
INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Nasledujúce informácie sa poskytujú v zmysle 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 ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 

ochrane údajov) (ďalej aj len ako „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“) a sú určené pre osoby 

(tzv. dotknuté osoby), ktorých osobné údaje získava a spracúva VIPO a.s.  

  

Kontaktné údaje prevádzkovateľa 

Obchodné meno: VIPO a.s. 

Sídlo: Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske 

IČO: 31409911 

Kontaktný údaj: 038 749 3153, vipo@vipo.sk, 

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sa, vl. č. 10480/R 

 (ďalej aj ako „VIPO“). 

  

Zodpovedná osoba, kontaktné údaje 

Zodpovedná osoba n i e   j e   u s t a n o v e n á. 

 

Zástupca prevádzkovateľa, kontaktné údaje 

Zástupca prevádzkovateľa n i e   j e   u s t a n o v e n ý. 

  

Účel spracovania osobných údajov 

VIPO spracúva osobné údaje za účelom výplaty dividend akcionárom. VIPO v súlade s 

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 a Zákona o ochrane osobných 

údajov č. 18/2018 Z. z. v platnom znení získava údaje o dotknutej osobe (akcionárovi) z 

Centrálneho depozitára. Zoznam akcionárov vedie Centrálny depozitár, ktorý od akcionárov 

ich osobné údaje získava a vykonáva ich aktualizáciu a zmeny , na základe žiadosti akcionára. 

Osobné údaje získava VIPO z Centrálneho depozitára za účelom zabezpečenia výkonu práv 

akcionárov v spoločnosti, ktorými sú predovšetkým účasť akcionára na valnom zhromaždení, 

právo na výplatu dividend a uplatňovanie ďalších práv akcionára. Centrálny depozitár 

poskytuje VIPO ako prevádzkovateľovi údaje o akcionároch fyzických osobách rozsahu meno, 

priezvisko, titul, rodné číslo (ak bolo pridelené), trvalé bydlisko, počet akcií, ISIN, štátna 

príslušnosť, údaje o type účtu, záložné právo k akciám, registrácia pozastavenia práva nakladať 

s akciami, číslo pridelené akcionárovi Centrálnym depozitárom. V Prípade, že akcionár požiada 

o výplatu dividend na bankový účet, eviduje VIPO aj číslo účtu akcionára za účelom 

zabezpečenia výkonu práva akcionára na dividendy zo zisku vyplývajúcich z Obchodného 

zákonníka a výšku dividendy, na ktorú má akcionár nárok.  

 

Právny základ spracúvania 

 Právnym základom spracúvania je § 13 ods.1 písm. c) zákona 18/2018 Z.z. v spojitosti so 



- zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov 

- zákonom č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

  

Doba uchovávania osobných údajov 

Osobné údaje dotknutej osoby VIPO uchováva najviac 10 rokov, resp. najviac dovtedy, kým je 

to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú, pričom doba uchovávania vyplýva 

aj z príslušných právnych predpisov. 

  

Príjemcovia osobných údajov 

VIPO poskytuje osobné údaje najmä uvedeným príjemcom: 

- oprávnené osoby prevádzkovateľa VIPO a.s.  

- oprávnené osoby Slovenskej pošty a.s. (Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 1, 

IČO 36 631 124) ako spracovateľa výplat dividend formou poštovej poukážky. 

  

Prenos osobných údajov do tretích krajín 

VIPO osobné údaje dotknutej osoby neprenáša do tretích krajín mimo územia Európskej únie 

ani do medzinárodných organizácií.  

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania 

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane 

profilovania.  

 

Práva dotknutej osoby súvisiace so spracúvaním osobných údajov  

Na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov má 

dotknutá osoba bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov: 

  

1. Právo na prístup k osobným údajom 

Dotknutá osoba má právo získať od VIPO ako prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa 

spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k 

osobným údajom a informáciám uvedených v čl. 15 bod 1. Nariadenia. 

  

2. Právo na opravu a vymazanie osobných údajov 

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u VIPO ako prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu 

vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného 

odkladu vymazať osobné údaje, ak sú splnené podmienky stanovené v čl. 16 Nariadenia. 

  



3. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 

Dotknutá osoba má právo na to, aby VIPO ako prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ 

ide o jeden z prípadov uvedených v čl. 18 Nariadenia. 

  

4. Právo na prenosnosť osobných údajov 

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla VIPO ako 

prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má 

právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, 

ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak sú splnené podmienky uvedené v čl. 20 

Nariadenia. 

  

5. Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov 

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

proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 

ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia vrátane namietania proti profilovaniu založenému na 

uvedených ustanoveniach. VIPO ako prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, 

pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad 

záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, 

uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 

  

6. Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov 

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

oprávnená tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu dotknutou osobou nemá vplyv 

na zákonnosť spracúvania osobných údajov dotknutej osoby pred odvolaním tohto súhlasu. 

Dotknutá osoba si môže uplatniť vyššie uvedené práva voči VIPO v súvislosti so spracúvaním 

jej osobných údajov elektronicky na emailovej adrese: vipo@vipo.sk alebo písomne na adrese 

sídla VIPO. 

  

7. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu 

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu 

osobných údajov Slovenskej republiky. 

  

Poskytovanie osobných údajov 

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje VIPO, pokiaľ sa na tieto údaje vzťahuje 

zákonná povinnosť. 
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