
Informácie o spracovaní osobných údajov 
 
Účelom tohto dokumentu je poskytnutie informácií o spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťou 
TSR Slovakia s.r.o., so sídlom Hrabové 313, 014 01 Bytča v zmysle zákona č. 18/2018 o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri spracovaní osobných údajov (ďalej 
"GDPR"). K Vašim osobným úda-jom pristupujeme starostlivo a snažíme sa minimalizovať všetko 
spracovanie, ku ktorému dochádza. 
 
Osobné údaje a ich spracovanie v súvislosti s plnením zákonných povinností pri zbere, výkupe a 
spracovanie odpadov. 
Pri zbere, výkupu a spracovanie odpadov spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu meno, 
priezvisko, adresa trvalého bydliska a číslo preukazu totožnosti, a to za účelom plnenia povinností 
podľa zákona č. 79/2015 Z.z o odpadoch. 
  
Pri výkupe nižšie uvedených druhov kovových odpadov spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu 
meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, číslo občianskeho preukazu alebo iného preukazu 
totožnosti za úče-lem plnenie evidenčných povinností podľa zákona č. 79/2015 Z.z o odpadoch 
Kód druhu odpadu    Názov druhu odpadu 
02 01 10                       Kovové odpady 
15 01 04                       Kovové obaly 
16 01 04 *                   Autovraky 
16 01 06                      Staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielce 
16 01 17                      Železné kovy 
16 01 18                      Neželezné kovy 
16 08 01                      Použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium, paládium, Iride-        
um alebo platinu (okrem odpadu uvedeného pod číslom 16 08 07)                         
17 04 01                      Meď, bronz, mosadz 
17 04 02                      Hliník 
17 04 03                      Olovo 
17 04 04                      Zinok 
17 04 05                      Železo a oceľ 
17 04 06                      Cín 
17 04 07                      Zmiešané kovy 
17 04 11                      Káble iné pod 17 04 10 
20 01 40                      Kovy. 
 

TSR Slovakia s.r.o. ako prevádzkovateľ zariadenia na zber alebo výkupe vyššie uvedených odpadov je 
po-vinný pri odbere alebo výkupe týchto odpadov identifikovať osoby, od ktorých má v úmysle odpady 
odobrať alebo vykúpiť, identifikovať odoberané alebo vykupované odpady a viesť evidenciu o týchto 
skutočnoťiach. K tomu je oprávnený vyžadovať k nahliadnutiu preukazy totožnosti týchto osôb a 
evidovať legislatívne požadované údaje (pozri vyššie) z týchto preukazov. 
Za uvedené odpady Vám môže prevádzkovateľ zariadenia na zber alebo výkupe odpadov poskytovať 
iba bez-hotovostné platbu. K tomu účelu spracovávame číslo Vášho bankového účtu. 
 
Ďalšie informácie držiteľom osobných údajov 
Vaše osobné údaje budeme uchovávať v elektronickej podobe podľa požiadavky zákona o odpadoch 
po dobu 5 rokov. Po uplynutí archivačné doby budú osobné údaje bezpečne a nenávratne zničené tak, 
aby nemohlo dôjsť k ich zneužitiu. 
Vaše údaje zdieľame na vyžiadanie s orgánmi štátnej správy, ktoré sú oprávnené kontrolovať našu 
činnosť (ŽÚ, DÚ, KÚ, ORP obce, SIŽP), prípadne ďalším subjektom, ak je to potrebné na ochranu práv 
TSR Slovakia s.r.o. .. 



Nevykonávame prenos Vašich osobných údajov k ostatným pobočkám spoločnosti TSR Slovakia s.r.o. 
či k akýmkoľvek iným osobám v iných krajinách. 
Vami poskytnuté osobné údaje sú v TSR Slovakia s.r.o. chránené pred únikom a zneužitím organi-
začními a technickými opatreniami uvedenými v internej smernici spracovaní osobných údajov. 
 
Všetky osoby, ktoré s osobnými údajmi prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovných či 
zmluvne ce-vzatých povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti. V 
prípade, že by boli osobné údaje odovzdávané ďalším subjektom (vr. Odovzdávanie do zahraničia), TSR 
Slovakia s.r.o. so spracovateľmi dát uzavrie príslušnú zmluvu, ktorú tieto subjekty garantujú 
dodržiavanie povinností súvisiacich so spra-covania osobných údajov podľa slovenského právneho 
poriadku. 
 
Obrazový a zvukový záznam a ich spracovanie 
Pri prevádzkovaní zariadení k prevzatiu Vašich odpadov spravidla (viď symbol kamery, resp. Iná 
informácia o za-znamenávání kamerovým systémom umiestnené na prevádzke) nepretržite 
monitorujeme priestor prevádzkarne kamerovým systémom; pri tom zaznamenávame Váš obrazový, 
príp. zvukový záznam, a to za účelom ochrany majetku a osôb, ktoré sa v prevádzkarni nachádzajú. 
Táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 79/2015 Z.z o odpadoch. Záznam bude uchovávaný po dobu 30 
dní, po tejto dobe bude vymazaný v súlade s vnútornými pravidlami zaobchádzania s osobnými údajmi. 
 
Vaše práva 
Bývate Ak sa na území Európskej únie, máte na základe GDPR právo vyžiadať si od TSR Slovakia s.r.o. 
prístup k svojim osobným údajom, ich opravu či odstránenie ich prenos, obmedzenie ich spracovanie, 
ďalej máte právo ohradiť sa voči spracovaniu Vašich osobných údajov a právo podať sťažnosť u 
dozorkonajúceho orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov - https://www.nanoou.sk/). 
 
Bližšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov je možné získať prostredníctvom požiadavky 
zasla-ného na e-mail: info@tsr.sk či na adresu: TSR Slovakia s.r.o., Hrabové 313, 014 01 Bytča. 
 


