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Zoznam sprostredkovateľov
k článku 2.2. Oznámenia o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľa U. S. Steel
Košice, s.r.o. podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
I.

U.S. Steel Košice – SBS, s.r.o.
So sídlom: Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, IČO: 00 697 745
Účel: vykonávanie činností SBS, najmä strážnej služby, ochrany majetku, zabezpečenia
verejného poriadku, vyhotovovanie a vydávanie osobných identifikačných kariet na trvalé a
dočasné vstupy dotknutých osôb na územie a do objektov USSK
Cezhraničný prenos: nie

II.

Detská organizácia FRIGO
So sídlom: Jantárová 10, 040 11 Košice, IČO: 35545054
Účel: vybavovanie žiadostí a iných úloh súvislosti s Projektom USSK „Tvoja šanca hrať“ na
podporu mladých športovcov
Cezhraničný prenos: nie

III.

United States Steel Corporation
So sídlom: 600 Grant Street, Pittsburgh, Pennsylvania, USA
Účel: poskytovanie aplikácií, udeľovanie prístupov a technická podpora
Cezhraničný prenos*: áno, Spojené štáty americké

IV.

Pearson English Corporation
So sídlom: 2000 Sierra Point Parkway, Suite 300, Brisbane, CA 94005, USA Účel: online e-learning služby v súvislosti s výučbou anglického jazyka
Cezhraničný prenos*: áno, Spojené štáty americké

V.

SKY 4 U, s.r.o.
So sídlom: Grösslingova 11, Bratislava 811 09, IČO: 35 761 342
výhradný reprezentant spoločnosti Carlson WagonLit Travel
Účel: výkon úkonov spojených so zabezpečením a realizáciou pracovných ciest
zamestnancov USSK a iných osôb určených USSK t.j. zabezpečovania zahraničných i
domácich služobných ciest, rezervácií leteniek, ubytovania, prepravy, vybavovanie víz
a ďalších súvisiacich služieb
Cezhraničný prenos*: nie, SKY 4U však môže vykonávať cezhraničný prenos do rôznych
krajín s ohľadom na účel a cieľovú destiníciu

VI.

Tatra Billing, a. s.
So sídlom: Rajská 7, 811 08 Bratislava, IČO: 35 810 572
Účel: plnenie povinností a uplatnenia zákonných práv Objednávateľa vyplývajúcich
a súvisiacich s pracovnoprávnym vzťahom dotknutých osôb s Objednávateľom – tlačenie
výplatných pások
Cezhraničný prenos: nie

VII.

NAVEX GLOBAL, INC.
So sídlom: 6000 Meadows Road, Suite 200, Lake Oswego, OR 97035 USA
Účel: ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa - prevádzkovanie Etickej
linky U.S. Steel
Cezhraničný prenos*: áno, Spojené štáty americké
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* Všetky cezhraničné prenosy do tretích krajín sa vykonávajú v súlade s požiadavkami GDPR na prijatie primeraných
záruk na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany osobných údajov napr. štandardné zmluvné doložky, záväzné
vnútropodnikové pravidlá alebo prenos na základe rozhodnutia Komisie o primeranosti ( EU-USA Privacy Shield).
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VIII.

Ernst & Young, s.r.o.
(a súvisiace spoločnosti patriace do skupiny Ernst & Young)
So sídlom: Na Florenci, 11000 Praha 1 – Nové Město, Česká republika, IČO: 26705338
Účel: vykonávanie dozornej a poradenskej činnosti útvaru USSK – Vnútorný audit Európa
ako aj iných činností patriacich do náplne útvaru USSK – Vnútorný audit Európa
Cezhraničný prenos*: nie, ale rámci skupiny Ernst & Young resp. v prípade využitia
subdodávateľov áno

IX.

Compass Group Slovakia s. r. o.
So sídlom: Karadžičova 2 Bratislava - Staré mesto 811 09 , IČO: 31 342 809
Účel: poskytovanie podnikových stravovacích služieb a s tým súvisiace vedenie
individuálnych účtov dotknutých osôb, možnosť platby zo strany dotknutých osôb za
poskytnuté služby formou elektronického platobného systému, evidencia stavu
individuálnych účtov dotknutých osôb v elektronickom platobnom systéme a identifikácia
dotknutých osôb v elektronickom platobnom systéme
Cezhraničný prenos: nie

X.

PROOFPOINT, Inc.
So sídlom: 892 Ross Drive, Sunnyvale, CA 94089, USA
Účel: ochrana pred nevyžiadanou emailovou poštou, ktorá môže predstavovať hrozbu pre
informačné systémy, obchodné alebo osobné údaje (Proofpoint služby) ako aj tzv. Mock
phishing exercises (výkon profesionálne vedených “fišing” útokov za účelom testovania
odolnosti zamestnancov proti útokom formou sociálneho inžinierstva (Wombat služby)
a školenia v tejto oblasti
Cezhraničný prenos*: nie, ale rámci skupiny PROOFPOINT, Inc. resp. v prípade využitia
subdodávateľov áno

XI.

IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o.
So sídlom: Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava, IČO: 36232734
Účel: plnenie povinností a uplatnenia zákonných práv Prevádzkovateľa vyplývajúcich
z
ustanovení zák. č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších právnych
predpisov – najmä úschova a správa registratúrnych záznamov Prevádzkovateľa.
Cezhraničný prenos: nie, ale v prípade využitia subdodávateľov áno

XII.

Microsoft
(a súvisiace spoločnosti patriace do skupiny Microsoft )
Účel: Poskytovanie cloudových, mailových a súvisiacich služieb, Office 365, Skype for
business, poskytovanie podporných technických služieb.
Cezhraničný prenos *: áno, rôzne krajiny

XIII.

Nádácia U. S. Steel Košice, s.r.o.
So sídlom: Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
Účel: vybavovanie žiadostí a iných úloh súvislosti s Projektom USSK „Tvoja šanca hrať“ na
podporu mladých športovcov a administrácia darovacích zmlúv
Cezhraničný prenos: nie

XIV. Arcidiecézna charita Košice
So sídlom: Bočná č. 2, 040 01 Košice – Staré Mesto
Účel: Vyhodnocovania poskytnutých podkladov žiadateľov o finančnú podporu za účelom
poskytnutia daru
Cezhraničný prenos: nie
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* Všetky cezhraničné prenosy do tretích krajín sa vykonávajú v súlade s požiadavkami GDPR na prijatie primeraných
záruk na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany osobných údajov napr. štandardné zmluvné doložky, záväzné
vnútropodnikové pravidlá alebo prenos na základe rozhodnutia Komisie o primeranosti ( EU-USA Privacy Shield).
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XV. One Click.Systems s.r.o.
So sídlom: Strojárenská 3, Košice 040 01
Účel: Spravovanie častí internetovej webovej stránky USSK, spravovanie aplikácie pre
uchádzačov o zamestnanie a aplikácie pre školenia dodávateľov , spravovanie cookies
Cezhraničný prenos: nie
XVI.

U. S. Steel Services s.r.o.
So sídlom: Vstupný areál U. S. Steel, Košice 044 54
Účel:
A. identifikácia/rozlíšenie OOPP jednotlivých zamestnancov Prevádzkovateľa – zákazníka
(periodicity prania, opráv, počtu OOPP jednotlivých zamestnancov objednávateľa) v zmysle
požiadavky objednávateľa služieb
B. Identifikácia adresáta doručenej pošty v rámci organizačnej štruktúry prevádzkovateľa
Cezhraničný prenos: nie

XVII.

U. S. Steel Obalservis s.r.o.
So sídlom: Vstupný areál U. S. Steel, Košice 044 54
Účel: manažment obslužných služieb a manažment prác tzv. dodávateľských zamestnancov, a
to najmä (avšak nielen) :
- Logistika a koordinácia výkonov,
- prideľovanie pracovníkov,
- kontrola plnenia podmienok odbornej a zdravotnej spôsobilosti,
- kontrola platnosti školení,
- poskytovanie OOPP, kontrola výkonov,
- vykonávanie orientačných dychových skúšok
- evidencia dochádzky
Cezhraničný prenos: nie

XVIII.

PowerPlan, Inc.
So sídlom: 300 Galleria Parkway, Suite 2100, Atlanta, GA 30339 USA
Účel: prístup do software pre evidenciu nájomných zmlúv a s tým súvisiacich účtovných
záležitostí, a samotná evidencia vyššie uvedených zmúv
Cezhraničný prenos*: áno, Spojené štáty americké

XIX.

Up Slovensko, s. r. o.
So sídlom: Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
Účel: Administrácia príspevku na rekreáciu zamestnancov ( rekreačný poukaz) podľa § 152a
zákona č. 311/ 2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení (po novele č. 347/2018 Z.z.)
Cezhraničný prenos: nie

XX.

Wood Mackenzie Inc.
So sídlom: 5847 San Felipe street, Suite 1000, Houston, Texas 77057 U.S.A.
Účel: vznik a administrácia prístupu USSK k informáciám, dátam a profesionálnym službám
poskytovaným WM (napr. login objemy a kapacity) a identifikácia osôb, ktorým je k týmto
dátam povolený prístup
Cezhraničný prenos*: áno, Spojené štáty americké
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