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Prehlásenie o oboznámení so základnými zásadami bezpečnosti práce a správania sa 

v areáli a objektoch betonární spoločnosti Danucem Slovensko a.s. 
                  

 Základné zásady bezpečnosti práce a správania v objektoch betonární spoločnosti Danucem Slovensko a.s., 

v zmysle § 6 ods. 4 zákona NR SR č.124/2006 Z.z.: 

 
1) V prípade vedenia vozidla v areáli betonárne dodržiavať dopravné značenie, maximálnu dovolenú rýchlosť v km/h, 

podľa aktuálneho stavu a nariadení prevádzky, na odstavovanie a parkovanie používať iba vyhradené parkoviská. 

2) Zvýšená pozornosť – Pozor chodci! 

3) Zákaz vystupovať z vozidla bez zabezpečenia vozidla proti pohybu - použiť ručnú brzdu! 

4) Ponechané zaparkované nákladné vozidlá na prevádzke zaistiť dostatočným počtom zakladacích klinov! 

5) Zákaz používania mobilného telefónu počas vedenia motorového vozidla! 

6) Používanie mobilného telefónu v prevádzke len na vyhradených miestach!  

7) Zákaz jazdy so zdvihnutou korbou! 

8) Zákaz vystupovať z vozidla bez požadovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov („ďalej len OOPP“)! 

9) Nevstupovať do jednotlivých výrobných, skladovacích objektov areálu betonárne bez doprovodu zodpovedného 
pracovníka Danucem Slovensko a.s.! 

10) Pri chôdzi sa pohybovať výlučne po vyhradených komunikáciách a chodníkoch pre chodcov. 
11) Nevstupovať do pracovných priestorov strojných zariadení, najmä pod miešačku, výpust recyklingu, dopravných 

pásov, skipového dopravníka, jadro miešačky, silá, kalové jamy, priestory kotolní a skladov, priestory skládok 
kameniva a do priestorov manipulácie nakladača s výnimkou na to určených miest (velín, sociálne miestnosti, 
priestory vyhradené pre chodcov). 

12) Rešpektovať informačné, príkazové, výstražné a zákazové bezpečnostné značky a tabule. 
13) Zákaz vstupovať do areálu pod vplyvom alkoholických nápojov a iných omamných látok a taktiež dodržiavať zákaz 

požívať alkoholické nápoje a omamné látky v areáli spoločnosti. 
14) Nezasahovať bezdôvodne do výrobných zariadení, len v prípade záchrany života a vopred dohodnutej údržby 

zariadení alebo vopred dohodnutých iných prác súvisiacich s prevádzkou. 
15) Nevykonávať práce, na ktoré nemáte potrebnú odbornú spôsobilosť v zmysle zákonov Slovenskej Republiky. 
16) Všetky práce vykonávať len zo súhlasom príslušného vedúceho prevádzky, určeného zástupcu vedúceho, 

príslušného bezpečnostného technika, autorizovaného bezpečnostného technika alebo technika požiarnej ochrany 
v rámci spoločnosti Danucem Slovensko a.s.. 

17) Ihneď informovať príslušného vedúceho prevádzky spoločnosti Danucem Slovensko a.s. v prípade poškodenia 
zdravia, úrazu, pri vzniku nebezpečnej udalosti, škody na zariadeniach a o poruchách zariadení. 

18) Používať potrebné OOPP podľa povahy vykonávaných prác a taktiež v závislosti od objektu, v ktorom sa nachádzate. 
Minimálna požiadavka pre areál betonární je: ochranná prilba s podbradným pásom v zmysle STN EN 397+A1, 
ochranné okuliare v zmysle STN EN 166, odevy s vysokou viditeľnosťou v zmysle STN EN 20471, ochranné 
rukavice v zmysle STN EN 420 + A1, bezpečnostná obuv v zmysle STN EN ISO 20345 kategórie minimálne S3 
s metatarzálnou ochranou  (uzavretá oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty, odolnosť 
proti pohonným látkam, prieniku vody a absorpcia vody, odolnosť proti prepichnutiu, dezénová podošva). Minimálne 
požiadavky na OOPP v zmysle NV SR č.395/2006 Z.z..  
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Informácie o spracúvaní osobných údajov: 

Prevádzkovateľ týmto poskytuje fyzickým osobám - účastníkom (ďalej len „dotknutá osoba“) nasledovné informácie v zmysle § 19 z.č. 18/2018 Z.z. o ochrane 
osobných údajov: Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s., 906 38 Rohožník, email: kontakt@danucem.com 

Účel spracúvania: -plnenie povinností a výkon osobitných práv prevádzkovateľa alebo dotknutej osoby v oblasti pracovného práva, práva sociálneho 
zabezpečenia, sociálnej ochrany alebo verejného zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu, podľa pracovnej zmluvy alebo podľa kolektívnej zmluvy; -
plnenie si zákonných povinností na úseku BOZP, OPP a OŽP -oprávnené záujmy prevádzkovateľa. 

Právny základ spracúvania: -plnenie zmluvy čl. 6,bod. 1b) GDPR; -splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa čl. 6,bod. 1c) GDPR; -oprávnený záujem 
prevádzkovateľa čl. 6, bod. 1f) GDPR;  Oprávnené záujmy prevádzkovateľa: evidencia školení, uplatnenie právnych nárokov v prípade porušenia podmienok 
BOZP, OPP a OŽP alebo v prípade vzniku škody, predchádzanie vzniku škody 

Príjemcovia/kategórie príjemcov: -súdy, orgány štátnej správy a samosprávy, verejnoprávne inštitúcie, orgány činné v trestnom konaní; 

-Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové spoločnosti; -kontrolné a dozorné orgány; -spoločnosti v rámci skupiny CRH Group; 

-iné osoby, orgány alebo inštitúcie, ak poskytnutie osobných údajov vyplýva z právnych predpisov alebo je nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo je nevyhnutné na 
účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa. 

Doba uchovávania: -z  dôvodu splnenia zákonnej povinnosti – po dobu vyžadovanú príslušným zákonom; -z  dôvodu plnenia zmluvy – po dobu plnenia zmluvy 
(vrátane predzmluvných rokovaní) a počas doby, po ktorú je možné uplatňovať, preukazovať alebo obhajovať práva a nároky zo zmluvy alebo súvisiace so 
zmluvou; -z dôvodu oprávnených záujmov – po dobu trvania príslušného oprávneného záujmu a počas doby, po ktorú je možné uplatňovať, preukazovať alebo 
obhajovať práva a nároky z oprávneného záujmu alebo súvisiace s oprávneným záujmom; Po uplynutí uvedených dôb je prevádzkovateľ oprávnený ďalej 
spracúvať osobné údaje na zlučiteľné účely, a to najmä:  

-ako registratúrne záznamy po zaevidovaní v registratúrnom denníku po dobu úložnej lehoty určenej reg. poriadkom,  -v prípade trvalej dokumentárnej hodnoty 
registratúrnych záznamov po uplynutí lehoty uloženia odovzdaním do archívu alebo -ak to vyplýva z príslušných právnych predpisov. 

Práva dotknutej osoby: právo na prístup k osobným údajom, na opravu, na vymazanie, na obmedzenie spracúvania, na namietanie spracúvania, na prenosnosť 
osobných údajov, na podanie sťažnosti a návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov  

Ak je poskytnutie osobných údajov zákonnou požiadavkou, je dotknutá osoba povinná takéto údaje prevádzkovateľovi poskytnúť. Pokiaľ je poskytnutie osobných 
údajov zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, je poskytnutie osobných 
údajov dobrovoľné. Ak dotknutá osoba odmietne prevádzkovateľovi poskytnúť osobné údaje požadované na základe právnych predpisov alebo osobné údaje, 
ktoré sú potrebné na uzavretie a plnenie zmluvy, prevádzkovateľ odmietne vstúpiť do zmluvného vzťahu s dotknutou osobou alebo poskytnúť dotknutej osobe 
ňou požadované plnenie alebo vykonať iný úkon, činnosť alebo operáciu požadovanú dotknutou osobou.  

Automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie sa nevykonáva. Viac informácií nájdete na stránke spoločnosti www.danucem.com v spodnej časti 
„Vyhlásenie o ochrane súkromia“. 

 
 

 

UPOZORNENIE:  

V prípade odmietnutia podpísania tohto prehlásenia vstup do areálu a objektov betonární spoločnosti Danucem Slovensko a.s. nebude 

umožnený. Časový rozsah oboznámenia: 30 minút 

Kompletné požiadavky spoločnosti Danucem Slovensko a.s. sa nachádzajú na stránke https://crhslovakia.com/zona-pre-

partnerov/dokumenty-na-stiahnutie/  

 

 
Dňa : ............................................    ...................................................................... 
                                                                                                       Meno a priezvisko, podpis  
                                                                                                           za spoločnosť Danucem Slovensko a.s. 

 

 

 


