SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Kia Slovakia s. r. o. (ďalej len „Kia“)
Prevádzkovateľ

Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom
IČO: 35 876 832
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 15074/L

Web

https://www.kia.sk/sk/kontakt/ochrana-osobnych-udajov
Zamestnanec sekcie dodržiavanie pravidiel a interný audit (compliance), ktorého je možno kontaktovať osobne

Zodpovedná osoba

na adrese sídla Kia (administratívna budova, 2. poschodie), zaslaním e-mailu na adresu podnet@kia.sk alebo
telefonicky na 041/5155555

Právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov
-

Nariadenie 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 (ďalej len „GDPR“)

-

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Účely, právne základy spracúvania a doba uchovávania osobných údajov
Kia spracúva osobné údaje (získané priamo od dotknutých osôb alebo prostredníctvom sprostredkovateľov, prípadne z verejne prístupných zdrojov
alebo od tretích strán) v súlade s vopred jednoznačne stanovenými zámermi spracúvania, viažucimi sa na rôzne činnosti v rámci jednotlivých
procesov. Každý účel disponuje primeraným právnym základom, ktorý zaručuje zákonnosť spracúvania. Pre spracovateľské operácie Kia sa uplatňujú
rôzne druhy právnych základov, v závislosti od ich vhodnosti pre daný účel, najmä to však je plnenie zákonnej povinnosti (dobu uchovávania určuje
zákon a dotknutá osoba je v danom prípade povinná poskytnúť osobné údaje), existencia oprávnených záujmov Kia (dobu uchovávania určuje trvanie
oprávnených záujmov a doba, počas ktorej je možné uplatňovať nároky z oprávneného záujmu), súhlas dotknutej osoby (dobu uchovávania určuje
čas, na ktorý bol súhlas udelený, resp. ju ukončuje moment odvolania súhlasu), plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo
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v rámci predzmluvných vzťahov (doba uchovávania je určená dobou predzmluvných rokovaní a dobou plnenia zmluvy, vrátane doby, počas ktorej
je možné uplatňovať nároky zo zmluvy; poskytnutie osobných údajov môže byť v danom prípade v zásade dobrovoľné, okrem prípadu, keď je
poskytnutie údajov nevyhnutné pre plnenie).

Príjemcovia osobných údajov
Kia osobné údaje sprístupňuje najmä:
a) orgánom verejnej moci (orgány štátnej správy a samosprávy, orgány činné v trestnom konaní a súdy, notárske a exekútorské úrady, prípadne
iné verejnoprávne subjekty a inštitúcie),
b) Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, spoločnostiam doplnkového dôchodcovského sporenia, dôchodcovským správcovským
spoločnostiam, poštovým podnikom, bankám a poisťovniam,
c) zmluvným partnerom Kia (dodávatelia tovarov a služieb, sprostredkovatelia spracúvajúci osobné údaje v mene Kia alebo zmluvní partneri,
prevádzkovatelia, v mene ktorých spracúva osobné údaje Kia,
d) Nadácii Kia Slovakia,
e) zástupcom zamestnancov,
f)

médiám a tlačovým agentúram,

g) iným orgánom, fyzickým alebo právnickým osobám, podľa rámca definovaného príslušným právnym základom.

Prenos osobných údajov do tretích krajín
Kia neuskutočňuje prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín, mimo krajín Európskej únie. V prípade existencie dôvodov
nevyhnutnosti takého prenosu osobných údajov, ho Kia uskutoční výlučne na základe podmienok stanovených právnym rámcom GDPR, resp.
Zákona.

Automatizované rozhodovanie a profilovanie
Kia neuskutočňuje rozhodovanie založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania.
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Práva dotknutých osôb
Právo na prístup
Dotknutá osoba má právo na potvrdenie informácie, či sú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú spracúvané, a ak tomu tak je, má právo na prístup k jej
osobným údajom. Dotknutá osoba má právo na poskytnutie kópií osobných údajov, ktoré Kia o nej spracúva, ako aj na informáciu ako sú osobné
údaje spracúvané. Predmetné informácie Kia poskytne vo forme, ktorá reflektuje formu žiadosti dotknutej osoby, resp. ktorá zohľadňuje žiadaný
spôsob poskytnutia. Kia je v prípade opakujúcich sa žiadostí dotknutých osôb, ktoré žiadajú poskytnutie osobných údajov v rovnakom rozsahu,
oprávnená účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Právo na opravu
Kia je oprávnená spracúvať len správne a aktualizované osobné údaje, preto je v jej záujme, aby ju dotknutá osoba upozornila na spracúvanie
neúplných, nesprávnych alebo nepresných údajov a žiadala opravu. Na základe uplatnenia práva na opravu spracúvaných údajov, Kia bez
zbytočného odkladu nesprávne osobné údaje doplní alebo opraví.

Právo na zabudnutie
Dotknutá osoba má právo na vymazanie všetkých údajov, ktoré sú spracúvané nezákonným spôsobom (napr. dotknutá osoba odvolala súhlas so
spracúvaním a neexistuje žiadny iný právny základ spracúvania).

Obmedzenie spracúvania
Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania v prípade uplatnenia práva na opravu alebo ak namieta vymazanie svojich osobných údajov,
ak je ich spracúvanie protizákonné, alebo Kia už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie,
uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. V daných prípadoch Kia obmedzí spracúvanie osobných údajov na nevyhnutne potrebný čas.
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Právo na prenosnosť
Dotknutá osoba má právo získať a požiadať Kia o prenos osobných údajov, ktoré jej poskytla, k inému prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne
používanom a strojovo čitateľnom formáte, avšak len v prípade, ak ide o údaje spracúvané na právnom základe, spočívajúcom v súhlase dotknutej
osoby alebo na základe zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou.

Právo namietať
Dotknutá osoba je oprávnená namietať spracúvanie osobných údajov, ak sa domnieva, že je neoprávnené alebo žiada prehodnotiť profilovanie, resp.
výsledok automatizovaného rozhodovania. Kia nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na
spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie
právnych nárokov.

Právo odvolať súhlas
Pri spracovateľských operáciách, ktorých právnym základom je súhlas dotknutej osoby, má kedykoľvek dotknutá osoba právo odvolať súhlas, a to
jeho zaslaním na e-mail podnet@kia.sk alebo aj osobne na adrese sídla Kia, na sekcii dodržiavanie pravidiel a interný audit. Odvolanie súhlasu nemá
vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré mu predchádzalo.

Právo podať sťažnosť
Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva a adresovať Kia akékoľvek pripomienky alebo podnety týkajúce sa spracúvania jej osobných údajov, a to
zaslaním e-mailu na adresu podnet@kia.sk alebo písomne na adresu sídla Kia, resp. osobne v mieste sídla Kia, pričom má právo podať aj sťažnosť na
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, ktorý je dozorným orgánom.
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Informácie o účeloch spracúvania, právnych základoch a kategóriách osobných údajov a dotknutých osôb
Účel
spracúvania

Právny základ
Plnenie povinností vyplývajúcich z aplikovateľnej legislatívy.
Oprávnený záujem Kia poskytovať koordinačnú podporu
cudzincom vykonávajúcich prácu v Kia a na ochrane svojich

Zamestnávanie cudzincov

práv, právom chránených záujmov a majetku vo svojom
vlastníctve, ako aj na ochrane práv a právom chránených
záujmov iných osôb.
Čl. 9 ods. 2 písm. b), f), h), i) GDPR.

Kategória osobných údajov

Kategória dotknutých osôb

Bežné osobné údaje
Osobitné kategórie osobných
údajov (údaje o zdraví, národnosti)
Osobné údaje týkajúce sa uznania
viny za spáchanie trestného činu

Cudzinci vykonávajúci prácu v Kia
Rodinní príslušníci cudzincov
vykonávajúcich prácu v Kia

alebo priestupku

Plnenie zákonných povinností Kia vyplývajúcich z
aplikovateľnej legislatívy na úseku bezpečnosti a ochrany
Ochrana bezpečnosti a zdravia pri
práci

zdravia pri práci; ochrany, podpory a rozvoja verejného

Bežné osobné údaje

zdravia; ochrany životného prostredia a požiarnej ochrany.

Osobitné kategórie osobných

Oprávnený záujem Kia na zabezpečení ochrany života,

údajov (údaje o zdraví, pandémia)

zdravia a bezpečnosti zamestnancov Kia a tretích osôb.

Zamestnanci Kia
Iné osoby ako zamestnanci Kia
vykonávajúce práce v priestoroch
Kia

Čl. 9 ods. 2 písm. b), f), h), i) GDPR.

Vedenie personálnej agendy Kia

Bežné osobné údaje

Zamestnanci Kia

Plnenie zákonných povinností Kia vyplývajúcich z

Osobitné kategórie osobných

Rodinní príslušníci a blízke osoby

aplikovateľnej legislatívy upravujúcej pracovnoprávne

údajov (údaje o zdraví, členstvo v

zamestnancov Kia

vzťahy a obdobné pracovné vzťahy.

odborovej organizácii členov

Bývalí zamestnanci Kia

Plnenie povinností v rámci predzmluvných a zmluvných

predstavenstva ZO OZ)

Uchádzači o zamestnanie

vzťahov s dotknutou osobou.

Osobné údaje týkajúce sa uznania

uchádzajúci sa o konkrétnu pozíciu

Čl. 9 ods. 2 písm. b), f), h), i) GDPR.

viny za spáchanie trestného činu

Osoby vykonávajúce práce mimo

alebo priestupku

pracovného pomeru

Plnenie zákonných povinností Kia vyplývajúcich z
aplikovateľnej legislatívy upravujúcej oblasť pracovných

Zamestnanci Kia

ciest.
Pracovné cesty

Oprávnený záujem Kia na efektívnom riadení a organizácii
pracovných ciest a na zabezpečení ochrany života, zdravia a
bezpečnosti zamestnancov Kia a tretích osôb, ktoré sa
pracovných ciest zúčastňujú.
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Bežné osobné údaje

Osoby, ktoré v rámci pracovnej
cesty pôsobia v Kia (business
travelers)

Účel
spracúvania

Právny základ

Kategória osobných údajov

Kategória dotknutých osôb

Plnenie zákonných povinností Kia vyplývajúcich z
aplikovateľnej legislatívy upravujúcej pracovnoprávne
vzťahy, tvorbu a použitie sociálneho fondu a poskytovanie
jeho príspevkov a iných benefitov.
Sociálna politika Kia

Oprávnený záujem Kia uskutočňovať zodpovednú sociálnu
politiku a chrániť práva a právom chránené záujmy Kia, ako
aj práva a právom chránené záujmy iných osôb.

Bežné osobné údaje.
Osobitné kategórie osobných
údajov (údaje o zdraví)

Zamestnanci Kia
Rodinní príslušníci a blízke osoby
zamestnancov Kia
Bývalí zamestnanci Kia

Plnenie povinností v rámci predzmluvných a zmluvných
vzťahov s dotknutou osobou.
Čl. 9 ods. 2 písm. b), f), h), i) GDPR.
Spracúvanie miezd osôb
pracujúcich v Kia na základe

Zamestnanci Kia

pracovnej zmluvy, dohody o práci
vykonávanej mimo pracovného

Plnenie povinností Kia vyplývajúcich z aplikovateľnej

pomeru a zamestnancov agentúry

legislatívy upravujúcej mzdy a povinnosti týkajúce sa daní a

dočasného zamestnávania, vrátane

odvodov.

vyhotovenia dokladov

Čl. 9 ods. 2 písm. b), f) GDPR.

Rodinní príslušníci a blízke osoby
Bežné osobné údaje

zamestnancov Kia

Osobitné kategórie osobných

Bývalí zamestnanci Kia

údajov (údaje o zdraví)

Uchádzači o zamestnanie
Osoby vykonávajúce práce mimo

potvrdzujúcich príjem dotknutej

pracovného pomeru

osoby a vyhotovenia ročného
zúčtovania dane dotknutej osoby
Plnenie povinností vyplývajúcich z aplikovateľnej legislatívy
Kolektívne pracovnoprávne vzťahy

upravujúcej kolektívne vzťahy

Bežné osobné údaje

Plnenie povinností v rámci kolektívnej zmluvy a zmluvných

Osobitné kategórie osobných

vzťahov s dotknutou osobou.

údajov (údaje o zdraví)

Zamestnanci Kia

Čl. 9 ods. 2 písm. b), f), h), i) GDPR.
Plnenie zákonných povinností Kia vyplývajúcich z
aplikovateľnej legislatívy upravujúcej vzdelávanie
zamestnancov.
Vzdelávanie zamestnancov

Oprávnený záujem Kia na rozvoji zručností a schopností
svojich zamestnancov.
Plnenie povinností v rámci predzmluvných a zmluvných
vzťahov s dotknutou osobou.
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Bežné osobné údaje

Zamestnanci Kia

Účel
spracúvania

Právny základ

Kategória osobných údajov

Kategória dotknutých osôb

Plnenie zákonných povinností Kia vyplývajúcich z
aplikovateľnej legislatívy upravujúcej odborné vzdelávanie a
prípravu, pracovnoprávne vzťahy, mzdy a povinnosti
týkajúce sa daní a odvodov.
Plnenie povinností v rámci predzmluvných a zmluvných
Duálne vzdelávanie

vzťahov s dotknutou osobou.

Bežné osobné údaje

Žiaci, študenti a majstri odbornej

Oprávnený záujem Kia na rozvoji odborného vzdelania a

Osobitné kategórie osobných

výchovy v rámci duálneho

prípravy žiakov a študentov, ich zručností a schopností a na

údajov (údaje o zdraví)

vzdelávacieho programu

Bežné osobné údaje

Žiaci a študenti

Bežné osobné údaje

Uchádzači o zamestnanie

nadobúdaní odbornej praxe a na ochrane ich života, zdravia
a bezpečnosti, práv a právom chránených záujmov a
majetku v ich vlastníctve, ako aj na ochrane práv a právom
chránených záujmov a majetku vo vlastníctve Kia.
Čl. 9 ods. 2 písm. b), f) GDPR.
Plnenie povinností v rámci predzmluvných a zmluvných
vzťahov s dotknutou osobou.
Oprávnený záujem Kia na poskytovaní podpory študentov a
Záverečné študijné práce, odborná
prax a výcvik a štipendisti

žiakov prostredníctvom štipendijného programu a
spolupráce pri koncipovaní záverečných študijných prác, na
nadobudnutí odbornej praxe a výcviku a na ochrane ich
života, zdravia a bezpečnosti, práv a právom chránených
záujmov a majetku v ich vlastníctve, ako aj na ochrane práv
a právom chránených záujmov a majetku vo vlastníctve Kia.

Vedenie databázy uchádzačov o
zamestnanie
Uchádzači o zamestnanie
(konkrétna pozícia v rámci ponuky
voľných pracovných miest)

Súhlas dotknutej osoby.
Plnenie povinností v rámci predzmluvných a zmluvných
vzťahov s dotknutou osobou.

Vyhodnotenie potenciálu

Oprávnený záujem Kia na obsadení určených pracovných

uchádzača o zamestnanie /

pozícií osobami spĺňajúcimi definované kritériá (napr.

interného zamestnanca Kia

osobnostné predpoklady).
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Bežné osobné údaje

Bežné osobné údaje

Uchádzači o zamestnanie
Zamestnanci Kia
Uchádzači o zamestnanie
Zamestnanci Kia

Účel
spracúvania

Právny základ

Kategória osobných údajov

Kategória dotknutých osôb

Plnenie povinností v rámci predzmluvných a zmluvných

Správa flotily interných vozidiel Kia

vzťahov s dotknutou osobou.

Bežné osobné údaje

Oprávnený záujem Kia na ochrane svojich práv, právom

Osobitné kategórie osobných

chránených záujmov a majetku vo svojom vlastníctve a na

údajov

zabezpečení bezpečnosti, ochrany života a zdravia iných

Osobné údaje týkajúce sa uznania

osôb (pridelenie vozidla, servisné opravy, poistné udalosti,

viny za spáchanie trestného činu

odpredaj).

alebo priestupku

Zamestnanci Kia

Čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR.
Oprávnený záujem Kia zabezpečiť riadny priebeh
organizovaného podujatia, ako aj ochrana práv a právom
Organizovanie podujatí a súťaží a

chránených záujmov Kia, účastníkov podujatia a prípadných

príslušná evidencia

tretích osôb. Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním
osobných údajov (rodinný príslušník).

Zamestnanci Kia. Rodinní
Bežné osobné údaje

príslušníci zamestnanca Kia. Iné

Osobitné kategórie osobných

dotknuté osoby prihlásené na

údajov (údaje o zdraví)

podujatie alebo zúčastňujúce sa
súťaží

Čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR.
Oprávnený záujem Kia na ochrane práv, právom chránených
záujmov a majetku vo svojom vlastníctve, na ochrane práv a
právom chránených záujmov a majetku vo vlastníctve iných
Ochrana majetku a bezpečnosti

osôb a na zabezpečení bezpečnosti, ochrany života a

Bežné osobné údaje

zdravia osôb vstupujúcich a nachádzajúcich sa v areáli a v

Osoby vstupujúce a pohybujúce sa
v priestoroch Kia

objektoch Kia, ako aj na odhaľovaní a prevencii kriminality a
inej protispoločenskej činnosti.
Monitorovanie kamerovými
systémami pre zlepšenie ochrany

Oprávnený záujem Kia na ochrane práv, právom chránených

nehnuteľného a iného majetku Kia,

záujmov a majetku vo svojom vlastníctve, na ochrane práv a

na zvýšenie ochrany života

právom chránených záujmov a majetku vo vlastníctve iných

a zdravia, na získanie dôkazov na

osôb a na zabezpečení bezpečnosti, ochrany života a

účely preukazovania prípadných

zdravia osôb vstupujúcich a nachádzajúcich sa v areáli a v

občianskoprávnych nárokov a na

objektoch Kia, ako aj na odhaľovaní a prevencii kriminality a

kontrolu dodržiavania pracovnej

inej protispoločenskej činnosti.

disciplíny zamestnancov Kia.
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Bežné osobné údaje

Osoby vstupujúce a pohybujúce sa
v priestoroch Kia

Účel
spracúvania

Právny základ

Kategória osobných údajov

Kategória dotknutých osôb
Odosielatelia a prijímatelia úradnej
korešpondencie
Zamestnanci Kia

Plnenie zákonných povinností Kia vyplývajúcich z
Vedenie registratúry

aplikovateľnej legislatívy na úseku správy archívov a
registratúr.
Čl. 9 ods. 2 písm. f), j) GDPR.

Bežné osobné údaje
Osobitné kategórie osobných
údajov

Rodinní príslušníci a blízke osoby
zamestnancov Kia
Bývalí zamestnanci Kia
Uchádzači o zamestnanie
uchádzajúci sa o konkrétnu pozíciu
Osoby vykonávajúce prácu mimo
pracovného pomeru

Spracúvanie účtovných dokladov

Plnenie zákonných povinností Kia vyplývajúcich z
aplikovateľnej legislatívy na úseku daní a poplatkov.

Zamestnanci Kia
Bežné osobné údaje

uvedené na účtovných dokladoch

Oprávnený záujem Kia na zabezpečení efektívneho chodu
Riadenie vnútorných procesov

jednotlivých procesov a na ochrane práv, právom

(technicko-organizačných a

chránených záujmov a majetku vo svojom vlastníctve, ako aj

výrobných) a reporting

na ochrane práv a právom chránených záujmov a majetku

Osoby, ktorých osobné údaje sú

Zamestnanci Kia
Bežné osobné údaje

Iné osoby ako zamestnanci Kia,
ktoré participujú na vnútorných
procesoch Kia

vo vlastníctve iných osôb.
Oprávnený záujem na ochrane práv, právom chránených
záujmov a majetku vo svojom vlastníctve, ako aj na ochrane
Zabezpečenie prevádzky IT

práv a právom chránených záujmov a majetku vo vlastníctve

systémov

iných osôb a na zabezpečení prevádzky IT systémov,

Bežné osobné údaje

Zamestnanci Kia

infraštruktúry a aplikácií, ich bezpečnosti a ochrany pred
narušením.
Oprávnený záujem Kia na posúdení, riadení a optimalizácii
podnikateľského a reputačného rizika podnikateľských a

Zamestnanci a iné osoby

iných subjektov a na výkone práv a plnení povinností v

spriaznené s obchodnými

Spracúvanie osobných údajov v

rámci predzmluvných vzťahov, na plnení zmlúv uzavretých s

zmluvných a predzmluvných

obchodnými partnermi a na ochrane práv, právom

vzťahoch

chránených záujmov a majetku vo svojom vlastníctve, ako aj

spriaznené s obchodnými

na ochrane práv a právom chránených záujmov a majetku

partnermi Kia, s ktorými Kia

vo vlastníctve iných osôb.

plánuje uzatvoriť zmluvu

Plnenie povinností v rámci predzmluvných a zmluvných

August 2021

partnermi Kia
Bežné osobné údaje

Zamestnanci a iné osoby

Účel
spracúvania

Právny základ

Kategória osobných údajov

Kategória dotknutých osôb

Bežné osobné údaje

Záujemcovia o nákup majetku Kia

vzťahov s dotknutou osobou (obchodný partner je fyzická
osoba).
Predaj majetku vo vlastníctve Kia

Plnenie povinností v rámci predzmluvných a zmluvných
vzťahov s dotknutou osobou.
Oprávnený záujem Kia na ochrane práv, právom chránených
záujmov a majetku vo svojom vlastníctve, ako aj na ochrane

Vedenie sporovej agendy

práv a právom chránených záujmov a majetku vo vlastníctve
iných osôb.
Čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR.

Bežné osobné údaje
Osobitné kategórie osobných
údajov
Osobné údaje týkajúce sa uznania
viny za spáchanie trestného činu

Osoby, s ktorými (alebo v prospech
ktorých) vedie Kia súdne spory,
prípadne iné konania

alebo priestupku

Plnenie zákonných povinností Kia vyplývajúcich z
aplikovateľnej legislatívy (žiadosti orgánov verejnej správy,
orgánov činných v trestnom konaní, súdov a iných
oprávnených osôb).
Vybavovanie žiadostí o
poskytovanie súčinnosti

Oprávnený záujem Kia na administrácii akejkoľvek
relevantnej žiadosti a na ochrane práv, právom chránených
záujmov a majetku vo svojom vlastníctve, ako aj na ochrane

Bežné osobné údaje

Osoby v pracovnoprávnom,

Osobitné kategórie osobných

obchodnom alebo inom zmluvnom

údajov

vzťahu s Kia

Bežné osobné údaje

Zamestnanci Kia

Bežné osobné údaje

v obrazových, zvukovo-obrazových

práv a právom chránených záujmov a majetku vo vlastníctve
iných osôb.
Čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR.
Spracúvanie osobných údajov osôb
vykonávajúcich dobrovoľnícku

Plnenie povinností v rámci predzmluvných a zmluvných

činnosť (komunikácia a

vzťahov s dotknutou osobou.

organizačné pokyny)
Oprávnený záujem Kia na budovaní svojho dobrého mena,
na vytváraní a rozvíjaní vzťahov s verejnosťou, na
Komunikácia a prezentácia Kia v
interných a externých médiách
("PR agenda")

informovaní zamestnancov Kia a verejnosti o svojej činnosti
(napr. informácie týkajúce sa plánovania výroby a
organizácie autobusovej dopravy), aktivitách, podujatiach,
súťažiach a na ochrane práv a právom chránených záujmov
Kia a iných osôb.
Súhlas dotknutej osoby (fotografie).

August 2021

Osoby a ich prejavy zaznamenané
a zvukových záznamoch

Účel
spracúvania

Právny základ

Kategória osobných údajov

Kategória dotknutých osôb

Plnenie zákonných povinností Kia vyplývajúcich z
aplikovateľnej legislatívy na úseku ochrany oznamovateľov
protispoločenskej činnosti.
Compliance a Whistleblowing
(chránené oznamovanie
protispoločenskej činnosti)

Oprávnený záujem Kia na dodržiavaní princípov efektívnosti
a hospodárnosti výkonu podnikateľskej činnosti a na plnení
povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, zmluvných
záväzkov, ako aj na dodržiavaní pravidiel ustanovených vo

Bežné osobné údaje
Osobitné kategórie osobných
údajov

Oznamovatelia protispoločenskej
činnosti
Osoby, ktorých údaje sú uvedené
v oznámení

vnútorných predpisoch Kia a na súlade konania
zamestnancov Kia s etickými zásadami a hodnotami Kia.
Čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR.
Plnenie zákonných povinností Kia vyplývajúcich z
aplikovateľnej legislatívy na úseku ochrany osobných
údajov.
Uplatnenie práv dotknutých osôb

Oprávnený záujem Kia na administrácii žiadostí dotknutých

Bežné osobné údaje

osôb na uplatnenie ich práv a na ochrane práv a právom

Dotknuté osoby uplatňujúce svoje
práva

chránených záujmov a majetku vo svojom vlastníctve.
Čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR.
Oprávnený záujem Kia na optimalizácii procesov, na
dodržiavaní princípov efektívnosti a hospodárnosti výkonu

Interné audity

podnikateľskej činnosti a na plnení povinností vyplývajúcich

Zamestnanci Kia

z právnych predpisov, zmluvných záväzkov, ako aj na

Osoby, ktoré vystupujú v

dodržiavaní pravidiel ustanovených v certifikačných
normách a vo vnútorných predpisoch Kia a na súlade
konania zamestnancov Kia s etickými zásadami a hodnotami
Kia.

August 2021

Bežné osobné údaje

obchodnoprávnych alebo iných
zmluvných vzťahoch s Kia

