

skupiny podnikov Volkswagen 

 Čl. 46 ods. 2 písm. c) Nariadenia 

Bežné osobné údaje 

Registratúra  Plnenie zákonných povinností Bežné osobné údaje 
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VW SK vyplývajúcich z právnych 

predpisov pre oblasť tvorby, 

vedenia a správy archívov 

a registratúr 

 Čl. 9 ods. 2 písm. f), j) 

Nariadenia 

Osobitné kategórie osobných 

údajov 

 

Účtovníctvo  Plnenie zákonných povinností 

VW SK vyplývajúcich z právnych 

predpisov pre oblasť daní, 

poplatkov a vedenia 

účtovníctva obchodnej 

spoločnosti 

Bežné osobné údaje 

 

 

Sporová agenda  Oprávnený záujem VW SK na 

zabezpečení ochrany 

práv, oprávnených záujmov 

a majetku VW SK alebo tretích 

osôb  

 Čl. 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov 

Osobné údaje týkajúce sa uznania 

viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku 

 

Interný audit  Oprávnený záujem VW SK 

a ostatných podnikov skupiny 

Volkswagen na zabezpečení 

činnosti skupiny a jednotlivých 

podnikov v súlade s právnymi 

predpismi, internými 

predpismi, zmluvnými 

záväzkami a zásadami 

zodpovedného, etického 

a hospodárneho podnikania a 

na prenose údajov na vnútorné 

administratívne účely v rámci 

skupiny podnikov Volkswagen 

 Čl. 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia   

 Čl. 46 ods. 2 písm. c) Nariadenia   

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov 

Osobné údaje týkajúce sa uznania 

viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku 

 

Oznamovanie protispoločenskej 

činnosti (Whistleblowing) 

 Plnenie zákonných povinností 

VW SK vyplývajúcich z právnych 

predpisov pre oblasť 

oznamovania protispoločenskej 

činnosti 

 Oprávnený záujem VW SK 

a ostatných podnikov skupiny 

Volkswagen na zabezpečení 

činnosti skupiny a jednotlivých 

podnikov v súlade s právnymi 

predpismi, internými 

predpismi, zmluvnými 

záväzkami a zásadami 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov 

Osobné údaje týkajúce sa uznania 

viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku 
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zodpovedného, etického 

a hospodárneho podnikania a 

na prenose údajov na vnútorné 

administratívne účely v rámci 

skupiny podnikov Volkswagen 

 Čl. 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia 

 Čl. 46 ods. 2 písm. c) Nariadenia   

Výroba, logistika a súvisiace 

procesy 

 Oprávnený záujem VW SK 

a tretích osôb na zabezpečení 

riadneho a efektívneho 

výrobného procesu a na 

ochrane práv, oprávnených 

záujmov a majetku VW SK 

a tretích osôb 

Bežné osobné údaje 

 

Vnútropodniková komunikácia  Oprávnený záujem VW SK 

a ostatných podnikov skupiny 

Volkswagen na zabezpečení 

kvalitnej a efektívnej 

vnútropodnikovej komunikácie 

a informovaní zamestnancov a 

ostatného personálu o činnosti, 

aktivitách a výsledkoch 

spoločnosti a plánovaných 

udalostiach (vrátane 

mimoriadnych udalostí, 

odstávok výroby a pod.), na 

zlepšovaní pracovných 

podmienok a budovaní a 

rozvoji medziľudských vzťahov 

a vzájomnej spolupráce, a na 

zabezpečení ochrany práv, 

oprávnených záujmov 

a majetku VW SK a tretích osôb 

a na prenose údajov na 

vnútorné administratívne účely 

v rámci skupiny podnikov 

Volkswagen 

 Súhlas dotknutej osoby so 

spracúvaním osobných údajov 

 Čl. 46 ods. 2 písm. c) Nariadenia 

Bežné osobné údaje 

 

Výkon práv dotknutej osoby  Plnenie zákonných povinností 

VW SK pri uplatnení práv 

dotknutými osobami podľa 

Nariadenia a Zákona  

 Oprávnený záujem VW SK 

a ostatných podnikov skupiny 

Volkswagen na riadnom 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov 

Osobné údaje týkajúce sa uznania 

viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku 
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a efektívnom výkone agendy 

osobných údajov a vybavovaní 

žiadostí dotknutých osôb 

o uplatnenie ich práv, na 

zabezpečení ochrany práv, 

oprávnených záujmov 

a majetku VW SK a podnikov 

skupiny Volkswagen a na 

prenose údajov na vnútorné 

administratívne účely v rámci 

skupiny podnikov Volkswagen 

 Čl. 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia 
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OSOBITNÉ INFORMÁCIE URČENÉ PRE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE (VRÁTANE UCHÁDZAČOV 

O POZÍCIE VYŽADUJÚCE OSOBITNÚ SPÔSOBILOSŤ ALEBO ZAŠKOLENIE) 

 

Nižšie sú uvedené kategórie osobných údajov, ktoré VW SK spracúva o uchádzačoch o zamestnanie a vrátane 

uchádzačov o pozície vyžadujúce osobitnú spôsobilosť alebo zaškolenie a účely a právne základy, na ktoré sa 

obvykle spracúvajú osobné údaje o týchto osobách: 

 

Účel spracúvania Právny základ  Kategórie údajov 

Bezpečnosť a ochrana zdravia   Plnenie zákonných povinností 

VW SK na úseku bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci, 

ochrany, podpory a rozvoja 

verejného zdravia, civilnej 

ochrany, požiarnej ochrany a 

ochrany životného prostredia  

 Oprávnený záujem VW SK na 

zabezpečení ochrany 

života, zdravia a majetku 

zamestnancov a tretích osôb, 

na zaistení zdravých životných 

a pracovných podmienok  

a prevencii ochorení a iných 

porúch zdravia 

 Čl. 9 ods. 2 písm. b), f), h), i) 

Nariadenia      

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov  

Bezpečnosť závodu a ochrana 

majetku 

 Oprávnený záujem VW SK na 

zaistení bezpečnosti a ochrany 

života a zdravia v objektoch VW 

SK, na zabezpečení ochrany 

práv, oprávnených záujmov 

a majetku VW SK a tretích 

osôb, na odhaľovaní a prevencii 

kriminality a inej 

protispoločenskej činnosti 

 Čl. 9 ods. 2 písm. b), f), i) 

Nariadenia 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov 

Osobné údaje týkajúce sa uznania 

viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku  

 

Žiadosti o informácie a 

poskytovanie súčinnosti 

 Plnenie zákonných povinností 

VW SK v súvislosti 

poskytovaním informácií 

a súčinnosti orgánom verejnej 

správy, súdom a iným 

oprávneným osobám a 

vybavovaním žiadostí 

o informácie v zmysle 

príslušných právnych predpisov 

 Oprávnený záujem na riadnom 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov  

Osobné údaje týkajúce sa uznania 

viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku 
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a včasnom vybavení žiadostí 

o informácie a poskytnutí 

súčinnosti a na zabezpečení 

ochrany práv, oprávnených 

záujmov a majetku VW SK 

a tretích osôb 

 Čl. 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia 

 

Kamerové systémy  Oprávnený záujem VW SK na 

zaistení bezpečnosti a ochrany 

života a zdravia v objektoch VW 

SK a na zabezpečení ochrany 

práv, oprávnených záujmov 

a majetku VW SK a tretích osôb 

Bežné osobné údaje 

 

Podujatia  Oprávnený záujem VW SK na 

zabezpečení organizácie, 

prípravy a riadneho 

a bezpečného  priebehu 

podujatí a súťaží VW SK a účasti 

dotknutej osoby na týchto 

podujatiach a súťažiach, a na 

ochrane práv, oprávnených 

záujmov a majetku VW SK 

a tretích osôb 

 Súhlas dotknutej osoby so 

spracúvaním osobných údajov 

(napr. údaje rodinných 

príslušníkov) 

 Čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia 

(napr. údaje o zdravotnom 

stave) 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov  

Marketingová komunikácia  Oprávnený záujem VW SK na 

propagácii spoločnosti 

a budovaní jej dobrého mena, 

na informovaní zamestnancov a 

verejnosti o činnosti, aktivitách, 

podujatiach, súťažiach 

a kampaniach VW SK a na 

ochrane práv, oprávnených 

záujmov a majetku VW SK 

a tretích osôb  

 Súhlas dotknutej osoby so 

spracúvaním OÚ (napr. 

fotografie použité v rámci 

marketingových kampaní) 

Bežné osobné údaje 

 

Uchádzači o zamestnanie - 

registrácia 

 Súhlas dotknutej osoby so 

spracúvaním osobných údajov 

Bežné osobné údaje 
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Uchádzači o zamestnanie – výber 

na pozíciu 

 Spracúvanie je nevyhnutné na 

vykonanie opatrení pred 

uzavretím zmluvy na základe 

žiadosti dotknutej osoby 

(predzmluvné vzťahy) 

Bežné osobné údaje 

 

Preverenie spôsobilosti na výkon 

vybraných pozícií 

 Oprávnený záujem VW SK 

a skupiny podnikov Volkswagen 

na obsadení vybraných 

(spravidla vedúcich, riadiacich a 

kontrolných) pozícií osobami 

s vysokou osobnostnou 

integritou a vôľovým, 

morálnym a hodnotovým 

profilom za účelom 

zabezpečenia činnosti skupiny 

Volkswagen v súlade 

s právnymi predpismi, 

internými predpismi, 

zmluvnými záväzkami a 

zásadami 

zodpovedného, etického 

a hospodárneho podnikania, 

a na prenose údajov na 

vnútorné administratívne účely 

skupiny podnikov Volkswagen 

 Súhlas dotknutej osoby so 

spracúvaním osobných údajov 

 Čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia 

 Čl. 46 ods. 2 písm. c) 

Nariadenia  

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov  

Registratúra  Plnenie zákonných povinností 

VW SK vyplývajúcich z právnych 

predpisov pre oblasť tvorby, 

vedenia a správy archívov 

a registratúr 

 Čl. 9 ods. 2 písm. f), j) 

Nariadenia 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov 

 

Sporová agenda  Oprávnený záujem VW SK na 

zabezpečení ochrany 

práv, oprávnených záujmov 

a majetku VW SK alebo tretích 

osôb  

 Čl. 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov 

Osobné údaje týkajúce sa uznania 

viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku 

 

Interný audit  Oprávnený záujem VW SK 

a ostatných podnikov skupiny 

Volkswagen na zabezpečení 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov 
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činnosti skupiny a jednotlivých 

podnikov v súlade s právnymi 

predpismi, internými 

predpismi, zmluvnými 

záväzkami a zásadami 

zodpovedného, etického 

a hospodárneho podnikania a 

na prenose údajov na vnútorné 

administratívne účely v rámci 

skupiny podnikov Volkswagen 

 Čl. 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia  

 Čl. 46 ods. 2 písm. c) 

Nariadenia   

Osobné údaje týkajúce sa uznania 

viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku 

 

Oznamovanie protispoločenskej 

činnosti (Whistleblowing) 

 Plnenie zákonných povinností 

VW SK vyplývajúcich z právnych 

predpisov pre oblasť 

oznamovania protispoločenskej 

činnosti 

 Oprávnený záujem VW SK 

a ostatných podnikov skupiny 

Volkswagen na zabezpečení 

činnosti skupiny a jednotlivých 

podnikov v súlade s právnymi 

predpismi, internými 

predpismi, zmluvnými 

záväzkami a zásadami 

zodpovedného, etického 

a hospodárneho podnikania a 

na prenose údajov na vnútorné 

administratívne účely v rámci 

skupiny podnikov Volkswagen 

 Čl. 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia 

 Čl. 46 ods. 2 písm. c) 

Nariadenia   

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov 

Osobné údaje týkajúce sa uznania 

viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku 

 

Výkon práv dotknutej osoby  Plnenie zákonných povinností 

VW SK pri uplatnení práv 

dotknutými osobami podľa 

Nariadenia a Zákona  

 Oprávnený záujem VW SK 

a ostatných podnikov skupiny 

Volkswagen na riadnom 

a efektívnom výkone agendy 

osobných údajov a vybavovaní 

žiadostí dotknutých osôb 

o uplatnenie ich práv, na 

zabezpečení ochrany práv, 

oprávnených záujmov 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov 

Osobné údaje týkajúce sa uznania 

viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku 
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a majetku VW SK a podnikov 

skupiny Volkswagen a na 

prenose údajov na vnútorné 

administratívne účely v rámci 

skupiny podnikov Volkswagen 

 Čl. 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia 
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OSOBITNÉ INFORMÁCIE URČENÉ PRE ŠTUDENTOV V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA (STREDNÉ 

A VYSOKÉ ŠKOLY), PRE ŠTUDENTOV STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKÔL A VYSOKÝCH ŠKÔL V OBLASTI 

PRAKTICKÉHO A INÉHO ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A ZVYŠOVANIA KVALIFIKÁCIE, PRE 

SPRACOVATEĽOV BAKALÁRSKYCH, DIPLOMOVÝCH, DIZERTAČNÝCH A OBDOBNÝCH PRÁC 

(VRÁTANE ZÁUJEMCOV O UVEDENÉ FORMY VZDELÁVANIA A PRAXE) 

 

Nižšie sú uvedené kategórie osobných údajov, ktoré VW SK spracúva o študentoch v systéme duálneho 

vzdelávania stredných a vysokých škôl, o študentoch stredných odborných škôl a vysokých škôl v oblasti 

praktického a iného odborného vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie a o spracovateľoch bakalárskych, 

diplomových, dizertačných a iných obdobných prác, vrátane záujemcov o uvedené formy vzdelávania a praxe a 

účely a právne základy, na ktoré sa obvykle spracúvajú osobné údaje o týchto osobách: 

 

Účel spracúvania Právny základ Kategórie údajov 

Bezpečnosť a ochrana zdravia   Plnenie zákonných povinností 

VW SK na úseku bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci, 

ochrany, podpory a rozvoja 

verejného zdravia, civilnej 

ochrany, požiarnej ochrany a 

ochrany životného prostredia  

 Oprávnený záujem VW SK na 

zabezpečení ochrany 

života, zdravia a majetku 

zamestnancov a tretích osôb, 

na zaistení zdravých životných 

a pracovných podmienok  

a prevencii ochorení a iných 

porúch zdravia 

 Čl. 9 ods. 2 písm. b), f), h), i) 

Nariadenia      

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov  

Bezpečnosť závodu a ochrana 

majetku 

 Oprávnený záujem VW SK na 

zaistení bezpečnosti a ochrany 

života a zdravia v objektoch 

VW SK, na zabezpečení 

ochrany práv, oprávnených 

záujmov a majetku VW SK 

a tretích osôb, na odhaľovaní 

a prevencii kriminality a inej 

protispoločenskej činnosti 

 Čl. 9 ods. 2 písm. b), f), i) 

Nariadenia 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov 

Osobné údaje týkajúce sa uznania 

viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku  

 

Žiadosti o informácie a 

poskytovanie súčinnosti 

 Plnenie zákonných povinností 

VW SK v súvislosti 

poskytovaním informácií 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov  
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a súčinnosti orgánom verejnej 

správy, súdom a iným 

oprávneným osobám a 

vybavovaním žiadostí 

o informácie v zmysle 

príslušných právnych 

predpisov 

 Oprávnený záujem na riadnom 

a včasnom vybavení žiadostí 

o informácie a poskytnutí 

súčinnosti a na zabezpečení 

ochrany práv, oprávnených 

záujmov a majetku VW SK 

a tretích osôb 

 Čl. 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia 

 

Osobné údaje týkajúce sa uznania 

viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku 

Kamerové systémy  Oprávnený záujem VW SK na 

zaistení bezpečnosti a ochrany 

života a zdravia v objektoch 

VW SK a na zabezpečení 

ochrany práv, oprávnených 

záujmov a majetku VW SK 

a tretích osôb 

Bežné osobné údaje 

 

Podujatia  Oprávnený záujem VW SK na 

zabezpečení organizácie, 

prípravy a riadneho 

a bezpečného  priebehu 

podujatí a súťaží VW SK 

a účasti dotknutej osoby na 

týchto podujatiach 

a súťažiach, a na ochrane práv, 

oprávnených záujmov 

a majetku VW SK a tretích 

osôb 

 Súhlas dotknutej osoby so 

spracúvaním osobných údajov 

(napr. údaje rodinných 

príslušníkov) 

 Čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia 

(napr. údaje o zdravotnom 

stave) 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov  

Marketingová komunikácia  Oprávnený záujem VW SK na 

propagácii spoločnosti 

a budovaní jej dobrého mena, 

na informovaní zamestnancov 

a verejnosti o činnosti, 

aktivitách, podujatiach, 

Bežné osobné údaje 
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súťažiach a kampaniach VW SK 

a na ochrane práv, 

oprávnených záujmov 

a majetku VW SK a tretích 

osôb  

 Súhlas dotknutej osoby so 

spracúvaním OÚ (napr. 

fotografie použité v rámci 

marketingových kampaní) 

Duálne vzdelávanie  Plnenie zákonných povinností 

VW SK vyplývajúcich z 

predpisov pre oblasť duálneho 

a iného odborného 

vzdelávania a prípravy, 

pracovnoprávnych predpisov 

a predpisov pre oblasť miezd, 

odvodov a daní 

 Plnenie povinností VW SK zo 

zmluvy s dotknutou osobou a 

vykonanie opatrení pred 

uzavretím zmluvy na základe 

žiadosti dotknutej osoby 

(predzmluvné vzťahy) 

 Oprávnený záujem VW SK na 

podpore odborného 

vzdelávania žiakov a študentov 

prostredníctvom zabezpečenia 

riadneho a  efektívneho 

výkonu duálneho vzdelávania 

a praktického vyučovania 

(odbornej praxe) 

v prevádzkach VW SK, na 

zabezpečení ochrany 

života, zdravia a majetku 

žiakov a študentov a na 

ochrane práv, oprávnených 

záujmov a majetku VW SK a 

tretích osôb 

 Súhlas dotknutej osoby so 

spracúvaním osobných údajov  

 Čl. 9 ods. 2 písm. a) (napr. 

údaje o zdravotnom stave), b), 

f) Nariadenia 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov 

 

Odborné študijné práce, stáže 

a podnikové štipendiá 

 Plnenie povinností VW SK zo 

zmluvy s dotknutou osobou a 

vykonanie opatrení pred 

uzavretím zmluvy na základe 

Bežné osobné údaje 
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žiadosti dotknutej osoby 

(predzmluvné vzťahy) 

 Oprávnený záujem VW SK na 

podpore a motivácii štúdia 

v odboroch relevantných pre 

VW SK prostredníctvom 

podnikových štipendijných 

programov a iných 

podporných aktivít VW SK 

(vrátane podpory študentov 

pri vypracovaní záverečnej, 

diplomovej, dizertačnej, 

bakalárskej alebo inej 

odbornej práce), na 

zabezpečení ochrany 

života, zdravia a majetku 

žiakov a študentov a na 

ochrane práv, oprávnených 

záujmov a majetku VW SK a 

tretích osôb 

Mzdová agenda  Plnenie zákonných povinností 

VW SK vyplývajúcich 

z právnych predpisov pre 

oblasť miezd, odvodov a daní 

 Čl. 9 ods. 2 písm. b), f) 

Nariadenia 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov 

 

Registratúra  Plnenie zákonných povinností 

VW SK vyplývajúcich 

z právnych predpisov pre 

oblasť tvorby, vedenia a 

správy archívov a registratúr 

 Čl. 9 ods. 2 písm. f), j) 

Nariadenia 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov 

 

Účtovníctvo  Plnenie zákonných povinností 

VW SK vyplývajúcich z 

právnych predpisov pre oblasť 

daní, poplatkov a vedenia 

účtovníctva obchodnej 

spoločnosti 

Bežné osobné údaje 

 

 

Sporová agenda  Oprávnený záujem VW SK na 

zabezpečení ochrany 

práv, oprávnených záujmov 

a majetku VW SK alebo tretích 

osôb  

 Čl. 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov 

Osobné údaje týkajúce sa uznania 

viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku 

 

Interný audit  Oprávnený záujem VW SK Bežné osobné údaje 
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a ostatných podnikov skupiny 

Volkswagen na zabezpečení 

činnosti skupiny a jednotlivých 

podnikov v súlade s právnymi 

predpismi, internými 

predpismi, zmluvnými 

záväzkami a zásadami 

zodpovedného, etického 

a hospodárneho podnikania a 

na prenose údajov na 

vnútorné administratívne 

účely v rámci skupiny 

podnikov Volkswagen 

 Čl. 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia 

 Čl. 46 ods. 2 písm. c) 

Nariadenia     

Osobitné kategórie osobných 

údajov 

Osobné údaje týkajúce sa uznania 

viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku 

 

Oznamovanie protispoločenskej 

činnosti (Whistleblowing) 

 Plnenie zákonných povinností 

VW SK vyplývajúcich 

z právnych predpisov pre 

oblasť oznamovania 

protispoločenskej činnosti 

 Oprávnený záujem VW SK 

a ostatných podnikov skupiny 

Volkswagen na zabezpečení 

činnosti skupiny a jednotlivých 

podnikov v súlade s právnymi 

predpismi, internými 

predpismi, zmluvnými 

záväzkami a zásadami 

zodpovedného, etického 

a hospodárneho podnikania a 

na prenose údajov na 

vnútorné administratívne 

účely v rámci skupiny 

podnikov Volkswagen 

 Čl. 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia 

 Čl. 46 ods. 2 písm. c) 

Nariadenia   

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov 

Osobné údaje týkajúce sa uznania 

viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku 

 

Výroba, logistika a súvisiace 

procesy 

 Oprávnený záujem VW SK 

a tretích osôb na zabezpečení 

riadneho a efektívneho 

výrobného procesu a na 

ochrane práv, oprávnených 

záujmov a majetku VW SK 

a tretích osôb 

Bežné osobné údaje 

 

Vnútropodniková komunikácia  Oprávnený záujem VW SK 

a ostatných podnikov skupiny 

Bežné osobné údaje 
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Volkswagen na zabezpečení 

kvalitnej a efektívnej 

vnútropodnikovej 

komunikácie a informovaní 

zamestnancov a ostatného 

personálu o činnosti, 

aktivitách a výsledkoch 

spoločnosti a plánovaných 

udalostiach (vrátane 

mimoriadnych udalostí, 

odstávok výroby a pod.), na 

zlepšovaní pracovných 

podmienok a budovaní a 

rozvoji medziľudských vzťahov 

a vzájomnej spolupráce, a na 

zabezpečení ochrany práv, 

oprávnených záujmov 

a majetku VW SK a tretích 

osôb a na prenose údajov na 

vnútorné administratívne 

účely 

 Súhlas dotknutej osoby so 

spracúvaním osobných údajov 

 Čl. 46 ods. 2 písm. c) 

Nariadenia 

Výkon práv dotknutej osoby  Plnenie zákonných povinností 

VW SK pri uplatnení práv 

dotknutými osobami podľa 

Nariadenia a Zákona  

 Oprávnený záujem VW SK 

a ostatných podnikov skupiny 

Volkswagen na riadnom 

a efektívnom výkone agendy 

osobných údajov a vybavovaní 

žiadostí dotknutých osôb 

o uplatnenie ich práv, na 

zabezpečení ochrany práv, 

oprávnených záujmov 

a majetku VW SK a podnikov 

skupiny Volkswagen a na 

prenose údajov na vnútorné 

administratívne účely v rámci 

skupiny podnikov Volkswagen 

 Čl. 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov 

Osobné údaje týkajúce sa uznania 

viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku 
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OSOBITNÉ INFORMÁCIE URČENÉ PRE ŠTATUTÁRNYCH ZÁSTUPCOV, KONTAKTNÉ ALEBO 

ZODPOVEDNÉ OSOBY ALEBO INÝCH OBDOBNÝCH ZÁSTUPCOV OBCHODNÝCH/ ZMLUVNÝCH 

PARTNEROV – PRÁVNICKE OSOBY A PRE OBCHODNÝCH/ ZMLUVNÝCH PARTNEROV -  FYZICKÉ 

OSOBY 

 

Nižšie sú uvedené kategórie osobných údajov, ktoré VW SK spracúva o štatutárnych zástupcoch, kontaktných 

alebo zodpovedných osobách alebo iných obdobných zástupcoch obchodných/ zmluvných partnerov – 

právnické osoby a pre obchodných/ zmluvných partneroch - fyzické osoby a účely a právne základy, na ktoré sa 

obvykle spracúvajú osobné údaje o týchto osobách: 

 

Účel spracúvania Právny základ Kategórie údajov 

Bezpečnosť a ochrana zdravia  Plnenie zákonných povinností 

VW SK na úseku bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci, 

ochrany, podpory a rozvoja 

verejného zdravia, civilnej 

ochrany, požiarnej ochrany a 

ochrany životného prostredia  

 Oprávnený záujem VW SK na 

zabezpečení ochrany 

života, zdravia a majetku 

zamestnancov a tretích osôb, 

na zaistení zdravých životných 

a pracovných podmienok  

a prevencii ochorení a iných 

porúch zdravia 

 Čl. 9 ods. 2 písm. b), f), h), i) 

Nariadenia      

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov  

Bezpečnosť závodu a ochrana 

majetku 

 Oprávnený záujem VW SK na 

zaistení bezpečnosti a ochrany 

života a zdravia v objektoch VW 

SK, na zabezpečení ochrany 

práv, oprávnených záujmov 

a majetku VW SK a tretích 

osôb, na odhaľovaní a prevencii 

kriminality a inej 

protispoločenskej činnosti 

 Čl. 9 ods. 2 písm. b), f), i) 

Nariadenia 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov 

Osobné údaje týkajúce sa uznania 

viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku  

 

Žiadosti o informácie a 

poskytovanie súčinnosti 

 Plnenie zákonných povinností 

VW SK v súvislosti 

poskytovaním informácií 

a súčinnosti orgánom verejnej 

správy, súdom a iným 

oprávneným osobám a 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov  

Osobné údaje týkajúce sa uznania 

viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku 
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vybavovaním žiadostí 

o informácie v zmysle 

príslušných právnych predpisov 

 Oprávnený záujem na riadnom 

a včasnom vybavení žiadostí 

o informácie a poskytnutí 

súčinnosti a na zabezpečení 

ochrany práv, oprávnených 

záujmov a majetku VW SK 

a tretích osôb 

 Čl. 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia 

 

Kamerové systémy  Oprávnený záujem VW SK na 

zaistení bezpečnosti a ochrany 

života a zdravia v objektoch VW 

SK a na zabezpečení ochrany 

práv, oprávnených záujmov 

a majetku VW SK a tretích osôb 

Bežné osobné údaje 

 

Podujatia  Oprávnený záujem VW SK na 

zabezpečení organizácie, 

prípravy a riadneho 

a bezpečného  priebehu 

podujatí a súťaží VW SK a účasti 

dotknutej osoby na týchto 

podujatiach a súťažiach, a na 

ochrane práv, oprávnených 

záujmov a majetku VW SK 

a tretích osôb 

 Súhlas dotknutej osoby so 

spracúvaním osobných údajov 

(napr. údaje rodinných 

príslušníkov) 

 Čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia 

(napr. údaje o zdravotnom 

stave) 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov  

Marketingová komunikácia  Oprávnený záujem VW SK na 

propagácii spoločnosti 

a budovaní jej dobrého mena, 

na informovaní zamestnancov a 

verejnosti o činnosti, aktivitách, 

podujatiach, súťažiach 

a kampaniach VW SK a na 

ochrane práv, oprávnených 

záujmov a majetku VW SK 

a tretích osôb  

 Súhlas dotknutej osoby so 

spracúvaním OÚ (napr. 

Bežné osobné údaje 
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fotografie použité v rámci 

marketingových kampaní) 

Zmluvné vzťahy  Oprávnený záujem VW SK 

a ostatných podnikov skupiny 

Volkswagen na platnom 

uzavretí a efektívnej správe a 

plnení zmlúv so zmluvnými 

(najmä obchodnými) partnermi 

a na zabezpečení ochrany 

práv, oprávnených záujmov 

a majetku VW SK alebo tretích 

osôb a na prenose údajov na 

vnútorné administratívne účely 

v rámci skupiny podnikov 

Volkswagen  

 Plnenie povinností VW SK zo 

zmluvy s dotknutou osobou (FO 

– podnikateľ) a vykonanie 

opatrení pred uzavretím 

zmluvy na základe žiadosti 

dotknutej osoby (predzmluvné 

vzťahy) 

 Čl. 46 ods. 2 písm. c) 

Nariadenia   

Bežné osobné údaje 

 

Registratúra  Plnenie zákonných povinností 

VW SK vyplývajúcich z právnych 

predpisov pre oblasť tvorby, 

vedenia a správy archívov 

a registratúr 

 Čl. 9 ods. 2 písm. f), j) 

Nariadenia 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov 

 

Správa vozového parku  Plnenie povinností VW SK zo 

zmluvy s dotknutou osobou a 

vykonanie opatrení pred 

uzavretím zmluvy na základe 

žiadosti dotknutej osoby 

(predzmluvné vzťahy) 

 Oprávnený záujem VW SK na 

zaistení bezpečnosti a 

zabezpečení ochrany majetku, 

práv a právom chránených 

záujmov VW SK a tretích osôb 

(používanie, prideľovanie, 

údržba, opravy, predaj vozidiel, 

poistné udalosti) 

 Čl. 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia 

(napr. údaje o zdravotnom 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov 

Osobné údaje týkajúce sa uznania 

viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku 
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stave)  

Účtovníctvo  Plnenie zákonných povinností 

VW SK vyplývajúcich z právnych 

predpisov pre oblasť daní, 

poplatkov a vedenia 

účtovníctva obchodnej 

spoločnosti 

Bežné osobné údaje 

 

 

Sporová agenda  Oprávnený záujem VW SK na 

zabezpečení ochrany 

práv, oprávnených záujmov 

a majetku VW SK alebo tretích 

osôb  

 Čl. 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov 

Osobné údaje týkajúce sa uznania 

viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku 

 

Interný audit  Oprávnený záujem VW SK 

a ostatných podnikov skupiny 

Volkswagen na zabezpečení 

činnosti skupiny a jednotlivých 

podnikov v súlade s právnymi 

predpismi, internými 

predpismi, zmluvnými 

záväzkami a zásadami 

zodpovedného, etického 

a hospodárneho podnikania a 

na prenose údajov na vnútorné 

administratívne účely v rámci 

skupiny podnikov Volkswagen 

 Čl. 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia  

 Čl. 46 ods. 2 písm. c) 

Nariadenia   

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov 

Osobné údaje týkajúce sa uznania 

viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku 

 

Oznamovanie protispoločenskej 

činnosti (Whistleblowing) 

 Plnenie zákonných povinností 

VW SK vyplývajúcich z právnych 

predpisov pre oblasť 

oznamovania protispoločenskej 

činnosti 

 Oprávnený záujem VW SK 

a ostatných podnikov skupiny 

Volkswagen na zabezpečení 

činnosti skupiny a jednotlivých 

podnikov v súlade s právnymi 

predpismi, internými 

predpismi, zmluvnými 

záväzkami a zásadami 

zodpovedného, etického 

a hospodárneho podnikania a 

na prenose údajov na vnútorné 

administratívne účely v rámci 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov 

Osobné údaje týkajúce sa uznania 

viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku 
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skupiny podnikov Volkswagen 

 Čl. 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia 

 Čl. 46 ods. 2 písm. c) 

Nariadenia   

Výroba, logistika a súvisiace 

procesy 

 Oprávnený záujem VW SK 

a tretích osôb na zabezpečení 

riadneho a efektívneho 

výrobného procesu a na 

ochrane práv, oprávnených 

záujmov a majetku VW SK 

a tretích osôb 

Bežné osobné údaje 

 

Vnútropodniková komunikácia  Oprávnený záujem VW SK 

a ostatných podnikov skupiny 

Volkswagen na zabezpečení 

kvalitnej a efektívnej 

vnútropodnikovej komunikácie 

a informovaní zamestnancov a 

ostatného personálu o činnosti, 

aktivitách a výsledkoch 

spoločnosti a plánovaných 

udalostiach (vrátane 

mimoriadnych udalostí, 

odstávok výroby a pod.), na 

zlepšovaní pracovných 

podmienok a budovaní a 

rozvoji medziľudských vzťahov 

a vzájomnej spolupráce, a na 

zabezpečení ochrany práv, 

oprávnených záujmov 

a majetku VW SK a tretích osôb 

a na prenose údajov na 

vnútorné administratívne účely 

v rámci skupiny podnikov 

Volkswagen 

 Súhlas dotknutej osoby so 

spracúvaním osobných údajov 

 Čl. 46 ods. 2 písm. c) 

Nariadenia 

Bežné osobné údaje 

 

Výkon práv dotknutej osoby  Plnenie zákonných povinností 

VW SK pri uplatnení práv 

dotknutými osobami podľa 

Nariadenia a Zákona  

 Oprávnený záujem VW SK 

a ostatných podnikov skupiny 

Volkswagen na riadnom 

a efektívnom výkone agendy 

osobných údajov a vybavovaní 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov 

Osobné údaje týkajúce sa uznania 

viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku 
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žiadostí dotknutých osôb 

o uplatnenie ich práv, na 

zabezpečení ochrany práv, 

oprávnených záujmov 

a majetku VW SK a podnikov 

skupiny Volkswagen a na 

prenose údajov na vnútorné 

administratívne účely v rámci 

skupiny podnikov Volkswagen 

 Čl. 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia 
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OSOBITNÉ INFORMÁCIE URČENÉ PRE TRETIE OSOBY  

 

Nižšie sú uvedené kategórie osobných údajov, ktoré VW SK spracúva o tretích osobách (t.j. s ktorými nemá VW 

SK obchodné ani pracovnoprávne vzťahy) a účely a právne základy, na ktoré sa obvykle spracúvajú osobné 

údaje o týchto osobách: 

 

Účel spracúvania Právny základ Kategórie údajov 

Bezpečnosť a ochrana zdravia   Plnenie zákonných povinností 

VW SK na úseku bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci, 

ochrany, podpory a rozvoja 

verejného zdravia, civilnej 

ochrany, požiarnej ochrany a 

ochrany životného prostredia  

 Oprávnený záujem VW SK na 

zabezpečení ochrany 

života, zdravia a majetku 

zamestnancov a tretích osôb, 

na zaistení zdravých životných 

a pracovných podmienok  

a prevencii ochorení a iných 

porúch zdravia 

 Čl. 9 ods. 2 písm. b), f), h), i) 

Nariadenia      

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov  

Bezpečnosť závodu a ochrana 

majetku 

 Oprávnený záujem VW SK na 

zaistení bezpečnosti a ochrany 

života a zdravia v objektoch VW 

SK, na zabezpečení ochrany 

práv, oprávnených záujmov 

a majetku VW SK a tretích 

osôb, na odhaľovaní a prevencii 

kriminality a inej 

protispoločenskej činnosti 

 Čl. 9 ods. 2 písm. b), f), i) 

Nariadenia 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov 

Osobné údaje týkajúce sa uznania 

viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku  

 

Žiadosti o informácie a 

poskytovanie súčinnosti 

 Plnenie zákonných povinností 

VW SK v súvislosti 

poskytovaním informácií 

a súčinnosti orgánom verejnej 

správy, súdom a iným 

oprávneným osobám a 

vybavovaním žiadostí 

o informácie v zmysle 

príslušných právnych predpisov 

 Oprávnený záujem na riadnom 

a včasnom vybavení žiadostí 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov  

Osobné údaje týkajúce sa uznania 

viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku 
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o informácie a poskytnutí 

súčinnosti a na zabezpečení 

ochrany práv, oprávnených 

záujmov a majetku VW SK 

a tretích osôb 

 Čl. 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia 

 

Kamerové systémy  Oprávnený záujem VW SK na 

zaistení bezpečnosti a ochrany 

života a zdravia v objektoch VW 

SK a na zabezpečení ochrany 

práv, oprávnených záujmov 

a majetku VW SK a tretích osôb 

Bežné osobné údaje 

 

Podujatia  Oprávnený záujem VW SK na 

zabezpečení organizácie, 

prípravy a riadneho 

a bezpečného  priebehu 

podujatí a súťaží VW SK a účasti 

dotknutej osoby na týchto 

podujatiach a súťažiach, a na 

ochrane práv, oprávnených 

záujmov a majetku VW SK 

a tretích osôb 

 Súhlas dotknutej osoby so 

spracúvaním osobných údajov 

(napr. údaje rodinných 

príslušníkov) 

 Čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia 

(napr. údaje o zdravotnom 

stave) 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov  

Marketingová komunikácia  Oprávnený záujem VW SK na 

propagácii spoločnosti 

a budovaní jej dobrého mena, 

na informovaní zamestnancov a 

verejnosti o činnosti, aktivitách, 

podujatiach, súťažiach 

a kampaniach VW SK a na 

ochrane práv, oprávnených 

záujmov a majetku VW SK 

a tretích osôb  

 Súhlas dotknutej osoby so 

spracúvaním OÚ (napr. 

fotografie použité v rámci 

marketingových kampaní) 

Bežné osobné údaje 

 

Registratúra  Plnenie zákonných povinností 

VW SK vyplývajúcich z právnych 

predpisov pre oblasť tvorby, 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov 
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vedenia a správy archívov 

a registratúr 

 Čl. 9 ods. 2 písm. f), j) 

Nariadenia 

 

Sporová agenda  Oprávnený záujem VW SK na 

zabezpečení ochrany 

práv, oprávnených záujmov 

a majetku VW SK alebo tretích 

osôb  

 Čl. 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov 

Osobné údaje týkajúce sa uznania 

viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku 

 

Interný audit  Oprávnený záujem VW SK 

a ostatných podnikov skupiny 

Volkswagen na zabezpečení 

činnosti skupiny a jednotlivých 

podnikov v súlade s právnymi 

predpismi, internými 

predpismi, zmluvnými 

záväzkami a zásadami 

zodpovedného, etického 

a hospodárneho podnikania a 

na prenose údajov na vnútorné 

administratívne účely v rámci 

skupiny podnikov Volkswagen 

 Čl. 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia 

 Čl. 46 ods. 2 písm. c) 

Nariadenia     

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov 

Osobné údaje týkajúce sa uznania 

viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku 

 

Oznamovanie protispoločenskej 

činnosti (Whistleblowing) 

 Plnenie zákonných povinností 

VW SK vyplývajúcich z právnych 

predpisov pre oblasť 

oznamovania protispoločenskej 

činnosti 

 Oprávnený záujem VW SK 

a ostatných podnikov skupiny 

Volkswagen na zabezpečení 

činnosti skupiny a jednotlivých 

podnikov v súlade s právnymi 

predpismi, internými 

predpismi, zmluvnými 

záväzkami a zásadami 

zodpovedného, etického 

a hospodárneho podnikania a 

na prenose údajov na vnútorné 

administratívne účely v rámci 

skupiny podnikov Volkswagen 

 Čl. 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia 

 Čl. 46 ods. 2 písm. c) 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov 

Osobné údaje týkajúce sa uznania 

viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku 
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Nariadenia   

Výkon práv dotknutej osoby  Plnenie zákonných povinností 

VW SK pri uplatnení práv 

dotknutými osobami podľa 

Nariadenia a Zákona  

 Oprávnený záujem VW SK 

a ostatných podnikov skupiny 

Volkswagen na riadnom 

a efektívnom výkone agendy 

osobných údajov a vybavovaní 

žiadostí dotknutých osôb 

o uplatnenie ich práv, na 

zabezpečení ochrany práv, 

oprávnených záujmov 

a majetku VW SK a podnikov 

skupiny Volkswagen a na 

prenose údajov na vnútorné 

administratívne účely v rámci 

skupiny podnikov Volkswagen 

 Čl. 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia 

Bežné osobné údaje 

Osobitné kategórie osobných 

údajov 

Osobné údaje týkajúce sa uznania 

viny za spáchanie trestného činu 

alebo priestupku 

 

 

 

 

 

 

 


