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Poučenie dotknutej osoby pri získavaní osobných údajov do informačného systému
AQUAGAS SERVIS s.r.o. v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov

AQUAGAS SERVIS s.r.o. , Námestie Andreja Hlinku 3 , 831 06 Bratislava 35 (ďalej len „ AGS “ )
v zmysle povolenia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 2019P 0316 je prevádzkovateľom
distribučnej siete plynu na časti vymedzeného územia Marianka v Slovenskej republike.
V zmysle § 64 písm. písm. k) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“) je účelom
spracovávania osobných údajov dotknutých osôb vedenie evidencie zraniteľných odberateľov
v domácnosti, ktorých odberné miesta sú pripojenédo distribučnej siete plynu a informovanie
týchto odberateľov o každom plánovanom obmedzení alebo prerušení distribúcie plynu do ich
odberných miest, ktoré sa má uskutočniť v období od 1 novembra do 31 marca v súlade s § 64
zákona o energetike a vyhlášky č. 24/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie
vnútornéhotrhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom (ďalej len
„Pravidlá trhu“).
Zraniteľný odberateľ v domácnosti je v zmysle zákona o energetike odberateľ plynu v domácnosti,
ktorý je ťažko zdravotne postihnutý a plyn využíva na kúrenie a ktorý túto skutočnosť oznámil
a preukázal sám alebo prostredníctvom svojho dodávateľa plynu prevádzkovateľovi distribučnej
siete, do ktorej je jeho odberné miesto pripojené, spôsobom uvedeným v Pravidlách trhu.
Poskytnuté údaje AGS nezverejňuje.
Práva dotknutej osoby upravuje najmä § 20 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
v zmysle neskorších predpisov:
Dotknutá osoba má právo najmä vyžadovať:
-

vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných
údajov v informačnom systéme,
vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal AGS
jej osobné údaje na spracúvanie,
vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú
predmetom spracúvania,
likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania,
likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu
zákona.
- vyžadovať od AGS
splnenie ďalších požiadaviek uvedených vo všeobecne
záväzných právnych predpisoch, najmä v § 20 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov.
AGS bude poskytovať získané osobné údaje v zmysle § 78 , odstavec 1 Pravidiel trhu výlučne
Dodávateľovi plynu, s ktorým má zraniteľný odberateľ uzatvorenú zmluvu o dodávke plynu.

