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ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

AKCIONÁRI SPOLOČNOSTI 

 

1. Účel spracúvania osobných údajov: 

Osobné údaje sa spracúvajú na základe plnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa ako 

akciovej spoločnosti pri spracovaní údajov zo zoznamu akcionárov, identifikácia akcionárov, 

predovšetkým na účely rozosielania pozvánok na valné zhromaždenie a akejkoľvek inej 

komunikácie s akcionármi, na účely vedenia zoznamu akcionárov prítomných na valnom 

zhromaždení, identifikácia osôb zastupujúcich akcionárov, na účely evidencie vstupu a 

odchodu akcionárov, na účely sčítania hlasov prítomných akcionárov, ktorí sa zúčastnia 

valného zhromaždenia, na účel evidencie výsledkov hlasovania akcionárov, na účel výplaty 

dividend akcionárom a na účel poskytovania zákonom požadovaných informácií NBS, ako aj 

na účely povinností vyplývajúcich z ponuky na prevzatie. 

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje o dotknutej osobe (akcionárovi) získané z 

Centrálneho depozitára cenných papierov. Zoznam akcionárov za prevádzkovateľa vedie 

Centrálny depozitár cenných papierov, ktorý získava osobné údaje od akcionárov a 

vykonáva ich aktualizáciu a zmeny, na základe žiadosti akcionára. 

 

2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov: 

Osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho 

Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 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). 

 

3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: 

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe: 

• Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, 

• Zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene 

niektorých zákonov. 

 

4. Zoznam osobných údajov: 

Prevádzkovateľ vo svojom informačnom systéme SOFTIP Profit spracúva osobné 

údaje  dotknutých osôb – akcionárov, získané z Centrálneho depozitára, v nasledovnom 

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. 

 

Ďalej prevádzkovateľ o akcionárovi spracúva nasledovné osobné údaje: 

• identifikačné údaje: rodné priezvisko, druh a číslo dokladu totožnosti; 

• kontaktné údaje: telefónne číslo, emailová adresa, adresa prechodného pobytu. 
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V prípade, že akcionár požiada o výplatu dividend na bankový účet, eviduje 

prevádzkovateľ aj číslo účtu akcionára. 

 

Údaje o osobách oprávnených konať za akcionára na základe splnomocnenia:  

• o splnomocniteľovi: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, 

bydlisko, podpis; 

• o splnomocnencovi: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, 

bydlisko a číslo OP, podpis. 

 

 

5. Dotknuté osoby: 

Dotknutými osobami sú akcionári a v prípade splnomocnenia, osoby oprávnené konať za 

akcionára. 

 

 

6. Lehoty uloženia osobných údajov:  

Osobné údaje sa uchovávajú po dobu 10 rokov. 

 

 

7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa: 

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa 

nevykonáva. 

 

8. Postup osobných údajov do tretích krajín: 

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú. 

 

 

9.  Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: 

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných 

predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej 

a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, 

administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými 

právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.  

 

 

10. Kategória osobných údajov. 

Bežné osobné údaje. 

 

11. Zverejňovanie osobných údajov: 

Osobné údaje sa nezverejňujú. 
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12. Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie: 

Pri spracúvaní osobných údajov na vyššie spomenuté účely nedochádza 

k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu.  

 

 

13. Sprostredkovateľ: 

Slovenská pošta a.s.  

(Partizánska cesta 9 975 99 Banská 

Bystrica 1, IČO 36 631 124) 

- ako spracovateľovi výplat 

dividend formou poštovej 

poukážky 

na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho 

Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 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). 

 

 

14. Príjemcovia osobných údajov: 

Príjemca Právny základ 

Oprávnené osoby prevádzkovateľa VIPO a.s. 

 

na základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia 

Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 

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). 

 

15. Iné oprávnené subjekty: 

Iné oprávnené subjekty Právny základ 

Štátne orgány, orgány verejnej moci a iné 

subjekty stanovené zákonom, napr.  

- Ministerstvo financií SR, Centrálny 

depozitár cenných papierov, a pod.  

na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia 

Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 

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). 

Iný oprávnený subjekt  

 

na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia 

Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 

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). 

 

16. Práva dotknutej osoby  

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, 

ktoré sú o nej spracúvané, má právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo 

obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných 

údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo na podanie sťažnosti/návrhu na 
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zažatie konania dozornému orgánu. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním 

emailu na adresu prevádzkovateľa, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.   
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