
Poučenie o právach dotknutej osoby 

 podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
 

Prevádzkovateľ: 

 

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 

 

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

 

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

 

Prevádzkovateľ  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 

prevádzkovateľ 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 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 prevádzkovateľ 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.   

 

Prevádzkovateľ v informačnom systéme SOFTIP Profit spracúva vyššie uvedené osobné údaje dotknutej 

osoby: 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.  

Osobné údaje sú spracúvané bez súhlasu dotknutej osoby na právnom základe v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) 

zákona č. 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. 

 

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutej osoby nasledovným príjemcom: oprávnené osoby 

mailto:vipo@vipo.sk


prevádzkovateľa VIPO a.s.  a 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.  

 

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje Dotknutej osoby do tretej krajiny ani medzinárodnej 

organizácii. 

 

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby 10 rokov. 

  

Dotknutá osoba má právo: 

1.  získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak 

prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto 

osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných 

osobných údajov; identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť 

osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak 

je to možné; dobe uchovávania osobných údajov,  ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej 

určenia; práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej 

osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie 

osobných údajov; práve na prenosnosť osobných údajov; práve podať návrh na začatie konania 

podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.; zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od 

dotknutej osoby; existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania 

podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona č. 18/2018 Z.z.; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej 

osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch 

takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu; 

2. na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej 

týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie 

neúplných osobných údajov.  

3. na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak 

a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho 

prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, 

b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov 

a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, 

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje 

ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo 

d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z., a 

to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými 

dôvodmi dotknutej osoby. 

4. Podať na Úrade na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania na ochranu osobných 

údajov podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. 



 

Keďže v prípade Prevádzkovateľa nejde o spracovanie osobných údajov Dotknutej osoby v podobe 

automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona č. 18/2018 Z.z., 

Prevádzkovateľ nie je povinný uviesť informácie o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania a o 

použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov 

pre Dotknutú osobu. 

 

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou za účelom vyplatenia dividend je zákonnou požiadavkou.  

 

 

Poučená dotknutá osoba: 

 

Meno a priezvisko:________________ 

Poučenie prevzala dňa _____________ 

Podpis:__________________________ 


