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Vyhlásenie o ochrane osobných údajov 
 

V tomto oznámení sa opisuje, ako je daná organizácia priemyselného odvetvia, ktorá spracúva vaše 

osobné údaje („my“), výlučne zodpovedná za ich spracovanie. Na zjednodušenie orientácie sú dôležité 

časti tohto oznámenia členené podľa okruhu dotknutých osôb. Na získanie informácií o spôsobe 

spracovania vašich osobných údajov si prečítajte nižšie uvedený/uvedené odsek/odseky. 

 

Pre používateľov tejto platformy je dôležitá najmä kapitola 1.7. 

 

Stav: 3.12.2018 
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1 Ktoré údaje spracúvame a akým spôsobom? 

1.1 Členovia, ich pracovníci a zástupcovia orgánu 

V súvislosti s našou podporou a správou členov, ako aj zastupovaním záujmov a informovaní našich 

členov, spracúvame niektoré vaše osobné údaje ako údaje člena (vrátane bývalých členov) alebo ako 

pracovníkov alebo zástupcov orgánu (najmä ako konateľov, predstavenstva alebo dozornej rady) jedného z 

našich členov. 

 

Spôsob spracúvania osobných údajov je uvedený v tomto odseku 1.1. Navyše môžete v odsekoch 2 a 3 

získať informácie o medzinárodných prenosoch údajov a o vašich právach v súvislosti so spracovaním 

osobných údajov. 

 

1.1.1 Kategórie spracúvaných údajov a účely spracovania údajov 

Údaje uvedené v prílohe 1 („vaše údaje“) spracúvame na tieto účely 

 

 vedenie zoznamu členov a štatistík; 

 zastupovanie záujmov našich členov v súlade so zákonom o Hospodárskej komore z roku 1998 

(„WKG“); 

 spolupráca pri štatistických záznamoch a prieskumoch; 

 poradenstvo, poskytovanie informácií a podpora našich členov v právnych a (zahraničných) 

hospodárskych záležitostiach; 

 podpora úradov a členov poskytovaním informácií (najmä o časových obdobiach členstva, 

vystavení potvrdení o absolvovanom vzdelávaní atď.); 

 organizácia informačných a školiacich podujatí (vrátane pozvánok, vedenia prezenčných listín a 

protokolov); 

 poskytovanie informácií prostredníctvom našich informačných tlačovín a publikácií; 

 propagácia a práca s verejnosťou; 

 evidovanie v databáze obchodných partnerov; 

 ak prevádzkujeme internetovú stránku, poskytovanie služieb a produktov ponúkaných na našej 

internetovej stránke; 

 iné činnosti v súvislosti so správou členov a zastupovaním záujmov v zmysle WKG a príslušných 

nariadení; 

 plnenie úloh v súvislosti s výpočtom a vyberaním platieb a poplatkov v súlade s WKG; 

 realizácia volieb do Hospodárskej komory; 

 plnenie iných zákonných povinností, najmä v súlade s WKG. 

 

Pokiaľ vaše osobné údaje spracúva Rakúska hospodárska komora alebo krajinská komora, vaše osobné 

údaje sa spracúvajú dodatočne na tieto účely: 

 

 podávanie správ, posudkov a návrhov o záležitostiach našich členov voči úradom a zákonodárnym 

orgánom; 

 podpora hospodárstva, najmä ponukou vzdelávania a ďalšieho vzdelávania, ako aj zaistením 

všeobecnej, technickej a ekonomickej podpory hospodárstva prostredníctvom príslušných 

zariadení, najmä prostredníctvom Inštitútu pre podporu hospodárstva (v zmysle § 19 ods. 1 Z 4 

WKG); 
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 vysielanie zástupcov do iných orgánov a pracovísk; 

 vysielanie členov do zákonne zriadených rád, úradov a združení; 

 správa subvencií a podpory. 

 

Pokiaľ vaše osobné údaje spracúva odborná organizácia, vaše osobné údaje sa spracúvajú dodatočne na 

tieto účely: 

 

 podpora hospodárskych, sociálnych a humanitárnych záležitostí členov, posilnenie ducha 

komunity a obrazu odvetvia; 

 zaistenie rovnakých šancí pre členov v hospodárskej súťaži, najmä zabránenie neoprávnenej 

obchodnej činnosti; 

 podpora spolupráce a aktivít spoločenstva, najmä zriadenie družstevných podnikov a 

hospodárskych družstiev, ako aj rozvoj koncepcií odvetvia orientovaných na trh a budúcnosť; 

 rokovania o kolektívnych zmluvách a ich uzatváranie; 

 podpora verejného a súkromného školstva v záujme členov, podpora vzdelávania a ďalšieho 

vzdelávania členov a ich pracovníkov a podpora odbornej prípravy. 

 

Tieto údaje zhromažďujeme v rámci vášho členstva alebo v súvislosti s poskytovaním služieb u jedného z 

našich členov takým spôsobom, že buď vy nám poskytnete tieto údaje (najmä prostredníctvom 

komunikácie cez e-mail alebo iným komunikačným prostriedkom), alebo ich zhromaždíme my, napríklad 

počas rozhovorov v rámci poradenstva, v priebehu podujatí atď. Navyše získavame obchodné údaje z 

verejných registrov a zdrojov. 

 

V prípadoch, keď vás požiadame o poskytnutie vašich údajov, je to v zásade dobrovoľné. Ak však svoje 

osobné údaje neposkytnete, rôzne procesy správy členov, zastupovania záujmov, riadenia informácií a 

podujatí, ako aj internej a externej komunikácie v týchto záležitostiach sa oneskoria alebo dokonca 

nebudú možné. Ak by v niektorých prípadoch bolo poskytnutie vašich údajov zákonne povinné, osobitne 

vás na to upozorníme. 

1.1.2 Právna podstata spracovania 

Vaše údaje spracúvame na tomto základe: 

 

 nutnosť plniť právne povinnosti, ktorým podliehame v súlade s WKG, a to podľa článku 6 ods. 1 

písm. c) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR); 

 náš prevažujúci oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorý spočíva v účinnom 

zaistení našej správy členov a nášho riadenia informácií a podujatí, ako aj internej a externej 

komunikácie v týchto záležitostiach; 

 v jednotlivých prípadoch: váš súhlas so spracovaním osobných údajov (článok 6 ods. 1 písm. a) 

alebo článok 9 ods. 2 písm. a) GDPR). 

1.1.3 Prenos vašich osobných údajov 

Pokiaľ je to na vyššie uvedené účely potrebné, prenesieme vaše osobné údaje na týchto príjemcov: 

 

 organizácie priemyselného odvetvia; 

 členovia Hospodárskej komory; 

 súdy a správne orgány; 
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 orgány verejného práva pri plnení svojich úloh (napr. inštitúcie sociálneho poistenia, záujmové 

skupiny, obce); 

 príslušníci právneho poradenstva a podporných profesií (napr. právni zástupcovia, notári, 

audítori); 

 finančné a úverové inštitúty na vykonávanie platobných transakcií; 

 skupina voličov Hospodárskej komory; 

 združenia a spolky na ochranu hospodárskych záujmov a poriadku (napr. združenie na ochranu 

proti nekalej hospodárskej súťaži); 

 úrady práce na správu podporných opatrení; 

 všetci záujemcovia o údaje členov, s ich súhlasom, ak ide o údaje už zverejnené prípustným 

spôsobom alebo prenos slúži na podporu hospodárstva; 

 zákonne zriadené rady, úrady a spolky, do ktorých sú vyslaní členovia a zmluvní partneri prizvaní 

na poskytovanie služieb; 

 WKO Inhouse GmbH; 

 externí poskytovatelia IT služieb. 

1.1.4 Doba trvania uchovávania 

Vaše údaje uchovávame v zásade po dobu, ako ju určujú zákonné povinnosti uchovávania, alebo po dobu, 

kedy je uchovávanie potrebné na plnenie našich zákonných úloh, ako aj dovtedy, kým neuplynú doby 

záruky, ručenia alebo premlčania. 

 

1.2 Funkcionári a pracovníci organizácií priemyselného odvetvia 

Aby naši členovia mohli vykonávať úlohy správy funkcionárov a zastupovania záujmov, niektoré ich osobné 

údaje spracujeme v súvislosti s ich činnosťou funkcionára alebo člena organizácie priemyselného 

odvetvia. Pokiaľ ste s nami v pracovnom pomere, platí pre vás doplňujúce vyhlásenie o ochrane osobných 

údajov. 

 

Spôsob spracúvania vašich osobných údajov je uvedený v tomto odseku 1.2. Navyše môžete v odsekoch 2 a 

3 získať informácie o medzinárodných prenosoch údajov a o vašich právach v súvislosti so spracovaním 

osobných údajov. 

1.2.1 Kategórie spracúvaných údajov a účely spracovania údajov 

Údaje uvedené v prílohe 2 („vaše údaje“) spracúvame na tieto účely: 

 

 správa funkcionárov; 

 predstavenie funkcionárov a pracovníkov na internete, ako aj na intranete s dosahom kamery; 

 vykonávanie zastupovania záujmov, podpory a poradenstva našim členom a iných úloh v zmysle 

zákona o Hospodárskej komore z roku 1998 („WKG“); 

 výpočet náhrad výdavkov a kompenzácie činnosti a úhrady nákladov v zmysle § 50 ods. 3 a 4 WKG; 

 realizácia volieb do Hospodárskej komory; 

 organizácia a realizácia schôdzí vrátane vyhotovenia pozvánok, zápisov zo schôdze a prezenčných 

listín; 

 komunikácia s vami; 

 riadenie podujatí a 

 zasielanie informačných tlačovín a publikácií. 
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Pokiaľ vaše osobné údaje spracúva Rakúska hospodárska komora alebo krajinská komora, vaše osobné 

údaje sa spracúvajú dodatočne na tieto účely: 

 

 Schválenie rozpočtov a uzávierok účtov odborných organizácií, ako aj ich hospodárenia. 

 

Pokiaľ vaše osobné údaje spracúva odborná organizácia, vaše osobné údaje sa spracúvajú dodatočne na 

tieto účely: 

 

 Rokovanie o kolektívnych zmluvách a ich uzatváranie. 

 

Vaše údaje zhromažďujeme v rámci vašej činnosti ako funkcionára alebo pracovníka priemyselného 

odvetvia takým spôsobom, že buď nám vy poskytnete tieto údaje (najmä prostredníctvom komunikácie cez 

e-mail alebo iným moderným komunikačným prostriedkom), alebo ich zhromaždíme my, napríklad počas 

schôdzí alebo v priebehu podujatí. Navyše získavame obchodné údaje z verejných registrov a zdrojov. 

 

V prípadoch, keď vás požiadame o poskytnutie vašich údajov, je to v zásade dobrovoľné. Ak však 

neposkytnete svoje osobné údaje, rôzne procesy správy funkcionárov, zastupovania záujmov, riadenia 

informácií a podujatí, ako aj internej a externej komunikácie v týchto záležitostiach sa oneskoria alebo 

dokonca nebudú možné. Ak by v niektorých prípadoch bolo poskytnutie vašich údajov zákonne povinné, 

osobitne vás na to upozorníme. 

1.2.2 Právna podstata spracovania 

Vaše údaje spracúvame na tomto základe: 

 

 nutnosť plniť právne povinnosti, ktorým podliehame najmä v súlade s WKG, a to podľa článku 6 

ods. 1 písm. c) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR); 

 náš prevažujúci oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorý spočíva v účinnom 

zaistení správy funkcionárov, nášho riadenia podujatí a prístupu k informáciám, ako aj internej a 

externej komunikácie v týchto záležitostiach; 

 v jednotlivých prípadoch: váš súhlas so spracovaním osobných údajov (článok 6 ods. 1 písm. a) 

alebo článok 9 ods. 2 písm. a) GDPR). 

1.2.3 Prenos vašich osobných údajov 

Pokiaľ je to na vyššie uvedené účely potrebné, prenesieme vaše osobné údaje na týchto príjemcov: 

 

 organizácie priemyselného odvetvia; 

 členovia Hospodárskej komory; 

 súdy a správne orgány; 

 orgány verejného práva pri plnení svojich úloh (napr. inštitúcie sociálneho poistenia, záujmové 

skupiny, obce); 

 príslušníci právneho poradenstva a podporných profesií (napr. právni zástupcovia, notári, 

audítori); 

 finančné a úverové inštitúty na vykonávanie platobných transakcií; 

 skupina voličov Hospodárskej komory; 

 združenia a spolky na ochranu hospodárskych záujmov a poriadku (napr. združenie na ochranu 

proti nekalej hospodárskej súťaži); 
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 všetci záujemcovia o údaje funkcionárov (vrátane členov); so súhlasom funkcionára, ak ide o 

údaje už zverejnené prípustným spôsobom alebo prenos slúži na podporu hospodárstva; 

 zmluvní partneri prizvaní k poskytovaniu služieb; 

 WKO Inhouse GmbH a 

 externí poskytovatelia IT služieb. 

1.2.4 Doba trvania uchovávania 

Vaše údaje uchovávame v zásade po dobu, ako ju určujú zákonné povinnosti uchovávania, alebo po dobu, 

kedy je uchovávanie potrebné na plnenie našich zákonných úloh, ako aj dovtedy, kým neuplynú doby 

záruky, ručenia alebo premlčania. 

 

1.3 Učni a osoby, ktoré skladajú majstrovské skúšky alebo skúšky 

spôsobilosti 

Ak ste v procese učňovského vzdelávania („učeň“) alebo by ste chceli zložiť majstrovskú skúšku alebo 

skúšku spôsobilosti v jednej z majstrovských skúšobní Hospodárskej komory, alebo ste túto skúšku 

zložili, budeme spracúvať niektoré z vašich nižšie uvedených osobných údajov. Učňovské a majstrovské 

skúšobne sú zriadené pri krajinských komorách priemyselného odvetvia. 

 

V tomto odseku 1.3 sú uvedené informácie o tom, ako spracúvame vaše údaje. Navyše môžete v odsekoch 

2 a 3 získať informácie o medzinárodných prenosoch údajov a o vašich právach v súvislosti so 

spracovaním osobných údajov. 

1.3.1 Kategórie spracúvaných údajov a účely spracovania údajov 

Údaje uvedené v prílohe 3 („vaše údaje“) spracúvame na tieto účely: 

 

 na vykonávanie úloh krajinských komôr ako učňovských centier najmä podľa § 19 zákona o 

odbornom vzdelávaní, ako aj majstrovských skúšobní podľa § 350 ff GewO 1994 a zákona o 

odbornom vzdelávaní; 

 na kontrolu vhodnosti výučby z vecného aj osobného hľadiska; 

 na kontrolu a zaznamenanie učňovských zmlúv; 

 na poskytovanie poradenstva učňom a pri výučbe; 

 na vykonávanie záverečných učňovských skúšok a podporu výučby; 

 na vykonávanie majstrovských skúšok a skúšok spôsobilosti; 

 na organizáciu a vykonávanie prípravných kurzov. 

 

Vaše údaje získame buď priamo od vás (najmä prostredníctvom komunikácie cez e-mail alebo inými 

komunikačnými prostriedkami), alebo tieto údaje zhromaždíme my, napríklad počas rozhovorov v rámci 

poradenstva alebo pri vykonávaní skúšok alebo prípravných kurzov. 

 

V prípadoch, keď vás požiadame o poskytnutie vašich údajov, je to v zásade dobrovoľné. Ak však 

neposkytnete svoje údaje, nebudete môcť využívať našu ponuku služieb, ako sú učňovské alebo 

majstrovské skúšobne, alebo ich budete môcť využívať len v obmedzenej miere. Ak by v niektorých 

prípadoch bolo poskytnutie vašich údajov zákonne povinné, osobitne vás na to upozorníme. 
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1.3.2 Právna podstata spracovania 

Vaše údaje spracúvame na tomto základe: 

 

 nutnosť plniť právne povinnosti, ktorým podliehame najmä v súlade so zákonom o odbornom 

vzdelávaní a živnostenského zákona, a to podľa článku 6 ods. 1 písm. c) Všeobecného nariadenia o 

ochrane osobných údajov (GDPR); 

 náš prevažujúci oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorý spočíva v účinnom 

vykonávaní našich úloh ako učňovskej alebo majstrovskej skúšobne; a 

 v jednotlivých prípadoch: váš súhlas so spracovaním osobných údajov (článok 6 ods. 1 písm. a) 

alebo článok 9 ods. 2 písm. a) GDPR). 

1.3.3 Prenos vašich osobných údajov 

Pokiaľ je to na vyššie uvedené účely potrebné, prenesieme vaše osobné údaje na týchto príjemcov: 

 

 organizácie priemyselného odvetvia; 

 členovia Hospodárskej komory; 

 správne orgány (napr. finančný úrad, úrad práce atď.); 

 orgány verejného práva pri plnení svojich úloh (napr. inštitúcie sociálneho poistenia, záujmové 

skupiny atď.); 

 právni zástupcovia a audítori; 

 finančné a úverové inštitúty na vykonávanie platobných transakcií; 

 združenia a spolky na ochranu hospodárskych záujmov a poriadku (napr. združenie na ochranu 

proti nekalej hospodárskej súťaži); 

 úrad registrácie identifikačných čísel v rámci svojho oprávnenia v súlade so zákonom o 

elektronickej verejnej správe; 

 sponzori; 

 súdy; 

 spolupracujúci partneri (napr. poskytovatelia poradenstva); 

 Statistik AUSTRIA: 

 odborné školy a školská rada; 

 WKO Inhouse GmbH a 

 externí poskytovatelia (IT) služieb. 

1.3.4 Doba trvania uchovávania 

Vaše údaje uchovávame v zásade do doby potrebnej na plnenie našich zákonných povinností, najmä podľa 

zákona o odbornom vzdelávaní a živnostenského zákona 1994, alebo do ukončenia predpísanej doby 

záruky, ručenia, premlčania alebo iných zákonných lehôt uchovávania alebo akýchkoľvek právnych sporov, 

pri ktorých sa údaje požadujú ako dôkaz. 

 

1.4 Zakladatelia, záujemcovia a novinári 

Ak sa nachádzate vo fáze zakladania podniku („zakladateľ“), alebo odhliadnuc od zakladania alebo 

vedenia podniku máte záujem o našu organizáciu alebo našu ponuku informácií a služieb, alebo sa 

zúčastňujete („záujemca“) na podujatiach alebo kurzoch, ktoré ponúkame, spracúvame niektoré z vašich 



Vyhlásenie o ochrane osobných údajov  Strana 8 z 23 

osobných údajov týmto spôsobom. Aj ak pôsobíte ako novinár, spracúvame niektoré z vašich osobných 

údajov. 

 

V tomto odseku 1.4 sú uvedené informácie o tom, ako spracúvame vaše údaje. Navyše môžete v odsekoch 

2 a 3 získať informácie o medzinárodných prenosoch údajov a o vašich právach v súvislosti so 

spracovaním osobných údajov. 

1.4.1 Kategórie spracúvaných údajov a účely spracovania údajov 

Údaje uvedené v prílohe 4 („vaše údaje“) spracúvame na tieto účely: 

 

 informácie a poradenstvo vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa zakladania podniku; 

 informácie o témach týkajúcich sa obchodnej politiky a našich aktivitách; 

 organizácia a realizácia informačných podujatí a podujatí ďalšieho vzdelávania (vrátane zasielania 

pozvánok, vyhotovenia fotografií pri podujatiach, vedenia prezenčných listín a protokolov, ako aj 

správy kurzov); 

 poskytovanie informácií prostredníctvom našich informačných tlačovín a publikácií; 

 správa subvencií a podpory; 

 iné činnosti v súvislosti so správou zakladateľov a záujemcov, ako aj naším riadením podujatí; 

 organizácia a realizácia tlačových konferencií a vedenie kontaktov s tlačou; 

 práca s verejnosťou a 

 v prípade vašej návštevy našich priestorov na účely ochrany majetku a na zníženie a objasnenie 

príslušného trestnoprávneho správania sa. 

 

Vaše údaje získame buď priamo od vás (najmä prostredníctvom komunikácie cez e-mail alebo inými 

komunikačnými prostriedkami), alebo tieto údaje zhromaždíme my, napríklad počas rozhovorov v rámci 

poradenstva alebo počas podujatí. 

 

V prípadoch, keď vás požiadame o poskytnutie vašich údajov, je to v zásade dobrovoľné. Ak však 

neposkytnete svoje osobné údaje, rôzne procesy správy zakladateľov, zastupovania záujmov, riadenia 

informácií a podujatí, ako aj internej a externej komunikácie v týchto záležitostiach sa oneskoria alebo 

dokonca nebudú možné. Ak by v niektorých prípadoch bolo poskytnutie vašich údajov zákonne povinné, 

osobitne vás na to upozorníme. 

1.4.2 Právna podstata spracovania 

Vaše údaje spracúvame na tomto základe: 

 

 nutnosť plniť právne povinnosti, ktorým podliehame najmä v súlade so zákonom o Hospodárskej 

komore z roku 1998 („WKG“), a to podľa článku 6 ods. 1 písm. c) Všeobecného nariadenia o 

ochrane osobných údajov (GDPR); 

 náš prevažujúci oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorý spočíva v účinnom 

zaistení našej správy zakladateľov, ako aj organizácie podujatí a internej a externej komunikácie 

vrátane práce s verejnosťou; 

 v jednotlivých prípadoch: váš súhlas so spracovaním osobných údajov (článok 6 ods. 1 písm. a) 

alebo článok 9 ods. 2 písm. a) GDPR). 
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1.4.3 Prenos vašich osobných údajov 

Pokiaľ je to na vyššie uvedené účely potrebné, prenesieme vaše osobné údaje na týchto príjemcov: 

 

 organizácie priemyselného odvetvia; 

 členovia Hospodárskej komory a zakladatelia; 

 iní záujemcovia (vrátane výskumných, vedeckých a partnerských spolkov); 

 súdy a správne orgány; 

 orgány verejného práva pri plnení ich úloh; 

 príslušníci právneho poradenstva a podporných profesií (napr. právni zástupcovia, notári, 

audítori); 

 peňažné a úverové inštitúcie; 

 zmluvní partneri prizvaní k poskytovaniu služieb; 

 všetci záujemcovia o údaje zakladateľov, s ich súhlasom ako zakladateľom, ak ide o údaje už 

zverejnené prípustným spôsobom alebo prenos slúži na podporu hospodárstva; 

 úrady práce na správu podporných opatrení; 

 spolupracujúci partneri v oblasti podujatí a ponúk vzdelávania; 

 WKO Inhouse GmbH a 

 externí poskytovatelia IT služieb. 

1.4.4 Doba trvania uchovávania 

Vaše údaje uchovávame až do ukončenia vzťahu týkajúceho sa poskytovania informácií alebo podpory, 

príp. do doby potrebnej na plnenie našich zákonných povinností, najmä podľa WKG, alebo do ukončenia 

predpísanej doby záruky, ručenia, premlčania alebo iných zákonných lehôt uchovávania alebo 

akýchkoľvek právnych sporov, pri ktorých sa údaje požadujú ako dôkaz. 

 

1.5 Poskytovatelia a príjemcovia služieb, ich pracovníci a zástupcovia 

orgánu 

V rámci našej činnosti spolupracujeme s podnikmi a osobami, ktoré nám poskytujú rôzne služby (vrátane 

služieb a dodávok tovaru alebo sponzorstva prostredníctvom „poskytovateľa služieb“). Na druhej strane 

vystupujeme v rámci našich činností aj ako poskytovateľ služieb, a poskytujeme preto služby fyzickým 

alebo právnym osobám („príjemcovia služieb“). Toto oznámenie sa vás týka ako príjemcu alebo 

poskytovateľa služieb a ako ich pracovníkov alebo zástupcu orgánu. 

 

V tomto odseku 1.5 sú uvedené informácie o tom, ako spracúvame vaše údaje. Navyše môžete v odsekoch 

2 a 3 získať informácie o medzinárodných prenosoch údajov a o vašich právach v súvislosti so 

spracovaním osobných údajov. 

1.5.1 Kategórie spracúvaných údajov a účely spracovania údajov 

Údaje uvedené v prílohe 5 („vaše údaje“) spracúvame na tieto účely: 

 

 vykonávanie našich úloh v zmysle zákona o Hospodárskej komore z roku 1998 („WKG“), najmä 

zastupovanie záujmov a poradenstvo našim členom; 

 organizácia a realizácia informačných podujatí a podujatí ďalšieho vzdelávania; 

 poskytovanie informácií prostredníctvom našich informačných tlačovín a publikácií; 



Vyhlásenie o ochrane osobných údajov  Strana 10 z 23 

 iné činnosti v súvislosti so správou členov, zakladateľov a záujemcov, ako aj naším riadením 

podujatí a prácou s verejnosťou; 

 príprava pracovných materiálov a infraštruktúry na zaistenie účinných interných pracovných 

procesov. 

 

Vaše údaje získame buď priamo od vás (najmä prostredníctvom komunikácie cez e-mail alebo inými 

komunikačnými prostriedkami), alebo tieto údaje zhromaždíme my, napríklad počas podujatí alebo 

poskytovania služieb. 

 

V prípadoch, keď vás požiadame o poskytnutie vašich údajov, je to v zásade dobrovoľné. Ak však svoje 

údaje neposkytnete, mohlo by to oneskoriť poskytovanie služieb alebo ich v niektorých prípadoch úplne 

znemožniť. Ak by v niektorých prípadoch bolo poskytnutie vašich údajov zákonne povinné, osobitne vás na 

to upozorníme. 

1.5.2 Právna podstata spracovania 

Vaše osobné údaje spracúvame na tomto základe: 

 

 nutnosť plniť právne povinnosti, ktorým podliehame najmä v súlade so zákonom o Hospodárskej 

komore z roku 1998 („WKG“), a to podľa článku 6 ods. 1 písm. c) Všeobecného nariadenia o 

ochrane osobných údajov (GDPR); 

 náš prevažujúci oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorý spočíva v účinnom 

vykonávaní našich činností v oblasti správy, poradenstva a podpory; 

 v jednotlivých prípadoch: váš súhlas so spracovaním osobných údajov (článok 6 ods. 1 písm. a) 

alebo článok 9 ods. 2 písm. a) GDPR). 

1.5.3 Prenos vašich osobných údajov 

Pokiaľ je to na vyššie uvedené účely potrebné, prenesieme vaše osobné údaje na týchto príjemcov: 

 

 peňažné a úverové inštitúcie; 

 zmluvní partneri prizvaní k poskytovaniu služieb; 

 banky na realizáciu platobných transakcií; 

 právni zástupcovia v súdnom spore; 

 audítori na účely auditu; 

 súdy a úrady; 

 inkasné podniky na vymáhanie dlhov (pokiaľ ide o zahraničie, len v prípade nutnosti vymáhania 

dlhov v zahraničí); 

 postupníci, faktoringové podniky, poisťovne, úverové agentúry, združenia na ochranu veriteľov vo 

funkcii zástupcov veriteľov; 

 zmluvní partneri, ktorí sa podieľajú alebo sa majú podieľať na poskytovaní služieb; 

 poisťovne na podnet uzatvorenia poistnej zmluvy o plnení alebo vzniku poistnej udalosti (napr. 

poistenie zodpovednosti za škodu); 

 spolkový úrad „Statistik Österreich“ na účely vyhotovenia zákonne predpísaných (úradných) 

štatistík; 

 WKO Inhouse GmbH a 

 externí poskytovatelia IT služieb. 
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1.5.4 Doba trvania uchovávania 

Vaše údaje uchovávame v zásade až do ukončenia obchodného vzťahu, príp. do doby potrebnej na plnenie 

našich zákonných povinností, najmä podľa WKG, alebo do ukončenia predpísanej doby záruky, ručenia, 

premlčania alebo iných zákonných lehôt uchovávania alebo akýchkoľvek právnych sporov, pri ktorých sa 

údaje požadujú ako dôkaz. 

 

1.6 Politickí činitelia a zástupcovia záujmových skupín 

V rámci plnenia našich úloh podľa zákona o Hospodárskej komore z roku 1998 („WKG“), a najmä 

vzhľadom na zastupovanie záujmov a v súvislosti s podujatiami, ktoré organizujeme, spracúvame osobné 

údaje o vás ako o politických činiteľoch, pracovníkoch ministerstva, krajinskej vlády alebo iných úradov 

alebo ako o záujmových skupinách pracovníkov (napr. funkcionári Pracovnej komory alebo odborári), 

spotrebiteľov alebo podnikov. 

 

V tomto odseku 1.6 sú uvedené informácie o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje. Navyše môžete v 

odsekoch 2 a 3 získať informácie o medzinárodných prenosoch údajov a o vašich právach v súvislosti so 

spracovaním osobných údajov. 

1.6.1 Kategórie spracúvaných údajov a účely spracovania údajov 

Údaje uvedené v prílohe 6 („vaše údaje“) spracúvame na tieto účely: 

 

 vykonávanie našich úloh v zmysle WKG, najmä zastupovanie záujmov našich členov, a rokovanie o 

kolektívnych zmluvách a ich uzatváranie, pokiaľ vaše osobné údaje spracúva odborná organizácia; 

 pozvanie na podujatia a ich organizácia; 

 zasielanie našich informačných tlačovín, ako aj informácií a publikácií. 

 

Vaše údaje získame buď priamo od vás (najmä prostredníctvom komunikácie cez e-mail alebo inými 

komunikačnými prostriedkami), alebo tieto údaje zhromaždíme my, napríklad počas činností súvisiacich s 

organizovaním podujatí. 

 

V prípadoch, keď vás požiadame o poskytnutie vašich údajov, je to v zásade dobrovoľné. Ak nám však svoje 

údaje neposkytnete, rôzne procesy, ako je napríklad zasielanie našich informačných tlačovín, by sa mohli 

oneskoriť alebo by dokonca neboli možné. Ak by v niektorých prípadoch bolo poskytnutie vašich údajov 

zákonne povinné, osobitne vás na to upozorníme. 

1.6.2 Právna podstata spracovania 

Vaše údaje spracúvame na tomto základe: 

 

 nutnosť plniť právne povinnosti, ktorým podliehame najmä v súlade s WKG, a to podľa článku 6 

ods. 1 písm. c) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR); 

 náš prevažujúci oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorý spočíva v účinnom 

vykonávaní našich informačných činností; 

 v jednotlivých prípadoch: váš súhlas so spracovaním osobných údajov (článok 6 ods. 1 písm. a) 

alebo článok 9 ods. 2 písm. a) GDPR). 
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1.6.3 Prenos vašich osobných údajov 

Pokiaľ je to na vyššie uvedené účely potrebné, prenesieme vaše údaje na týchto príjemcov: 

 

 organizácie priemyselného odvetvia; 

 iní záujemcovia (vrátane výskumných, vedeckých a partnerských spolkov); 

 WKO Inhouse GmbH a 

 externí poskytovatelia IT služieb. 

1.6.4 Doba trvania uchovávania 

Vaše údaje uchovávame v každom prípade po dobu vašej profesijnej činnosti, príp. do doby potrebnej na 

plnenie našich zákonných povinností, najmä podľa WKG, alebo do ukončenia predpísaných zákonných 

lehôt uchovávania alebo akýchkoľvek právnych sporov, pri ktorých sa údaje požadujú ako dôkaz. 

 

1.7 Používateľ našej internetovej stránky 

Ak navštevujete niektorú z našich internetových stránok, spracúvame v súvislosti s touto návštevou 

niektoré z vašich osobných údajov. 

 

V tomto odseku 1.7 sú uvedené informácie o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje. Navyše môžete v 

odsekoch 2 a 3 získať informácie o medzinárodných prenosoch údajov a o vašich právach v súvislosti so 

spracovaním osobných údajov. 

1.7.1 Kategórie spracúvaných údajov a účely spracovania údajov 

Počas vašej návštevy tejto internetovej stránky automaticky zhromažďujeme tieto vaše osobné údaje: 

 

 dátum a čas otvorenia stránky na našej internetovej stránke; 

 IP adresa; 

 názov, jazyk a verzia vášho internetového prehliadača; 

 internetová stránka (URL), ktorú ste pred otvorením tejto internetovej stránky navštívili; 

 určité cookies (pozri odsek 1.7.5 nižšie)  

 Request (názov požadovaného súboru) 

 použitý operačný systém 

 rozlíšenie obrazovky 

 aktivácia Javascript 

 sýtosť farby 

 

Okrem toho vás na našej internetovej stránke v každom prípade požiadame o zadanie osobných údajov, 

napríklad mena a e-mailovej adresy, aby sme vám mohli poskytnúť určité služby. 

 

V skutočnosti však nie ste povinní uviesť údaje, o ktoré sme vás požiadali na našej internetovej stránke. V 

tomto prípade však nie je možné, aby ste využívali všetky funkcie internetovej stránky. 

 

Vaše údaje spracúvame na tieto účely: 

 

 na sprístupnenie tejto internetovej stránky a na jej ďalšie zlepšovanie a rozvoj; 
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 na účely vypracovania štatistík o používaní; 

 na účely zistenia, predchádzania a kontroly útokov na našu internetovú stránku. 

1.7.2 Právna podstata spracovania 

Vaše osobné údaje spracúvame na tomto základe: 

 

 nutnosť plniť právne povinnosti, ktorým podliehame najmä v súlade so zákonom o Hospodárskej 

komore z roku 1998 („WKG“), a to podľa článku 6 ods. 1 písm. c) Všeobecného nariadenia o 

ochrane osobných údajov (GDPR), ako aj 

 na základe nášho prevažujúceho oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorý 

spočíva vo vytvorení používateľsky jednoduchej internetovej stránky a v ochrane našej internetovej 

stránky pred útokmi. 

1.7.3 Prenos vašich osobných údajov 

Pokiaľ je to na vyššie uvedené účely potrebné, prenesieme vaše osobné údaje na týchto príjemcov: 

 

 WKO Inhouse GmbH; 

 externí poskytovatelia IT služieb. 

1.7.4 Doba trvania uchovávania 

V zásade uchovávame vaše údaje po dobu troch mesiacov. Dlhšie uchovávanie nastáva len vtedy, keď je to 

potrebné na kontrolu zistených útokov na našu internetovú stránku, a tiež do ukončenia predpísaných 

lehôt premlčania, zákonných lehôt uchovávania alebo akýchkoľvek právnych sporov, pri ktorých sa údaje 

požadujú ako dôkaz. Okrem toho uchovávame tie údaje, ktoré zhromažďujeme na vyhotovenie vášho 

používateľského účtu, príp. správy používateľov WKO, po dobu existencie vášho účtu. 

1.7.5 Cookies 

Na našej internetovej stránke sa používajú takzvané cookies. Cookie je malý súbor, ktorý sa dá uložiť vo 

vašom počítači, keď navštívite internetovú stránku. V zásade sa cookies používajú na to, aby používateľom 

ponúkli na internetovej stránke dodatočné funkcie. Môžu sa napríklad používať na zjednodušenie 

navigácie na internetovej stránke, na možnosť ďalšieho používania internetovej stránky, ktorú ste opustili, 

a/alebo uloženie vašich preferencií a nastavení, keď internetovú stránku opäť navštívite. Cookies nemajú 

prístup k iným údajom vo vašom počítači, nemôžu ich čítať ani meniť. 

 

Väčšinu cookies na našej internetovej stránke predstavujú takzvané session cookies. Automaticky sa 

vymažú, keď opustíte našu internetovú stránku. Trvalé cookies oproti tomu zostávajú vo vašom počítači, 

kým ich v prehliadači manuálne nevymažete. Používame také trvalé cookies, ktoré rozpoznajú, kedy opäť 

navštívite našu internetovú stránku. 

 

Ak chcete kontrolovať cookies vo vašom počítači, môžete zvoliť nastavenia prehliadača tak, aby ste dostali 

správu, keď chce internetová stránka cookies uložiť. Keď sú už cookies uložené vo vašom počítači, môžete 

ich blokovať alebo vymazať. Ak chcete mať viac informácií o vykonaní týchto postupov, použite funkciu 

pomocníka vo vašom prehliadači. V záujme čo najjednoduchšieho používania zavádzame dodatočne 

nástroj „Správy cookies“, ktorým môžete ešte jednoduchšie riadiť nastavovanie cookies. Vezmite na 
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vedomie, že blokovanie alebo vymazanie cookies má vplyv na vašu online aktivitu a mohlo by zabrániť 

úplnému využívaniu tejto internetovej stránky. 

 

Na tejto internetovej stránke sú vložené služby sociálnych médií prostredníctvom pasívnych symbolov (= 

ikon). V protiklade k aktívnym plug-ins, pomocou ktorých môže nastať automatický prenos údajov do 

príslušnej sociálnej siete, tieto ikony neprenášajú pri surfovaní žiadne údaje do príslušných sociálnych 

sietí (ako je Facebook, Twitter). 

 

Ak by ste chceli používať funkciu zdieľania, otvorí sa okienko s vloženými ikonami sociálnych médií. 

Otvorenie okienka neznamená prenos údajov. Až keď kliknete na symbol, prenesie sa informácia, ktorú 

chcete zdieľať na svojom osobnom účte. Prihlásenie do príslušnej sociálnej siete znamená, že príslušné 

sociálne médium môže zhromažďovať vaše údaje. To, ktoré konkrétne údaje sa pritom zhromažďujú, 

závisí od ustanovení o ochrane osobných údajov príslušného sociálneho média. 

 

Naša internetová stránka používa plugins stránky YouTube prevádzkovanej z Google. Prevádzkovateľom 

stránok je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Ak navštívite niektorú s našich 

stránok vybavených s plugin YouTube, vytvorí sa spojenie k serverom YouTube, len čo spustíte 

prehrávanie videa. Pritom sa serveru YouTube oznámi, ktorú z našich stránok ste navštívili. 

 

Ak ste prihlásení do svojho účtu YouTube, umožníte YouTube priradiť vaše surfovanie priamo k vášmu 

osobnému profilu. Môžete tomu zabrániť tak, že sa odhlásite zo svojho účtu YouTube. Ďalšie informácie o 

manipulácii s používateľskými údajmi nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov YouTube na: 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy 

 

Táto internetová stránka používa produkt Google Maps spoločnosti Google LLC. Používaním tejto 

internetovej stránky vyjadrujete súhlas so zaznamenaním, spracovaním a používaním automaticky 

zhromaždených údajov spoločnosťou Google LLC, jej zástupcami, ako aj tretími stranami. 

 

Podmienky používania Google Maps nájdete v časti „Podmienky používania Google Maps” 

https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html. 

1.7.6 Webtracking (sledovanie na internetových stránkach) 

Niektoré z údajov zaznamenaných pri návšteve tejto internetovej stránky sa vyvolajú na účely 

štatistického vyhodnotenia používania našej internetovej ponuky a odošlú sa nášmu poskytovateľovi 

štatistických služieb spoločnosti Webtrekk GmbH. 

 

V rámci vašej návštevy internetovej stránky sa cez pixel, ktorý je vložený na každej internetovej stránke, 

zhromažďujú tieto údaje: 

 

 Request (názov požadovaného súboru) 

 typ/verzia prehliadača (napr.: Internet Explorer 11.0) 

 jazyk prehliadača (napr.: angličtina) 

 použitý operačný systém (napr.: Windows Vista) 

 vnútorné rozlíšenie okna prehliadača 

 rozlíšenie obrazovky 

 aktivácia Javascript 

 Java zap/vyp 

 Cookies zap/vyp 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html
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 sýtosť farby 

 URL referer (predtým navštívená stránka) 

 IP adresa – ihneď sa opäť zmaže 

 čas prístupu 

 kliknutia 

 

Naša internetová stránka navyše používa funkcie služby internetovej analýzy Google Analytics, ktorú 

ponúka Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Služba 

Google Analytics používa cookies, aby nám pomohla vypracovať analýzu o tom, ako používate túto 

internetovú stránku.  

Informácie o používaní tejto internetovej stránky získané prostredníctvom tohto cookie (vrátane vašej IP 

adresy a URL vyvolaných internetových stránok, ako aj atribútov internetovej stránky) sa prenesú na 

server Google v USA, kde sa uložia. Neukladáme žiadne vaše údaje, ktoré sú zhromaždené v súvislosti so 

službou Google Analytics. 

Naša internetová stránka používa možnosť anonymizácie IP, ktorú ponúka služba Google Analytics. Len 

čo Google získa vašu IP adresu, tak ju skráti/anonymizuje. Google z nášho poverenia tieto informácie 

použije na vyhodnotenie používania internetovej stránky, na vypracovanie správ o aktivitách na 

internetovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním internetovej stránky a 

internetu. IP adresu zistenú v rámci služby Google Analytics z vášho prehliadača nebude Google spájať s 

inými údajmi. 

Zhromažďovaniu vašich údajov prostredníctvom služby Google Analytics na tejto internetovej stránke 

môžete zabrániť pomocou nášho nástroja „Správa cookie“ (odkaz „Nastavenia cookie“ na konci stránky) 

(nastaví sa Opt-Out-Cookie, aby sa zabránilo budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve tejto 

internetovej stránky). 

Bližšie informácie o podmienkach používania spoločnosti Google, ako aj vyhlásenie o ochrane osobných 

údajov spoločnosti Google nájdete na http://www.google.com/analytics/terms/de.html, príp. na 

https://www.google.at/intl/at/policies/. 

 

 

2 Medzinárodný prenos údajov 

Niektorí z vyššie uvedených príjemcov sa môžu nachádzať alebo spracúvať vaše osobné údaje mimo 

územia Rakúska. Úroveň ochrany osobných údajov v niektorých krajinách nezodpovedá podmienkam 

Rakúska. Vaše osobné údaje však prenášame len do krajín, o ktorých sa Komisia EÚ vyjadrila, že majú 

primeranú úroveň ochrany osobných údajov, alebo prijmeme opatrenia, aby sme zaručili, že všetci 

príjemcovia majú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Na tento účel uzatvárame napríklad 

štandardné zmluvné podmienky (2010/87/ES a/alebo 2004/915/ES). Prípadné uzatvorené dohody sú 

dostupné na požiadanie (pozri bod 4 nižšie). 

 

 

3 Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi 

Podľa platného práva ste okrem iného oprávnení (za podmienok platných právnych predpisov) (i) 

skontrolovať, či a ktoré osobné údaje sme uložili, a získať kópiu týchto údajov, (ii) požadovať opravu, 

doplnenie alebo vymazanie vašich osobných údajov, ktoré sú spracované nesprávne alebo v rozpore s 

http://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://www.google.at/intl/at/policies/
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právnymi predpismi, (iii) požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov, (iv) za 

určitých okolností nesúhlasiť so spracovaním vašich osobných údajov alebo odvolať akýkoľvek vopred 

udelený súhlas na spracovanie, pričom takýmto odvolaním by zostala nedotknutá zákonnosť spracúvania 

až do odvolania, (v) požadovať prenosnosť údajov, (vi) poznať totožnosť tretej strany, ktorej sú vaše osobné 

údaje sprostredkované, a (vii) podať sťažnosť na úrade pre ochranu osobných údajov. 

 

 

4 Naše kontaktné údaje 

Ak máte otázky alebo požiadavky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, obráťte sa na nás a 

použite kontaktné údaje uvedené v prílohe 7: 
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Príloha 1: Spracované osobné údaje členov, ich pracovníkov a zástupcov 

orgánu 
 

Členovia (vrátane bývalých členov) 
 Číslo člena 

 Údaje o členstve (napr. začiatok členstva, priradenie k odborným skupinám) 

 Meno 

 Oslovenie/pohlavie 

 Názov spoločnosti a označenie príslušného podniku 

 Profesijné označenie 

 Štátna príslušnosť 

 Adresy 

 Telefónne a faxové číslo, e-mailová adresa a iné potrebné korešpondenčné údaje vyplývajúce z 

moderných komunikačných techník 

 Údaje zo živnostenského registra a iné údaje o oprávnení 

 Údaje o podniku, najmä údaje oznámené podľa § 70 ods. 3 WKG 

 Údaje z obchodného registra 

 Ocenenia 

 Zverejnené údaje o insolventnosti 

 Údaje týkajúce sa poplatkov, registračných poplatkov a osobitných služieb vrátane základu 

výpočtu 

 Dátum narodenia 

 Súkromná adresa podnikateľa (ak neexistuje zápis v obchodnom registri) 

 Bankové spojenie 

 Údaje o upomienkach 

 Údaje týkajúce sa volieb do komory (napr. stanovené dni, oprávnenosť voliť, nominácia, výberové 

návrhy) 

 Údaje z komunikácie s členom 

 Údaje o správe dobrovoľných podporných platbách oddelení komory členom, príp. ich príbuzným 

(napr. príjmové pomery, dôvody žiadosti, údaje o výkone, bankové spojenie) 

 Daňové registračné číslo 

 Jazyk korešpondencie 

 Údaje, ktoré sa zhromažďujú v súvislosti s podujatiami, schôdzami a ponukami vzdelávania (napr. 

zoznam účastníkov) 

 Záznamy z rokovaní a schôdzí, ako aj údaje v súvislosti s rokovaniami o kolektívnych zmluvách 

 Údaje, ktoré sa spracúvajú v súvislosti so žiadosťami o podporu 

 Údaje týkajúce sa výpočtu a úhrady poplatkov  

 IČ spoločnosti 

 GLN verejnej správy 

 Číslo Wkoe 

 Komora+číslo člena 

 Interné IČ na technické účely 

 

Zástupcovia orgánu 
 Meno 

 Oslovenie/pohlavie 

 Názov spoločnosti a označenie príslušného právneho subjektu 

 Štátna príslušnosť 
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 Adresa 

 Telefónne a faxové číslo, e-mailová adresa a iné potrebné korešpondenčné údaje vyplývajúce z 

moderných komunikačných techník 

 Údaje zo živnostenského registra a iné údaje o oprávnení 

 Údaje o insolventnosti príslušnej osoby ako podnikateľa na kontrolu, či smie byť príslušná osoba 

menovaná konateľom 

 Dátum narodenia 

 Údaje o obchodnom vedení (napr. posúdenie predpokladov na výkon podľa §§ 26 – 28 GewO, 

uznanie podľa § 373a ff GewO, postavenie v podniku, dátum a rozsah oprávnenia na zastupovanie) 

 Ocenenia 

 Jazyk korešpondencie 

 Údaje z komunikácie so zástupcom orgánu 

 Údaje, ktoré sa zhromažďujú v súvislosti s podujatiami, schôdzami a ponukami vzdelávania (napr. 

zoznam účastníkov) 

 Záznamy z rokovaní a schôdzí, ako aj údaje v súvislosti s rokovaniami o kolektívnych zmluvách 

 IČ spoločnosti 

 GLN verejnej správy 

 Číslo Wkoe 

 Komora+číslo člena 

 Interné IČ na technické účely 

 

Pracovníci členov 
 Meno 

 Oslovenie/pohlavie 

 Názov spoločnosti príslušného podniku 

 Funkcia a vymedzenie úlohy v organizácii člena 

 Telefónne a faxové číslo, e-mailová adresa a iné potrebné korešpondenčné údaje vyplývajúce z 

moderných komunikačných techník 

 Jazyk korešpondencie 

 Iné údaje z komunikácie s pracovníkom 

 IČ spoločnosti 

 GLN verejnej správy 

 Číslo Wkoe 

 Komora+číslo člena 

 Interné IČ na technické účely 

 Dátum narodenia 

 Štátna príslušnosť 

 Adresa bydliska 

 

 

Príloha 2: Spracované osobné údaje funkcionárov a pracovníkov organizácií 

priemyselného odvetvia 
 

Funkcionári (vrátane bývalých funkcionárov) organizácií priemyselného odvetvia 
 Poradové číslo 

 Údaje o členstve (napr. číslo člena, začiatok členstva, priradenie k odborným skupinám) 

 Meno 

 Oslovenie/pohlavie 
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 Názov spoločnosti a označenie príslušného právneho subjektu 

 Štátna príslušnosť 

 Adresy 

 Telefónne a faxové číslo, e-mailová adresa a iné potrebné korešpondenčné údaje vyplývajúce z 

moderných komunikačných techník  

 Údaje zo živnostenského registra a iné údaje o oprávnení 

 Údaje o podniku, najmä údaje oznámené podľa § 70 ods. 3 WKG 

 Údaje z obchodného registra 

 Ocenenia 

 Údaje o sociálnom poistení, pokiaľ je to relevantné pre postavenie funkcionára 

 Údaje o strate funkcie podľa § 53 WKG 

 Údaje o poplatkoch 

 Dátum narodenia 

 Bankové spojenie 

 Údaje o upomienkach 

 Údaje o volebnom práve, najmä vylúčenie pre insolventnosť podľa §§ 73 WKG 

 Údaje o kontaktoch s funkcionárom 

 Údaje o funkcii 

 Profesijné údaje (ako funkcionár) 

 Náhrady nutných výdavkov 

 Príslušnosť k skupine voličov 

 Daňové registračné číslo 

 Jazyk korešpondencie 

 Údaje o účasti na schôdzach a podujatiach (napr. zoznamy účastníkov) 

 Údaje o kontrole návrhov a uzávierok účtov odborných organizácií, ako aj ich hospodárenia. 

 Záznamy z rokovaní a schôdzí, ako aj údaje v súvislosti s rokovaniami o kolektívnych zmluvách 

 IČ spoločnosti 

 GLN verejnej správy 

 Číslo Wkoe 

 Komora+číslo člena 

 Interné IČ na technické účely 

 Fotografia 

 

Pracovníci organizácií priemyselného odvetvia 
 Meno 

 Oslovenie/pohlavie 

 Označenie príslušnej organizácie priemyselného odvetvia 

 Funkcia a vymedzenie úlohy v organizácii priemyselného odvetvia 

 Telefónne a faxové číslo, e-mailová adresa a iné potrebné korešpondenčné údaje vyplývajúce z 

moderných komunikačných techník 

 Jazyk korešpondencie 

 Iné údaje z komunikácie s pracovníkom 

 Interné IČ na technické účely 

 Fotografia 

 

 

Príloha 3: Spracované osobné údaje učňov a osôb, ktoré skladajú 

majstrovské skúšky alebo skúšky spôsobilosti 
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 Meno 

 Oslovenie/pohlavie 

 Adresa 

 Telefónne a faxové číslo, e-mailová adresa a iné potrebné korešpondenčné údaje vyplývajúce z 

moderných komunikačných techník 

 Údaje o sociálnom poistení (len pokiaľ existuje zákonná povinnosť ich spracovania, napr. na účely 

vyúčovania s inštitúciou sociálneho poistenia) 

 Dátum a miesto narodenia 

 Štátna príslušnosť 

 Adresa bydliska 

 Údaje o profesii (napr. číslo učňa, remeslo) 

 Príspevok na náklady za internát (v prípade učňov) 

 Údaje o vzdelávaní (napr. údaje o učňovskej zmluve, údaje o skúškach, absolvované školy atď.) 

 Údaje o zákonnom zástupcovi (napr. meno, adresa, kontaktné údaje atď.) 

 Údaje o prevádzke učňovského miesta (v prípade učňov) 

 Ponuka učňovského miesta (v prípade učňov) 

 Študentské, žiacke a vzdelávacie štipendiá 

 

 

Príloha 4: Spracované osobné údaje zakladateľov, záujemcov a novinárov 
 

Zakladatelia a záujemcovia 
 Poradové číslo 

 Meno 

 Oslovenie/pohlavie 

 Zamestnanie 

 Štátna príslušnosť 

 Adresy 

 Telefónne a faxové číslo, e-mailová adresa a iné potrebné korešpondenčné údaje vyplývajúce z 

moderných komunikačných techník 

 Ocenenia 

 Dátum narodenia 

 Súkromná adresa podnikateľa (ak neexistuje zápis v obchodnom registri) 

 Bankové spojenie 

 Údaje o upomienkach 

 Údaje z komunikácie so zakladateľom alebo záujemcom 

 Jazyk korešpondencie 

 Údaje, ktoré sa spracúvajú v súvislosti so žiadosťami o podporu 

 Údaje, ktoré sa zhromažďujú v súvislosti s podujatiami, schôdzami a ponukami vzdelávania (napr. 

zoznam účastníkov a zápisy zo schôdzí) 

 Interné IČ na technické účely 

 Údaje o poskytovaní informácií (napr. informačná tlačovina áno/nie) 

 Údaje z video záznamov, pokiaľ sa príslušná osoba zdržiavala v priestoroch WKO 

 Údaje o prípadnej účasti na kurzoch (napr. údaje o skúškach, údaje o vzdelávaní) 

 Fotografie vyhotovené počas podujatí 

 

Novinári 
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 Meno 

 Oslovenie/pohlavie 

 Telefónne a faxové číslo, e-mailová adresa a iné potrebné korešpondenčné údaje vyplývajúce z 

moderných komunikačných techník 

 Príslušnosť k médiu 

 Korešpondencia a iné údaje o komunikácii (napr. pozvánky, priatie/odmietnutie účasti) 

 Jazyk korešpondencie 

 Poznámky k účasti na podujatiach a tlačových konferenciách  

 Údaje zverejnené novinármi 

 Interné IČ na technické účely 

 Údaje z video záznamov, pokiaľ sa príslušná osoba zdržiavala v priestoroch WKO 

 Fotografie vyhotovené počas podujatí 

 

 

Príloha 5: Spracované osobné údaje členov, ich poskytovateľov a príjemcov 

služieb, ich pracovníkov a zástupcov orgánu 
 

Poskytovatelia a príjemcovia služieb 
 Poradové číslo 

 Meno, príp. označenie 

 Oslovenie/pohlavie 

 Príslušnosť k Hospodárskej komore 

 Číslo člena (pri príslušnosti k Hospodárskej komore) 

 Adresa 

 Telefónne a faxové číslo a iné potrebné korešpondenčné údaje vyplývajúce z moderných 

komunikačných techník (napr. e-mailová adresa) 

 Dátum narodenia 

 Údaje z obchodného registra 

 Údaje o bonite 

 Ukazovatele blokovania (napr. blokovanie kontaktov, blokovanie účtov, blokovanie účtovania, 

blokovanie platieb) 

 Priradenie k určitej kategórii príjemcov alebo poskytovateľov služieb (vrátane regionálneho 

priradenia atď.) 

 Identifikačné číslo na účely oficiálnej štatistiky, ako je daňové registračné číslo a identifikačné 

číslo Intrastat 

 Predmet dodávky alebo služby  

 Kvalifikácia poskytovateľov služieb (napr. pedagogické skúsenosti školiteľov, absolvovanie kurzov) 

 Referencie/ďalší zamestnávateľ 

 Údaje o bonusoch, províziách a pod. 

 Kontaktná osoba príjemcu alebo poskytovateľa služieb na realizáciu dodávky alebo služby 

 V prípade poskytovania služieb spolupracujúca tretia strana vrátane údaje o druhu spolupráce 

 Dodacie podmienky a podmienky poskytovania služieb  

 Údaje o poistení dodávky alebo služby a o ich financovaní 

 Údaje o daňovej povinnosti a výpočte dane 

 Podmienky financovania a platby 

 Bankové spojenie 

 Čísla a inštitúcie úverových kariet 

 Údaje o riadení úverov (napr. limit úveru, výmenný limit) 
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 Údaje o platobnej schopnosti príslušnej osoby 

 Údaje o upomienkach/údaje o žalobách 

 Údaje o účtoch a dokladoch 

 Náklady a zisky týkajúce sa poskytovania služieb 

 Osobitné postupy účtovania (napr. opravná položka, zmenková pohľadávka, splátka, banková 

záruka) 

 Údaje o evidencii poskytovania služieb potrebné pre vyúčtovanie príjemcovi služieb 

 Jazyky korešpondencie, iné dohody a kód na výmenu údajov 

 Iné údaje z komunikácie s príjemcom alebo poskytovateľom služieb 

 

Pracovníci a zástupcovia orgánu 
 Poradové číslo 

 Meno 

 Oslovenie/pohlavie 

 Príslušný príjemca alebo poskytovateľ služieb  

 Funkcia príslušnej osoby u príjemcu alebo poskytovateľovi služieb 

 Telefónne a faxové číslo a iné potrebné korešpondenčné údaje vyplývajúce z moderných 

komunikačných techník (napr. e-mailová adresa) 

 Jazyk korešpondencie 

 Rozsah oprávnenia na zastupovanie 

 Obchodné záležitosti spracúvané pracovníkom/zástupcom orgánu 

 Iné údaje z komunikácie s pracovníkom/zástupcom orgánu 

 

 

Príloha 6: Spracované osobné údaje politických činiteľov a záujmových 

skupín  
 Poradové číslo 

 Meno 

 Oslovenie/pohlavie 

 Telefónne a faxové číslo, e-mailová adresa a iné potrebné korešpondenčné údaje vyplývajúce z 

moderných komunikačných techník 

 Vykonávaná funkcia 

 Politická príslušnosť/strana 

 Organizačná príslušnosť 

 Účasť na podujatiach  

 Záznamy z rozhovorov 

 Iné údaje z komunikácie s príslušnou osobou 

 Informácie o spolupráci pri politickom rozhodovaní a politických procesoch  

 Informácie o spolupráci pri tvorbe pracovno-právnych noriem kolektívnej tvorby práva  

 Údaje zverejnené samotnými príslušnými osobami (napr. rozhovory) 

 Interné IČ na technické účely 
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Príloha 7: Kontaktné údaje osoby poverenej ochranou osobných údajov 
 

Wirtschaftskammer Österreich  

Ing. Florian Kössler 

Wiedner Hauptstraße 63 

1045 Wien 

dsb@wko.at 

mailto:dsb@wko.at

