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Informačné memorandum o spracúvaní a ochrane osobných údajov v 

spoločnosti OKTE, a.s.   

   
Predstavenstvo spoločnosti OKTE, a.s., (ďalej len OKTE) v súlade s právomocou a zodpovednosťou 

štatutárneho orgánu vydáva toto informačné memorandum o spracúvaní a ochrane osobných údajov v 

OKTE.   

Všetky osobné údaje, ktoré OKTE zhromažďuje v súvislosti s poskytovaním svojich služieb, sú  spracúvané 

a chránené v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 

zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o 

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby práva dotknutej osoby boli 

náležite chránené a aby dotknutá osoba o nich bola dostatočne informovaná.   

V tomto Informačnom memorande sú informácie o tom, na aké účely a ako je v OKTE vykonávané 

spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb, komu ich môže poskytnúť, aké sú práva dotknutých osôb, 

ako aj informácia, kde  môžu dotknuté osoby OKTE kontaktovať v prípade, že majú otázky týkajúce sa 

spracúvania ich osobných údajov.    
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1 Kontaktné údaje (§19 ods. 1 písm. a) )  

Identifikácia spoločnosti: 

Spoločnosť OKTE, a.s., IČO: 45 687 862, so sídlom Bratislava,  Mlynské nivy 48, PSČ 

821 09, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave, 

Oddiel Sa, vložka číslo 5087/B  

Otázky ohľadne spracúvania osobných údajov je možné posielať:   

Poštou na korešpondenčnú adresu: OKTE, a.s., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava   

Alebo  

email: gdpr@okte.sk 

 

2 Zodpovedná osoba (§19 ods. 1 písm. b) )  

Spoločnosť OKTE nenapĺňa požiadavky stanovené §44 a nie je povinná určiť zodpovednú osobu v súlade s 

§44 zákona o ochrane osobných údajov. Povinnosti, ktoré sú zákonom pridelené zodpovednej osobe 

vykonávajú poverení zamestnanci OKTE.  

Dotknuté osoby môžu kontaktovať v súvislosti s ochranou osobných údajov spoločnosť OKTE, a. s. na 

emailovej adrese gdpr@okte.sk. 

 

3 Účel spracovania osobných údajov a právny základ (19 ods. 1 písm. c) ) 

OKTE spracúva osobné údaje odberateľov elektriny, výrobcov elektriny, užívateľov sústavy1, odosielateľov 

a prijímateľov korešpondencie v nasledovných informačných systémoch2: 

- IS4 - Účtovníctvo 

- IS5 - IS správa registratúry 

- IS6 – XMtrade®/ISOM 

- IS7 – XMtrade®/IMS 

- IS8 – XMtrade®/OZE 

Podrobnosti o kategóriách dotknutých osôb a osobných údajov pri jednotlivých systémoch sú uvedené 

v Prílohe č. 1 - Záznam o spracovateľských činnostiach.  

V ostatných moduloch XMtrade sú využívané osobné údaje z ISOM, IMS resp. OZE. Nie sú v nich 

uchovávané ďalšie špecifické osobné údaje. 

V Prílohe č. 1 Záznam o spracovateľských činnostiach je pre každý z IS uvedený účel spracovania osobných 

údajov kategória osobných údajov a právny základ, na základe ktorého sú tieto údaje spracovávané. 

Spracúvanie osobných údajov je po celú dobu vykonávané výhradne v rozsahu a za účelom dosiahnutia 

stanoveného účelu.   

Akonáhle je účel spracúvania naplnený, OKTE osobné údaje v súlade so zásadou minimalizácie údajov 

(spracúvanie primerané, relevantné a obmedzené na rozsah nevyhnutný vzhľadom na účely spracúvania) 

 
1 Užívatelia sústavy – osoby, ktoré odoberajú elektrinu alebo dodávajú elektrinu prostredníctvom prenosovej sústavy 
alebo distribučnej sústavy, alebo majú s jej prevádzkovateľom zmluvný vzťah, 
2 Boli vynechané informačné systémy spracúvajúce osobné údaje zamestnancov a dodávateľov  

mailto:gdpr@okte.sk
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a obmedzenia účelu vymazáva, pokiaľ ich nie je potrebné uchovať pre iné účely (najmä legislatívne 

stanovené lehoty) prípadne nie je stanovená lehota pre jej uchovanie.   

4 Oprávnené záujmy prevádzkovateľa (§19 ods. 1 písm. d) ) 

Spoločnosť OKTE, a.s. nespracováva v informačných systémoch uvedených v kapitole 3 osobné údaje s 

právnym základom oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany v súlade s §13 ods. 1 písm. 

f)  

 

5 Identifikácia príjemcu alebo kategorizácia príjemcu (§19 ods. 1 písm. e) ) 

Osobné údaje odberateľov elektriny, výrobcov elektriny, užívateľov sústavy zo systémov: 

- IS4 – Účtovníctvo 

- IS5 - IS správa registratúry 

- IS6 – XMTrade®/ISOM 

- IS7 – XMTrade®/IMS 

- IS8 – XMTrade®/OZE 

sú sprístupňované len Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v súlade a v rozsahu stanoveným zákonom. 

Ostatné osobné údaje spracovávané v informačných systémoch uvedených v kapitole 3 sú prístupné len 

vybraným povereným zamestnancom spoločnosti OKTE v rámci plnenia ich pracovných povinností. 

 

6 Prenos do tretej krajiny (§19 ods. 1 písm. f) ) 

Spoločnosť OKTE, a.s. neprenáša a nezamýšľa prenášať osobné údaje spracúvané v informačných 

systémoch uvedených v kapitole 3 do tretej krajiny ani do medzinárodnej organizácie. 

 

7 Doba uchovávania (§19 ods. 2 písm. a) ) 

Osobné údaje sú v jednotlivých informačných systémoch spracúvané len na dobu obmedzenú a 

nevyhnutnú k naplneniu účelu spracúvania osobných údajov. Pre jednotlivé osobné údaje sú v Prílohe č. 

1 - Záznam o spracovateľských činnostiach uvedené doby uchovávania osobných údajov po ukončení ich 

spracovávania, v súlade so súvisiacou legislatívou a archívnym a skartačným  plánom.  

 

8 Práva dotknutých osôb (§19 ods. 2 písm. b) ) 

Každá dotknutá osoba má právo uplatňovať nasledujúce práva:    

1) Právo na informácie, 

2) Právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,   

3) Právo na opravu, 

4) Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“),  

5) Právo na obmedzenie spracúvania.   

6) Právo na prenosnosť osobných údajov. 
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7) Právo namietať spracúvanie osobných údajov.   

 

O opatreniach prijatých na základe žiadosti dotknutej osoby informuje OKTE dotknutú osobu bez 

zbytočného odkladu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti, najneskôr však do troch mesiacov od 

doručenia žiadosti, ak bola lehota v prípade odôvodnenej potreby predĺžená.   

V nasledovných kapitolách sú uvedené podrobnosti k jednotlivým právam dotknutých osôb. 

8.1 Právo na informácie (§19 ods. 1, 2) 

Spoločnosť OKTE poskytuje informácie o spracúvaní osobných údajov formou tohto Informačného 

memoranda o spracúvaní a ochrane osobných údajov, ktoré je zverejnené na internete na webovej 

stránke Ochrana osobných údajov | Informácie | OKTE, a.s. 

 

8.2 Právo dotknutej osoby na prístup k údajom (§21 )   

Právo na prístup k osobným údajom má tri možnosti:   

1. informácia o tom, či dochádza k spracúvaniu jej osobných údajov,    

2. informácia o type spracúvaných údajov, účele, právnom základe, dobe spracúvania a pod.,    

3. samotný výpis osobných údajov.    

Dotknutá osoba vo svojej žiadosti adresovanej OKTE určí, ktorú zo zložiek práva na prístup k osobným 

údajom využíva.    

8.3 Právo na opravu (§22, §25)   

Dotknutá osoba má právo na:   

a) opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú;   

b) doplnenie neúplných osobných údajov so zreteľom na účely spracúvania, a to prostredníctvom 

poskytnutia doplnkového vyhlásenia.   

Právo na opravu či doplnenie dotknutá osoba uplatní prostredníctvom žiadosti adresovanej OKTE (listom, 

e-mailom, bod 1 Kontaktné údaje).   

OKTE oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje sprístupnené, všetky opravy osobných 

údajov, pokiaľ je to možné s vynaložením primeraného úsilia. Pokiaľ to dotknutá osoba požaduje, 

informuje OKTE dotknutú osobu o takto informovaných príjemcoch.   

8.4 Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) (§23, §25)   

Na žiadosť dotknutej osoby adresovanej OKTE (listom, e-mailom, bod 1 Kontaktné údaje) OKTE bez 

zbytočného odkladu vymaže jeho osobné údaje, pokiaľ je splnený niektorý z nižšie uvedených dôvodov:   

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané;   

b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého boli údaje spracúvané, a neexistuje žiadny ďalší 

právny dôvod pre spracúvanie;    

https://www.okte.sk/sk/informacie/ochrana-osobnych-udajov/
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c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre 

spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov pre účely priameho 

marketingu;   

d) osobné údaje boli spracúvané nezákonne;   

e) osobné údaje musia byť vymazané k splneniu zákonnej povinnosti stanovenej právom   

Európskej únie alebo členského štátu, ktorému OKTE podlieha;   

f) osobné údaje dieťaťa boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti 

určenej priamo dieťaťu.   

Ak OKTE osobné údaje zverejnila a je povinná ich vymazať, podnikne so zreteľom na dostupnú technológiu 

a náklady na vykonanie primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informovala 

prevádzkovateľov, ktorí tieto osobné údaje spracúvajú, že ich dotknutá osoba žiada, aby vymazali všetky 

odkazy na tieto osobné údaje, ich kópie či repliky.   

Vyššie uvedené neplatí, pokiaľ je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné:   

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;   

b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá vyžaduje spracúvanie osobných údajov podľa práva 

Európskej únie alebo členského štátu, ktorému OKTE podlieha, alebo na splnenie úlohy 

realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je OKTE poverená;   

c) z dôvodu verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;   

d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého či historického výskumu či na 

štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že by využitie práva na vymazanie znemožnilo alebo 

závažným spôsobom ohrozilo splnenie cieľov takéhoto spracúvania;   

e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.   

OKTE oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje sprístupnené, každé vymazanie osobných 

údajov, pokiaľ je to možné s vynaložením primeraného úsilia. Pokiaľ to dotknutá osoba požaduje, 

informuje OKTE dotknutú osobu o tom, ktorí príjemcovia osobných údajov boli takto informovaní.   

Pokiaľ na základe jednej z vyššie uvedených výnimiek OKTE odmietne osobné údaje vymazať, informuje o 

tom dotknutú osobu v lehote jedného mesiaca od doručenia žiadosti.   

8.5 Právo na obmedzenie spracúvania (§24, §25)   

Dotknutá osoba má právo na to, aby OKTE obmedzila spracúvanie jej osobných údajov v ktoromkoľvek z 

týchto prípadov:   

a) dotknutá osoba popiera správnosť osobných údajov; v tomto prípade bude spracúvanie 

obmedzené na dobu potrebnú k tomu, aby OKTE mohla správnosť osobných údajov overiť;   

b) spracúvanie osobných údajov je protizákonné, dotknutá osoba namieta proti vymazaniu 

osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;   

c) OKTE už osobné údaje nepotrebuje na účely spracúvania, ale dotknutá osoba ich požaduje na 

preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;   

d) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov; v tomto prípade bude spracúvanie 

obmedzené až do overenia, či oprávnené dôvody na strane OKTE prevažujú nad oprávnenými 

dôvodmi dotknutej osoby.   
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V dôsledku obmedzenia spracúvania osobných údajov môže OKTE predmetné osobné údaje naďalej 

uchovávať, avšak spracúvané môžu byť len so súhlasom dotknutej osoby alebo z dôvodu preukazovania, 

uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej 

osoby alebo z dôvodu dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.   

OKTE oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje sprístupnené, každé obmedzenie 

spracúvania osobných údajov, pokiaľ je to možné s vynaložením primeraného úsilia. Pokiaľ to dotknutá 

osoba požaduje, informuje OKTE dotknutú osobu o tom, ktorí príjemcovia osobných údajov boli takto 

informovaní.   

8.6 Právo namietať spracúvanie osobných údajov. (§27)   

V prípade spracúvania osobných údajov na základe právneho titulu oprávneného záujmu OKTE má 

dotknutá osoba právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej 

konkrétnej situácie, ktorú v námietke popíše.    

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho 

marketingu, v dôsledku čoho OKTE osobné údaje na tento účel prestane spracúvať.   

OKTE na vyššie uvedené právo namietať dotknutú osobu výslovne, jasne a oddelene od akýchkoľvek iných 

informácií upozorní najneskôr v okamžiku prvej komunikácie s dotknutou osobou.   

8.7 Právo na prenosnosť údajov (§26)   

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla OKTE, a má právo ich 

preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi, v prípade, že sa spracúvanie osobných údajov vykonáva 

automatizovanými prostriedkami a pokiaľ je splnená niektorá z nižšie uvedených podmienok:   

a) osobné údaje sú spracúvané na konkrétne účel/-y na základe súhlasu dotknutej osoby;   

b) jedná sa o zvláštnu kategóriu osobných údajov spracúvaných pre jeden alebo viac stanovených 

účelov na základe výslovného súhlasu udeleného dotknutou osobou; alebo   

c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je 

dotknutá osoba alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy na žiadosť 

dotknutej osoby.    

Za osobné údaje poskytnuté OKTE sú považované údaje, ktoré dotknutá osoba priamo, vedome a aktívne 

oznámila OKTE napr. prostredníctvom formulára, ale rovnako údaje generované na základe aktivity 

dotknutej osoby pri používaní služby alebo zariadenia, ako napr. lokalizačné údaje, dáta prihlásenia do 

aplikácie a pod.    

OKTE osobné údaje dotknutej osoby poskytne v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom 

formáte. Dotknutá osoba je oprávnená preniesť získané osobné údaje inému prevádzkovateľovi osobných 

údajov.   

Právom na prenosnosť údajov nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.   

9 Právo odvolať súhlas (§19 ods. 2 písm. c) ) 

Spoločnosť OKTE nespracováva v informačných systémoch uvedených v kapitole 3 osobné údaje na 

základe súhlasu dotknutej osoby. Právne základy jednotlivých informačných systémov sú uvedené v 

kapitole 3. 
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10 Právo podať návrh na začatie konania (§19 ods. 2 písm. d) ) 

Ak má dotknutá osoba podozrenie, že došlo alebo dochádza k porušeniu jej práv pri spracúvaní jej 
osobných údajov alebo došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov alebo nariadenia, môže 
podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.  

Pre podanie návrhu je možné použiť VZOR uvedený na stránkach Úradu. Na stránkach úradu sú tiež 
uvedené podrobnosti o návrhu začatia konania . 

11 Informácia o povinnosti poskytnúť osobné údaje (§19 ods. 2 písm. e) ) 

Vo všetkých informačných systémoch uvedených v kapitole 3 sú spracovávané osobné údaje na základe 

zákona a v prípade systémov XMtrade®/ISOM, XMtrade®/ISM, XMtrade®/OZE sú osobné údaje 

spracovávané aj na základe zmluvy s dotknutou osobou. Zoznam súvisiacej legislatívy je uvedený v Prílohe 

č. 1 -  Záznam o spracovateľských činnostiach.  

 

V prípade, ak dotknutá osoba odmietne poskytnúť svoje osobné údaje na spracovanie v uvedených 

systémoch, nemôže si spoločnosť OKTE plniť svoje zákonné povinnosti v súvislosti so službami 

poskytovanými dotknutej osobe a z toho dôvodu nemôže s dotknutou osobou uzatvoriť zmluvný vzťah. 

 

12 Informácia o automatizovanom individuálnom rozhodovaní a profilovaní (§19 ods. 2 písm. f) ) 

Spoločnosť OKTE nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie dotknutých 

osôb podľa § 28 ods. 1 a 4. 

 

13 Získavanie informácií od inej ako dotknutej osoby (§20) 

Spoločnosť OKTE nezískava informácie o dotknutých osobách v systémoch uvedených v kapitole 3 od inej 

ako dotknutej osoby. 

 

14 Zásady spracúvania   

OKTE spracúva správne a aktualizované osobné údaje na základe zákonného titulu, spravodlivým a 

transparentným spôsobom, len pre konkrétne určené, výslovne udelené a legitímne účely, v minimálnom 

nevyhnutnom rozsahu, uchováva ich vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb len na 

nevyhnutnú dobu vo vzťahu k účelu a zaisťuje ich integritu a dôvernosť pomocou vhodných technických 

alebo organizačných opatrení a primeraného zabezpečenia pred neoprávneným či nezákonným 

spracúvaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.   

OKTE zaisťuje, aby nesprávne údaje z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, boli bezodkladne opravené 

a v prípade, že to nie je možné, tak vymazané.   

Všetky činnosti spojené s osobnými údajmi a ich ochranou OKTE riadne dokumentuje, predovšetkým vedie 

záznamy o spracovateľských činnostiach a ďalšie doklady o spracúvaní osobných údajov pre naplnenie 

zásady zodpovednosti podľa Nariadenia. Dozorným orgánom je najmä Úrad na ochranu osobných údajov 

so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, tel.:  +421/2/3231 3220   

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/vzor_navrhu_na_zacatie_konania_o_ochrane_osobnych_udajov.docx
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov
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15 Podmienky prenosu osobných údajov   

Osobné údaje OKTE nespracúva prostredníctvom tretích osôb (ďalej len „Sprostredkovateľ“).  

OKTE za zákonom stanovených podmienok poskytuje údaje orgánom verejnej moci (napr. polícii, súdom, 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a pod.).   

OKTE neposkytuje osobné údaje tretím osobám za úhradu.   

16 Zabezpečenie osobných údajov   

S prihliadnutím  na technický stav, náklady na vykonanie opatrení, povahu osobných údajov, rozsah, 

kontext a účel spracúvania a na pravdepodobné a rôzne vážne riziká spojené so spracúvaním osobných 

údajov, OKTE zaviedla vhodné technické a organizačné opatrenia, aby zaistila úroveň zabezpečenia 

osobných údajov odpovedajúcu daným rizikám, najmä náhodnému a nezákonnému zničeniu, strate, 

zmene, neoprávnenému poskytnutiu prenesených, uchovávaných alebo inak spracúvaných osobných 

údajov alebo neoprávnenému prístupu k nim.   

OKTE ako zamestnávateľ zaviazala svojich zamestnancov poverených spracúvať osobné údaje  zachovávať 

mlčanlivosť a spracúvať osobné údaje výhradne podľa pokynov OKTE ako prevádzkovateľa osobných 

údajov.   

OKTE má zavedené pohotovostné plány a postupy pre prípad bezpečnostného incidentu.   

OKTE má zavedenú politiku pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia prijatých 

bezpečnostných opatrení.   

OKTE má zavedený systém riadenia informačnej bezpečnosti, v rámci ktorého riadi zabezpečenie ochrany 

všetkých informácií spoločnosti, vrátane osobných údajov. Každý rok prebieha externý audit, na ktorom 

je systém riadenia informačnej bezpečnosti auditovaný. 

17 Zoznam príloh 

Príloha 1: Záznam o spracovateľských činnostiach  
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Príloha č. 1: Záznam o spracovateľských činnostiach 

IS4 - Účtovníctvo 

Účel spracúvania Plnenie povinností OKTE v oblasti účtovníctva 

 

Právny základ 

spracovateľskej 

činnosti 

§13 ods. 1 písm. c) - spracúvanie OÚ je nevyhnutné podľa osobitného 

predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika 

viazaná:  

- zákon č. 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov 

Kategórie dotknutých 

osôb 

- zamestnanci obchodných partnerov,  

- fyzické osoby, s ktorými má OKTE zmluvný vzťah. 

Kategória osobných 

údajov 

bežné osobné údaje 

- Meno, priezvisko, dátum narodenia, podpis (len v papierovej 

podobe), adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, 

telefón, e-mail 

Lehota na výmaz OÚ 10 rokov 

Kategória príjemcov Neposkytuje sa 

Označenie tretej 

krajiny alebo 

medzinárodnej 

organizácie 

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

Bezpečnostné 

opatrenia (technické a 

organizačné) 

bezpečnostná dokumentácia prevádzkovateľa 

Sprostredkovatelia Nie je 

 

IS5 - IS správa registratúry 

Účel spracúvania Evidencia úradnej korešpondencie 

 

Právny základ 

spracovateľskej 

činnosti 

§13 ods. 1 písm. c) - spracúvanie OÚ je nevyhnutné podľa osobitného 

predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika 

viazaná:  

- zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

- vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Kategórie dotknutých 

osôb 

Odosielatelia a prijímatelia úradnej korešpondencie  
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Kategória osobných 

údajov 

Bežné osobné údaje  

- Meno, priezvisko, dátum narodenia, podpis (len v papierovej 

podobe), adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, 

telefón, e-mail 

Lehota na výmaz OÚ 5 rokov 

Kategória príjemcov Neposkytuje sa 

Označenie tretej 

krajiny alebo 

medzinárodnej 

organizácie 

Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

Bezpečnostné 

opatrenia (technické a 

organizačné) 

Bezpečnostná dokumentácia prevádzkovateľa 

Sprostredkovatelia Nie je 

 

IS6 – XMTrade®/ISOM 

Účel spracúvania Riadenie zmluvného vzťahu  za účelom poskytovania služieb portálom 

XMtrade®/ISOM 

 

Právny základ 

spracovateľskej 

činnosti 

§13 ods. 1 písm. c) - spracúvanie OÚ je nevyhnutné podľa osobitného 

predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika 

viazaná:   

- § 95 ods. 1 písmeno h) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov  

- § 6 odsek 2 Vyhlášky č. 358/2013 Z. z. Ministerstva hospodárstva 

Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje postup a podmienky 

v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích 

systémov v elektroenergetike  

Povinností stanovené zákonom sú upresnené v: 

- Prevádzkový poriadok OKTE, a.s., (kapitola 2.1, bod 5) 

Kategórie dotknutých 

osôb 

Koncový odberateľ elektriny, ktorý požiada vyplnením formuláru 

o vytvorenie prístupového účtu k webovému sídlu XMtrade®/IMS.  

Kategória osobných 

údajov 

Titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo (mobil), 

odberné a odovzdávacie miesto  

Osobné údaje v prílohe, ktorú poskytne koncový odberateľ elektriny. 

Prílohou je doklad, ktorým koncový odberateľ preukáže vzťah ku 

odbernému a odovzdávaciemu miestu (napr.: kópia zmluvy 

s dodávateľom, kópia faktúry, iný doklad) 

Lehota na výmaz OÚ 5 rokov po ukončení zmluvného vzťahu 

Kategória príjemcov Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 

Označenie tretej 

krajiny alebo 

Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 
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medzinárodnej 

organizácie 

Bezpečnostné 

opatrenia (technické a 

organizačné) 

bezpečnostná dokumentácia prevádzkovateľa 

Sprostredkovatelia Nie je 

 

IS7 – XMTrade®/IMS 

Účel spracúvania Poskytovanie služieb, súvisiacich s výrobou elektriny z obnoviteľných 

zdrojov energie - zber a vyhodnocovanie meraní výrobcov elektriny 

z obnoviteľných zdrojov energie s celkovým inštalovaným výkonom do 

10 kW vrátane, ktorí si uplatňujú podporu výroby elektriny doplatkom 

a ktorí sú zároveň odberateľom v domácnosti.  

 

Právny základ 

spracovateľskej 

činnosti 

§13 ods. 1 písm. c) - spracúvanie OÚ je nevyhnutné podľa osobitného 

predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika 

viazaná: 

- § 27 odsek 2 písm. j) Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov  

- § 12 odsek 5, 8, 10, 14 Vyhlášky č. 24/2013 Z. z. Úradu pre reguláciu 

sieťových odvetví., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie 

vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu 

s plynom 

Kategórie dotknutých 

osôb 

Výrobcovia elektriny – fyzické osoby, ktoré majú oprávnenie na výrobu 

elektriny podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (osoby, ktoré vykonávajú činnosti podľa 

odseku 2 a 4 § 4 Zákona č. 251/2012 Z. z.)  

Užívatelia sústavy – osoby, ktoré odoberajú elektrinu alebo dodávajú 

elektrinu prostredníctvom prenosovej sústavy alebo distribučnej 

sústavy, alebo majú s jej prevádzkovateľom zmluvný vzťah  

Kategória osobných 

údajov 

Bežné osobné údaje - Titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa, 

telefónne číslo (mobil), miesto podnikania  

Lehota na výmaz OÚ 5 rokov po ukončení zmluvného vzťahu 

Kategória príjemcov úrad pre reguláciu sieťových odvetví 

Označenie tretej 

krajiny alebo 

medzinárodnej 

organizácie 

Neuskutočňuje sa 

Bezpečnostné 

opatrenia (technické a 

organizačné) 

bezpečnostná dokumentácia prevádzkovateľa 

Sprostredkovatelia Nie je 
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IS8 – XMTrade®/OZE 

Účel spracúvania Organizovanie a zúčtovanie podpory výroby elektriny z obnoviteľných 

zdrojov energie (OZE) a elektriny vyrobenej vysoko účinnou 

kombinovanou výrobou elektriny a tepla (VÚ KVET).  

 

Právny základ 

spracovateľskej 

činnosti 

§13 ods. 1 písm. c) - spracúvanie OÚ je nevyhnutné podľa osobitného 

predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika 

viazaná: 

- § 4b odsek 8 písm. a) Zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore 

obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Kategórie dotknutých 

osôb 

Výrobcovia elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcovia 

elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou  

Výrobcovia elektriny s právom na podporu  

Výrobcovia elektriny – fyzické osoby, ktoré majú oprávnenie na výrobu 

elektriny podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (osoby, ktoré vykonávajú činnosti podľa 

odseku 2 a 4 § 4 Zákona č. 251/2012 Z. z.)  

Užívatelia sústavy – osoby, ktoré elektrinu dodávajú alebo elektrinu 

odoberajú prostredníctvom prenosovej sústavy alebo distribučnej 

sústavy alebo majú s prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo 

distribučnej sústavy zmluvný vzťah  

Kategória osobných 

údajov 

Titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne 

číslo, miesto podnikania  

Lehota na výmaz OÚ 5 rokov po ukončení zmluvného vzťahu 

Kategória príjemcov úrad pre reguláciu sieťových odvetví 

Označenie tretej 

krajiny alebo 

medzinárodnej 

organizácie 

Neuskutočňuje sa 

Bezpečnostné 

opatrenia (technické a 

organizačné) 

bezpečnostná dokumentácia prevádzkovateľa 

Sprostredkovatelia Nie je 

 

 


