
Informácie  a poučenie  o právach v zmysle § 15 zákona č.  122/2013 Z.  z.  o ochrane
osobných údajov – STOP NEPOCTIVCOM. 

Dotknutá osoba v zmysle §15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov(ďalej len
ZOOU) je informovaná, že jej osobné údaje Severoslovenské vodárne a kanalizácie,  a.s.,
Bôrická cesta 1960,  010 57 Žilina,  IČO: 36 672 297  (ďalej len SEVAK) spracúva v zmysle
§  10  ods.  3  písm.  g)  ZOOU  v súvislosti  s oznamovaním  neoprávneného  odberu  vody,
neoprávneného  vypúšťania  odpadovej  vody  prípadne  inej  neoprávnenej  činnosti.  Tento
informačný systém podlieha v zmysle ZOOU osobitnej registrácii je registrovaný na Úrade
na ochranu osobných údajov pod registračným číslom 201412071S.

Dotknutá osoba berie na vedomie, že na spracúvanie osobných údajov v zmysle § 10 ods. 3
písm. g) ZOOU sa súhlas nevyžaduje. 

Osobné  údaje  oznamovateľov  neoprávneného  odberu  vody,  neoprávneného  vypúšťania
odpadovej vody prípadne inej neoprávnenej činnosti SEVAK nespracúva ani nevyžaduje. 

Dotknutá osoba berie na vedomie,  že osobné údaje získané prostredníctvom vyhradenej
telefónnej linky sú zaznamenávané.   

Dotknutá  osoba  berie  na  vedomie,  že  jej  osobné  údaje  v rozsahu  nevyhnutnom  môžu
spracúvať  v mene SEVAKu  sprostredkovatelia,  teda  subjekty  zmluvne  spolupracujúce
so  SEVAKom.  Informačná  povinnosť  SEVAKu   o spracúvaní  osobných  údajov
sprostredkovateľmi  je  splnená  zverejnením  zoznamu  sprostredkovateľov  na  internetovej
stránke SEVAKu:  www.sevak.sk v sekcii „Zákazníci“ – „Ochrana osobných údajov“.

Dotknutá  osoba  berie  na  vedomie,  že  jej  osobné  údaje  môžu  byť  sprístupnené   tretím
stranám za účelom podpory,  správy a vývoja  informačného  systému a výkonu externého
auditu.
Dotknutá osoba berie na vedomie, že v zmysle §17 ods.2 ZOOU SEVAK 30 dní po získaní
osobných  údajov  záznamy  telefonických  hovorov  zlikviduje.  Osobné  údaje  súvisiace
s vyriešením  oznámenia  neoprávneného  odberu  vody,  neoprávneného  vypúšťania
odpadovej vody prípadne inej neoprávnenej činnosti budú po vyriešení uchovávané v lehote
v zmysle  Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu.  Po uplynutí  tejto lehoty budú
osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Dotknutá osoba berie na vedomie, že jej  práva pri spracúvaní osobných údajov upravuje
§ 28 a nasl. ZOOU. Dotknutá osoba má v zmysle § 28 právo na základe písomnej žiadosti
od SEVAKu vyžadovať:  potvrdenie,  či  sú o nej  spracúvané osobné údaje,  vo všeobecne
zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov, vo všeobecne zrozumiteľnej
forme  presné  informácie  o  zdroji,  z  ktorého  získal  jej  osobné  údaje  na  spracúvanie,
vo  všeobecne  zrozumiteľnej  forme  zoznam  jej  osobných  údajov,  ktoré  sú  predmetom
spracúvania,  opravu alebo  likvidáciu  svojich  nesprávnych,  neúplných  alebo  neaktuálnych
osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jej osobných údajov, ktorých
účel  spracúvania  sa  skončil,  likvidáciu  jej  osobných  údajov,  ktoré  sú  predmetom
spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

                                                                                         

                                                                              Ing. Anna Šeligová
                                                                                poverená dohľadom

                                                                                                  nad ochranou osobných údajov

http://www.sevak.sk/

