INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE AKCIONÁROV
SPOLOČNOSTI
V zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej len „GDPR“) a § 19 Zákona o ochrane osobných
údajov č 18/2018 Z.z. v platnom znení (ďalej len „Zákon“)
Spoločnosť Biotika a.s. je verejnou akciovou spoločnosťou, ktorej akcie sú kótované na burze. Akcie
sú zaknihované – t.j. evidované elektronicky Centrálnym depozitárom cenných papierov Slovenskej
republiky. Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., sídlo: ul. 29. augusta 1/A Bratislava 814
80, IČO: 31 338 976 zapísaný na Okresnom súde Bratislava I, odd: Sa, vložka 493/B osobné údaje
o akcionároch fyzických osobách (ďalej len „dotknuté osoby“) získava, upravuje a opravuje a to buď
priamo alebo cez členov Centrálneho depozitára, podľa toho či má akcionár zriadený akcionársky účet
priamo na Centrálnom depozitári alebo u člena Centrálneho depozitára. Spoločnosť Biotika a.s. si
vyžiada od Centrálneho depozitára aktuálny zoznam akcionárov k rozhodujúcemu dňu pre účely
zvolania valného zhromaždenia a pre účely výplaty dividend alebo v ostatných prípadoch keď to
stanovuje zákon alebo rozhodnutie príslušného orgánu.
kontaktné údaje na spoločnosť Biotika a.s.
Spoločnosť Biotika a.s.
Sídlo: 976 13 Slovenská Ľupča 566
e-mail: osobneudaje@biotika.sk
www.biotika.sk
(„spoločnosť“)
zdroj získania osobných údajov
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., IČO: 31 338 976, sídlo: ul. 29.augusta 1/A, 814 80
Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 493/B emailová adresa: info@cdcp.sk webové sídlo: www.cdcp.sk (ďalej „CDCP“).
V prípade, že dotknutá osoba požaduje vyplatiť dividendy na svoj bankový účet a pošle spoločnosti
žiadosť o výplatu dividend na bankový účet, získa spoločnosť informáciu o bankovom účte priamo od
dotknutej osoby. Spoločnosť môže na žiadosť dotknutej osoby aktualizovať číslo účtu na ktorý má
dotknutej osobe poukazovať dividendy.
Účel a právny základ spracúvania osobných údajov
Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje za účelom uplatnenia Vašich práv ako akcionárov spoločnosti
a to predovšetkým za účelom Vašej identifikácie ako akcionára na zabezpečenie Vášho práva na účasti
na valných zhromaždeniach spoločnosti, práva na výplatu dividend a vykonávania zrážok daní
a odvodov z dividend vykonanie ktorých je spoločnosť povinná zrealizovať v zmysle platných
právnych predpisov a uplatňovanie ostatných práv akcionárov ktoré stanovujú platné právne predpisy.
Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov je Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb,
v platnom znení, Zákon o cenných papierov a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov č. 566/2001 Z. z. v platnom znení, Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu č. 297/2008 Z. z. v platnom znení, zákon o
dlhopisoch č. 530/1990 Zb., Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, Zákon č. 395/2002 Z. z. o
archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
Doba uchovávania osobných údajov:
Vaše osobné údaje bude spoločnosť uchovávať po dobu existencie vzťahu medzi spoločnosťou a
Vami ako akcionárom spoločnosti a po dobu nevyhnutne potrebnú na plnenie práv a povinností
spoločnosti vyplývajúcich z tohto vzťahu a príslušných právnych predpisov (osobné údaje spracúvané
na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov), resp.
po dobu trvania Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov (osobné údaje spracúvané na základe
čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov.

Práva dotknutých osôb:
Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre
konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:
a) Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše
osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania,
kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatickom
spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť
všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom,
najmä v súvislosti s identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).
b) Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65
Nariadenia).
c) Právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov (len pre osobné údaje
spracúvane na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných
údajov)
d) Právo na výmaz – „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré
sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri
nezákonnom spracúvaní. Môžete nás požiadať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje, ak napr. dôjde k
niektorej z nasledujúcich situácií: osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli
zhromaždené alebo inak spracované; Vaše osobné údaje boli spracované protiprávne; Vaše osobné
údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského
štátu, ktorá sa na nás vzťahuje;
e) Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť
osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou
dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu
používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.
f) Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich
informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu
prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to
technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa
spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý
článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na
splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme
g) Právo podať sťažnosť. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky
nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu
na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás
týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov. Ako dotknutá osoba
máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu
Vašich osobných údajov, taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré
sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej
moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy
alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov
(najmä ak je dotknutou osobou dieťa).
INFORMÁCIA: Spoločnosť Biotika a.s. ako prevádzkovateľ nespracováva osobné údaje na účely
priameho marketingu.
V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia
Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste
kontaktovali nás na adrese:
Biotika a.s.
Ochrana osobných údajov
Slovenská Ľupča 566
976 13
emailová adresa osobneudaje@biotika.sk

