
 

 

Spracovanie osobných údajov osôb oprávnených na ponuky akcií vlastníctva 

Informačné oznámenie 

 

1. Účel tohto informačného oznámenia 

Vaša spoločnosť môžu zhromažďovať a prenášať vaše osobné údaje za účelom umožnenia správy ponúk na vlastníctvo 

zamestnaneckých akcií. Účelom tohto informačného formulára je vysvetliť, ako sa vaše osobné údaje v tejto súvislosti 

spracúvajú, a predstaviť vaše práva v tejto súvislosti v súlade s nariadením EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb týkajúci sa spracovania osobných údajov a voľného pohybu týchto údajov (ďalej len „nariadenie“) a v súlade 

so zákonom č. 78-17 zo 6. januára 1978 o informačných technológiách, záznamoch a občianskych slobodách v znení 

neskorších predpisov („Informatická technológia a sloboda“). 

Každý zamestnávateľ koná vo fáze zostavovania ponuky vo svojom okolí ako nezávislý spracovateľ. 

Následne budú konať poskytovatelia služieb poverení spoločnosťou VINCI vykonávať zápis a správu vášho sporiaceho účtu 

ako správcovia údajov. 

2. Účely, na ktoré spracúvame vaše osobné údaje 

Váš zamestnávateľ spracúva vaše osobné údaje za účelom umožnenia rozšírenia ponuky svojim zamestnancom a za 

účelom monitorovania registrácií. V tejto súvislosti je spracovanie vašich osobných údajov opodstatnené oprávneným 

záujmom vašej spoločnosti ponúknuť svojim zamestnancom možnosť prihlásiť sa na ponuku zamestnaneckých akcií 

skupiny VINCI. 

3. Osobné údaje, ktoré spracúvame 

Za účelom určenia osôb, ktoré majú nárok na ponuku vlastníctva akcií a nastavenia nástroja, ktorý umožňuje účasť na 

tomto vlastníctve, váš zamestnávateľ potrebuje údaje, aby: 

• Vás identifikoval (priezvisko, meno, štátna príslušnosť, dátum narodenia, aktuálna pracovná pozícia, identifikátor 

skupiny VINCI alebo národný identifikátor); 

• Určil vášho materského zamestnávateľa a posúdil vašu spôsobilosť na ponuku vlastníctva akcií (meno 

zamestnávateľa, kód spoločnosti, kritérium oprávnenosti ponuky VINCI); 

• Vás kontaktoval (e-mailová adresa, korešpondenčná adresa, jazyk komunikácie); 

• Spravoval daňové záležitosti (váš pobyt vo Francúzsku / EÚ / zvyšku sveta). 

Toto zaobchádzanie sa týka iba osôb, ktoré spĺňajú podmienky oprávnenosti na ponuky akcií navrhnutých spoločnosťou 

VINCI. 
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4. Príjemcovia vašich osobných údajov 

Váš zamestnávateľ postupuje vaše osobné údaje ďalej spoločnosti Amundi Tenue de Comptes, ktorej obchodná adresa je: 

90 boulevard Pasteur, 75015 Paríž, Francúzsko (korešpondenčná adresa: 26956 VALENCE CEDEX 9, Francúzsko), 

zodpovednej za počítačový nástroj slúžiaci na registráciu a zber údajov, najmä s cieľom zabezpečiť spracovanie prihlásení 

sa do ponúk za najlepších možných podmienok. 

Spoločnosť VINCI SA je za účelom globálneho dohľadu nad registračnou stránkou tiež príjemcom údajov. 

5. Uchovávanie vašich osobných údajov 

Vaše osobné údaje sa budú používať výlučne na účely uvedené vyššie po dobu nevyhnutnú na vykonanie ponuky a do 

zákonného predpisu. Ak sa do ponuky vlastníctva zamestnaneckých akcií, ktorú zaviedla spoločnosť VINCI nezapíšete, 

vaše osobné údaje automaticky a systematicky odstráni spoločnosť Amundi Tenue de Comptes po uplynutí obdobia 9 

mesiacov od ukončenia príslušnej ponuky. 

6. Vaše práva 

Máte právo, za podmienok stanovených nariadením a zákonom o ochrane údajov: 

• obdržať kópiu vašich osobných údajov, ktoré máme, a získať informácie o spracovaní vašich osobných údajov; 

• požiadať nás o opravu, doplnenie a aktualizáciu vašich osobných údajov, ktoré sú nepresné, neúplné, nesprávne a 

/ alebo neaktuálne; 

• získať vymazanie vašich osobných údajov; 

• získať obmedzenie jedného alebo viacerých spracovaní vašich osobných údajov, ktoré vykonávame; 

• nesúhlasiť so spracovaním vašich osobných údajov; 

• stanoviť pokyny týkajúce sa zaobchádzania s vašimi osobnými údajmi po vašej smrti. 

Máte tiež právo podať sťažnosť na CNIL (Národná komisia pre informatiku a slobody) alebo dozornému orgánu členského 

štátu Európskeho hospodárskeho priestoru, v ktorom sa obvykle zdržiavate alebo pracujete, v prípade, že sa domnievate, 

že jedno alebo viac zaobchádzaní pri spracovaní osobných údajov porušuje nariadenie. 

Informujeme vás, že spracovanie vašich osobných údajov, ako je opísané v tomto informačnom oznámení, bude v prípade 

potreby obnovené počas prípravy každej novej ponuky vlastníctva zamestnaneckých akcií, o ktorých môže spoločnosť 

VINCI v budúcnosti rozhodnúť. 

7. Ako uplatniť svoje práva 

Ak chcete uplatniť svoje práva uvedené vyššie, alebo ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa nášho spracovania 

osobných údajov, môžete sa obrátiť na oddelenie ľudských zdrojov vašej spoločnosti alebo na úradníka pre ochranu 

údajov spoločnosti VINCI S.A.: contact.dpo@vinci.com. 

Ak nechcete, aby boli vaše osobné údaje poskytnuté spoločnosti Amundi Tenue de Comptes, môžete nás ihneď 

kontaktovať. 

 

 


