INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV AKCIONÁROV
SPOLOČNOSTI PORFIX – pórobetón, a. s.
poskytnuté v súlade s čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).
1.

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa
Prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje akcionárov, je spoločnosť PORFIX – pórobetón, a. s., so
sídlom 4. apríla 384/79, 972 43 Zemianske Kostoľany, IČO: 31 562 175, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín, odd.: Sa, vložka č.: 331/R (ďalej aj „PORFIX“ alebo „Prevádzkovateľ“).
Kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú nasledovné: tel. č.: +421 46 5193 101; e-mail: sekretariat@porfix.sk.

2.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby Prevádzkovateľa vo vzťahu k ochrane osobných údajov
Zodpovednú osobu Prevádzkovateľa možno kontaktovať na e-mailovej adrese gdpr@porfix.sk alebo na
telefónnom čísle +421 46 5193 521.

3.

Kategórie osobných údajov, účel a právny základ spracúvania osobných údajov
Na základe § 156 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej
len „Obchodný zákonník“) Prevádzkovateľ spracúva meno (t.j. krstné meno a priezvisko, titul), bydlisko a
rodné číslo akcionára, ktorý je fyzickou osobou, ako aj druh a menovitú hodnotu akcie. V prípade zmeny
údajov evidovaných v zozname akcionárov alebo zmeny v osobe akcionára Prevádzkovateľ spracúva aj
ďalšie informácie a úradne dokumenty, ktoré takúto zmenu preukazujú.
Účelom spracúvania osobných údajov akcionárov je evidencia akcionárov spoločnosti PORFIX v zozname
akcionárov, vedenie záznamov o valných zhromaždeniach, vyplácanie dividend a plnenie ostatných
povinností vyplývajúcich z obchodných, daňových, účtovných a ostatných právnych predpisov
upravujúcich oblasť verejného zdravotného a sociálneho poistenia. Právnym základom spracúvania
osobných údajov akcionárov je splnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa v súlade s čl. 6 ods. 1
písm. c) Nariadenia, resp. § 13 ods. 1 písm. c) Zákona. Poskytovanie týchto osobných údajov je
požiadavkou vyplývajúcou z Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov upravujúcich
povinnosti Prevádzkovateľa súvisiace s vedením zoznamu akcionárov a výplatou dividend.
Spracúvanie ďalších osobných údajov (napr. číslo bankového účtu) na účel bezhotovostnej výplaty
dividend na bankový účet akcionára je založené na základe poskytnutia dobrovoľného súhlasu akcionára
v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, resp. § 13 ods. 1 písm. a) Zákona.
Osobné údaje akcionára môžu byť spracúvané Prevádzkovateľom aj na základe sledovania jeho
oprávnených záujmov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, resp. § 13 ods. 1 písm. f) Zákona, na účel
preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov Prevádzkovateľa a na účel zabezpečenia
efektívnej komunikácie s akcionárom (napríklad spracúvanie e-mailovej adresy akcionára).

4.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov
Osobné údaje akcionárov môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytované aj iným osobám (príjemcom), ak
je to nevyhnutné na splnenie účelu, za ktorým sú údaje spracúvané.
Osobné údaje akcionárov môžu byť poskytnuté dodávateľom služieb (sprostredkovateľom), pokiaľ má
Prevádzkovateľ s dodávateľom uzatvorený zmluvný vzťah a pokiaľ dodávateľ pri spracúvaní osobných
údajov postupuje podľa jeho pokynov. Osobné údaje akcionárov Prevádzkovateľ poskytuje
sprostredkovateľovi – spoločnosti ANTIS, s.r.o., so sídlom Kuzmányho 8, Žilina 010 01 za účelom vedenia
zoznamu akcionárov a vykonávania zmien akcionárov v zozname akcionárov, zasielania pozvánok na valné
zhromaždenia akcionárov, zasielania dividend akcionárom a vykonávania iných úkonov dohodnutých so
spoločnosťou PORFIX.
Ďalšími príjemcami osobných údajov môžu byť orgány verejnej moci, banky, poisťovne, ako aj advokáti
a iní odborní konzultanti Prevádzkovateľa. V rámci spoločnosti PORFIX sú osobné údaje akcionárov

sprístupňované zamestnancom len v nevyhnutnom rozsahu, ak je to potrebné na splnenie vyššie uvedených
účelov.
5.

Cezhraničný prenos osobných údajov
Cezhraničný prenos osobných údajov do tretej krajiny mimo územia Európskej únie alebo Európskeho
hospodárskeho priestoru sa neuskutočňuje.

6.

Doba uchovávania osobných údajov
Osobné údaje akcionárov, ktoré sú spracúvané na základe plnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa,
sa spracúvajú len po dobu trvania právneho vzťahu medzi spoločnosťou PORFIX a akcionárom a po dobu
70 rokov od skončenia tohto právneho vzťahu; potom budú tieto údaje vymazané za predpokladu, že ďalšie
spracúvanie nie je nevyhnutné pre účely plnenia právnych povinností Prevádzkovateľa alebo sledovania
oprávnených záujmov Prevádzkovateľa a pokiaľ neexistujú všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré by
vyžadovali uchovávanie osobných údajov, pričom v takom prípade sa osobné údaje vymažú až po uplynutí
stanovenej lehoty. Osobné údaje spracúvané na základe udeleného súhlasu sú spracúvané po dobu trvania
súhlasu akcionára, resp. do doby jeho odvolania.

7.

Práva dotknutej osoby
Akcionár, ktorý je fyzickou osobou, má ako dotknutá osoba (i) právo na prístup k svojim osobným údajom
a na informácie o tom, či a aké osobné údaje sa o Vás spracúvajú, aký je účel spracúvania a kategórie
osobných údajov, informácie o príjemcoch alebo o kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné
údaje poskytnuté, ako aj aká je doba uchovávania osobných údajov. Ďalej má akcionár (ii) právo na opravu,
(prípadné doplnenie) nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov; (iii) právo na
obmedzenie spracúvania osobných údajov, v prípade ak už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného
účelu spracúvania; (iv) právo na výmaz osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa
spracúvali a (v) právo na prenosnosť údajov, ktoré sú spracúvané automatizovanými prostriedkami na
základe súhlasu.
Akcionár má tiež (vi) právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, najmä pri podozrení, že sa osobné údaje spracúvajú v rozpore s
platnou legislatívou.
V prípade spracúvania údajov na základe súhlasu má akcionár (vii) právo kedykoľvek udelený súhlas
odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase
pred jeho odvolaním.
Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov podľa čl. 21 GDPR
Akcionár ako dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných
údajov na účely priameho marketingu – v takom prípade sa osobné údaje už na tieto účely nesmú
spracúvať. Ak spoločnosť PORFIX spracúva osobné údaje akcionára na zabezpečenie svojich
oprávnených záujmov, akcionár má právo takéto spracúvanie namietať z dôvodov týkajúcich sa
jeho/jej konkrétnej situácie; v takom prípade PORFIX môže osobné údaje osoby ďalej spracúvať
len v prípade, ak preukáže existenciu nevyhnutných oprávnených dôvodov, ktoré prevažujú nad
záujmami, právami a slobodami akcionára alebo ak sú tieto údaje potrebné na preukazovanie,
uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

8.

Forma uplatnenia práv dotknutej osoby
Kontaktné údaje Prevádzkovateľa, na ktorých môže akcionár súhlas odvolať a na ktorých si môže uplatniť
svoje práva dotknutej osoby, sú nasledovné:
e-mail: gdpr@porfix.sk
poštová adresa sídla prevádzkovateľa: PORFIX – pórobetón, a.s., 4. apríla 384/79,
972 43 Zemianske Kostoľany
V prípade uplatnenia práva dotknutej osoby, Prevádzkovateľ môže najskôr požadovať ďalšie informácie na
účel potvrdenia totožnosti osoby, ktorá si toto právo uplatnila.

