SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V PRACOVNO-PRÁVNYCH VZŤAHOCH
Informácie poskytované formou tohto dokumentu v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len
„Všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov slúžia na zabezpečenie poskytnutia informácií pre dotknuté
fyzické osoby v zmysle čl. 13 a 14 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov ako aj poučenia týchto
osôb o ich zákonných právach a o spôsobe a rozsahu nakladania s ich osobnými údajmi.
Prevádzkovateľ: BKS Bank AG, so sídlom St. Veiter Ring 43, A - 9020 Klagenfurt, Rakúska republika,
zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu Klagenfurt, Rakúska republika, IČO: FN 91810s konajúca
prostredníctvom jej organizačnej zložky zapísanej v Slovenskej republike v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., oddiel Po, vložka číslo 1895/B ako BKS Bank AG, pobočka zahraničnej
banky v SR, IČO: 36 869 856, so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava, (ďalej len „Banka“).
Dotknutá osoba: každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Na účely tohto dokumentu sú to
najmä uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, rodinní príslušníci a ďalšie blízke osoby zamestnanca
(ďalej len „zamestnanec“ alebo „dotknutá osoba“).
V rámci personálnej a mzdovej agendy Banka, spracúva bežné osobné údaje (najmä: titul, meno,
priezvisko, rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia, štátna príslušnosť, národnosť, rodné číslo,
kontaktné údaje, údaje o zdravotnej poisťovni, údaje o vzdelaní, údaje o bankovom účte atď.)
a osobitnú kategóriu osobných údajov (napr. údaje o zdraví a údaje v rozsahu výpisu registra trestov)
nevyhnutné na uzatvorenie pracovného pomeru alebo obdobného pracovno-právneho vzťahu so
zamestnancom ako dotknutou osobou a na plnenie zákonných povinností v rámci mzdovej agendy.
Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou a zákonnou požiadavkou, t.j. osoba je povinná údaje Banke
poskytnúť. Ak osoba neposkytne osobné údaje, nebude možné uzatvoriť pracovno-právneho vzťahu.
Osobné údaje sú v rámci pracovného pomeru alebo obdobného pracovno-právneho vzťahu so
zamestnancom spracúvané na základe osobitných právnych predpisov predovšetkým na účely:
• mzdovej agendy a súvisiacich odvodov do zdravotnej poisťovne, Sociálnej poisťovne a Daňovému
úradu, v zmysle osobitných právnych predpisov najmä v rozsahu: Zákonníka práce, zákona o
náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, zákona o minimálnej mzde,
zákona o životnom minime, zákona o zdravotnom poistení, zákona o sociálnom poistení, zákona o
starobnom dôchodkovom sporení, zákona o dani z príjmov atď.,
• elektronickej evidencie dochádzky v súlade so Zákonníkom práce, prostredníctvom
personifikovaných ID preukazov,
• plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona o štátnej štatistike,
• organizácie BOZP v rozsahu zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
• organizácie PO v rozsahu zákona o ochrane pred požiarmi,
• organizácie PZS v rozsahu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,
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• zrážok zo mzdy na základe doručeného exekučného príkazu v súlade so zákonom o súdnych
exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok),
a v rozsahu ďalších právnych predpisov, v rámci ktorých je Banka povinná za stanoveným účelom údaje
o zamestnancoch spracúvať.
Osobné údaje sú Bankou v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov so zamestnancom spracúvané
predovšetkým na účely:
• výberového konania a zavádzania predzmluvných vzťahov,
• pracovného pomeru a obdobného pracovno-právneho vzťahu,
• zabezpečenia stravovania,
• vzdelávania a zvyšovania odborností,
a ďalších zmlúv a dohôd uzatvorených so zamestnancom (napr. upravujúcich pridelenie a používanie
pracovných prostriedkov atď.).
Osobné údaje sú Bankou na základe súhlasu dotknutej osoby spracúvané predovšetkým na účely:
• vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie,
a v rozsahu ďalších udelených súhlasov na konkrétne účely.
Osobné údaje sú Bankou v rámci pracovného pomeru alebo obdobného pracovno-právneho vzťahu
so zamestnancom spracúvané na základe oprávnených záujmov Banky predovšetkým na účely:
• riešenia poistných a škodových udalostí,
• pridelenia prístupov do systémov Banky a ich riadenie a kontrola,
• pridelenia vstupov do priestorov Banky a ich riadenie a kontrola,
• ukladania osobného spisu zamestnanca a súvisiacej dokumentácie,
• vystavovania ID preukazov zamestnancov,
• monitorovania kamerovým systémom za účelom bezpečnosti a ochrany osôb a Banky.
Osobné údaje sú Bankou poskytované nasledovným tretím stranám:
• Sociálnej poisťovni, v rámci odvodovej povinnosti a kontrolnej činnosti,
• Príslušným zdravotným poisťovniam, v rámci odvodovej povinnosti a kontrolnej činnosti,
• Daňovým úradom, v rámci odvodovej povinnosti a kontrolnej činnosti,
• Orgánom štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. Inšpektorát práce, Úrad
na ochranu osobných údajov, Národná banka Slovenska a pod.),
• Súdom a orgánom činným v trestnom konaní v rozsahu požadovanej súčinnosti,
• Exekútorom v rozsahu požadovanej súčinnosti,
a ďalší tretím stranám, ktorým je Banka povinná údaje poskytnúť na základe osobitného právneho
predpisu alebo v rámci zmluvných záväzkov,
Poverení sprostredkovatelia spracúvajúci osobné údaje zamestnancov:
Aktuálny zoznam sprostredkovateľov je na vyžiadanie dostupný na oddelení Ľudských zdrojov.
Osobné údaje zamestnancov na vyššie uvedené účely sú spracúvané počas lehôt uvedených
Registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne Banky.
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Zamestnanec ako dotknutá osoba má právo:
• na informácie o spracúvaní jeho osobných údajov;
• získať prístup k osobným údajom, ktoré sa o ňom spracúvajú a uchovávajú;
• požiadať o opravu svojich nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov;
• požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, keď už nie sú potrebné, alebo ak je spracúvanie
nezákonné;
• požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov v osobitných prípadoch;
• dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a/alebo požiadať o ich prenos inému
prevádzkovateľovi;
• podať sťažnosť dozornému orgánu a právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva,
že je spracúvanie jeho osobných údajov v rozpore právnymi predpismi. Dozorným orgánom na
území Slovenskej republiky je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12 Bratislava;
• podať žiadosť alebo sťažnosť Banke v súvislosti s ochranou a spracúvaním jeho osobných údajov.
Každý zamestnanec, ktorý chce podať žiadosť alebo sťažnosť a uplatniť svoje si práva, môže tak
vykonať: písomne na adrese: BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR, Pribinova 4, 811 09
Bratislava, alebo elektronicky na adrese: BKS.Ochranaudajov@bksbank.sk, prípadne osobne na
oddelení Ľudských zdrojov.
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