
Základné pojmy 

 

Osobné údaje 

Akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby 
(dotknutej osoby); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo 
alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné 
údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre 
fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto 
fyzickej osoby. 

Osobitná kategória osobných údajov 

Údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, 
filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické 
údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej 
orientácie fyzickej osoby. 

Biometrické údaje 

Osobné údaje, ktoré sú výsledkom osobitného technického spracúvania, ktoré sa týkajú 
fyzických, fyziologických alebo behaviorálnych charakteristických znakov fyzickej osoby a 
ktoré umožňujú alebo potvrdzujú jedinečnú identifikáciu tejto fyzickej osoby, ako napríklad 
vyobrazenia tváre alebo daktyloskopické údaje.  

Spracúvanie osobných údajov 

Vykonávanie operácií alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných 
údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, 
prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, 
šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, 
obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými 
alebo neautomatizovanými prostriedkami. 

Oprávnená osoba 

Každá fyzická osoba (napr. zamestnanec, osoba pracujúca na dohodu o brigádnickej práci 
študentov, dohodu o pracovnej činnosti, dohodu o vykonaní prác), ktorá má prístup k 
osobným údajom a pracuje s osobnými údajmi na základe poverenia a pokynov 
prevádzkovateľa. 

Dotknutá osoba 

Každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú. 

Prevádzkovateľ 



Spoločnosť JAVYS, a.s., ktorá určuje účel spracúvania osobných údajov a prostriedky 
spracúvania osobných údajov a nesie zodpovednosť za spracúvanie osobných údajov. Účel a 
prostriedky spracúvania môžu byť vymedzené aj osobitnými zákonmi. 

 

Sprostredkovateľ 

Fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva 
osobné údaje v mene JAVYS, a.s. 

Súhlas dotknutej osoby 

Akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej 
osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje 
súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. 


