VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV (ďalej len "OÚ").
V zmysle nariadenia GDPR („General Data Protection Regulation”) nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ)
2016/679, platné a účinné od 25.05.2018 a 18/2018 Zákona o ochrane osobných údajov ďalej v texte len ako
(„Zákon a Nariadenie”) a (ďalej aj len ako „Podmienky“)
Ochrana Vášho súkromia pri používaní našej webovej stránky [https://www.bautrade-in.sk/] je pre nás mimoriadne
dôležitá. Preto Vás v nasledujúcom texte dôkladne informujeme o spracúvaní Vašich osobných údajov.
Zodpovedná za ochranu osobných údajov tejto webovej stránky je spoločnosť: BAUTRADE-IN s. r. o. Podlipa 15
Ľubietová 976 55, IČO: 46 573 640, zapísaná v Okresnom súde Banská Bystrica., Oddiel: Sro, Vložka číslo:
21809/S, v mene ktorej koná Mikuláš Kanďár, konateľ e-mail:[bautrade-in@bautrade-in.sk] (ďalej ako
"spoločnosť alebo prevádzkovateľ"). Spoločnosť pri používaní a spracúvaní osobných údajov prísne dodržiava
príslušné predpisy o ochrane osobných údajov. Právo na používanie osobných údajov ako anonymných dát prislúcha
s výhradou nižšie opísaných práv dotknutých osôb v zákonnom prípustnom rozsahu spoločnosti.
Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí iba pre https://www.bautrade-in.sk/] (ďalej ako "naša webová
stránka") a s ňou súvisiace podstránky, avšak nie pre webové stránky, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími
stranami. Skontrolujte, prosím, vyhlásenia o ochrane osobných údajov webových stránok, ktoré sú kontrolované a
prevádzkované tretími stranami, pretože tieto webové stránky nepodliehajú našej kontrole a spoločnosť nie je
zodpovedná za ich obsah a opatrenia na ochranu osobných údajov. Prosím, berte na vedomie, že internetové stránky
tretích osôb majú svoje vlastné pravidlá ochrany súkromia, ktoré by ste si v záujme ochrany svojho súkromia mali
dôkladne prečítať pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov tretím osobám.
1. BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV
1.1 Zabezpečenie osobných údajov.
Spoločnosť dodržiava prísne bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému
alebo náhodnému prístupu k týmto osobným údajom, ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, ako
aj k ich inému neoprávnenému spracovaniu či zneužitiu. Spoločnosť vyžaduje dodržiavanie rovnako prísnych opatrení
na zaistenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov aj od všetkých sprostredkovateľov, ktorých využíva, a to na
základe uzatvorených zmlúv o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov v zmysle čl. 28 nariadenia.
Prijaté opatrenia podliehajú pravidelnej kontrole a priebežne sú prispôsobované podľa najnovších poznatkov stavu
techniky. Pokiaľ by došlo k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov, budeme Vás bez zbytočného odkladu
v priebehu 72 hodín informovať, ak by takéto porušenie ochrany Vašich osobných údajov mohlo viesť k vysokému
riziku pre Vaše práva.
1.2 Ak ste dostali prístupové údaje na prístup k našim on-line nástrojom na našej webovej stránke a jej používaniu,
ste zodpovedný ako používateľ za bezpečné uschovanie svojho mena a hesla a za ich uchovanie v tajnosti.
1.3. Vaše OÚ sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Systém kódovania SSL (Secure Socket Layer) sa najčastejšie
využíva pre bezpečnú komunikáciu s webovými servermi. OÚ v našich systémoch ako internetová stránka sú
zabezpečené primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu
údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.
2. ZÁKLADNÉ POJMY
●
●

●

Dotknutá osoba. Každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.
Súhlas dotknutej osoby. Akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav
vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá
osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.
Osobné údaje. Údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú
možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, ako je
napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe
jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu,
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●

●

●
●
●

●

genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu
identitu.
Spracúvanie osobných údajov. Spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií
s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie,
štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom,
šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na
to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.
Porušenie ochrany osobných údajov. Porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo
nezákonnému zničeniu, strate, zmene alebo k neoprávnenému poskytovaniu prenášaných, uchovávaných
osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo k neoprávnenému prístupu k nim.
Prevádzkovateľ. Každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných
údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.
Sprostredkovateľ. Každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.
Príjemca. Každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Za príjemcu sa
nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súlade s pravidlami ochrany osobných
údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov.
Tretia strana. Každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľom, sprostredkovateľom alebo inou
fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné
údaje.

3. ZBER A SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
3.1 Vami poskytnuté osobné údaje
Osobné údaje spracúvame podľa aktuálne platných zákonných ustanovení o ochrane osobných údajov.
3.2 Dotknutými osobami sú:
Návštevníci webovej stránky, budúci klienti, klienti, zamestnanci našich dodávateľov a odberateľov.
3.3 Účel spracúvania OÚ, právny základ, kategória osobných údajov a lehota na vymazanie

Spracovateľské činnosti

Účel spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je výber zamestnancov na
konkrétnu pozíciu.

Názov IS

PAM

Právny základ

čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – predzmluvný vzťah

Aký oprávnený záujem ?

Nie je.

Opis kategórií dotknutých osôb

Uchádzači o zamestnanie
Údaje uvedené v CV/motivačnom liste (meno, priezvisko, titul,
email, tel. kontakt, podpis, adresa (bydlisko))
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom
spracúvania vo vzťahu k údajom týkajúcim sa zdravia
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky
nie sú predmetom spracúvania

Opis kategórií osobných údajov

Kategórie príjemcov
Informácie o prenose OÚ do

Neuskutočňuje sa.
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tretích krajín alebo
medzinárodných organizácií
a primeraných zárukách spôsob
získania ich kópií.
Lehoty na vymazanie

v prípade prijatia zamestnanca súčasť osobného spisu, v prípade
neúspešného uchádzača 3 mesiace po ukončení výberového
konania

Informácia o existencii
automatizovaného
Neuskutočňuje sa.
rozhodovania vrátane
profilovania
Právo dotknutej osobe
Nie
kedykoľvek odvolať súhlas
Je poskytnutie OÚ zákonnou
alebo zmluvnou požiadavkou
Áno
alebo požiadavkou na
uzatvorenie zmluvy ?
Prevádzkovateľ získava osobné
údaje nasledovným spôsobom:
Priamo od dotknutej osoby.
Spracúvanie údajov

Získané
osobné
automatizovaných
spracúvania.

údaje
prevádzkovateľ
aj
neautomatizovaných

Dokumenty v listinnej forme sú
uložené:

Listinnej, elektronickej

Kto má k nim prístup ?

Konateľ

spracúva
v
prostriedkoch

Osobné údaje v elektronickej
forme
sú
spracúvané
MS OFFICE
v nasledovných programoch:
Osobné údaje sú uložené:
Prevádzkovateľ
poveril
spracúvaním osobných údajov
na
vymedzený
účel
nasledovných
sprostredkovateľov:
Prevádzkovateľ
zverejňuje
osobné údaje:
Prístup k osobným údajom
spracúvaným
v elektronickej
forme majú nasledovné osoby:
Zálohovanie:

V listinnej podobe v šanóne GDPR/v elektronickej odpoveď na
žiadosť v PC
Nie.
Nezverejňuje

Konateľ
Server

Popis
technických Prijaté opatrenia v zmysle Bezpečnostnej smernice na ochranu
a organizačných opatrení podľa osobných údajov
čl. 32 ods. 1 Nariadenia
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Účel spracúvania

Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným
pomerom, alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe
dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru).

Názov IS

PAM
Zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, čl. 6 ods. 1, písm. c)
GDPR,

Právny základ

Aký oprávnený záujem ?

Personalistika:
Právnym základom spracúvania osobných údajov je Ústava
Slovenskej republiky, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon
č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 401/1990 Zb., zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych
exekútoroch a exekučnej činnosti v znení neskorších predpisov,
zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších
predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri
dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení
v znení neskorších predpisov, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy
v platnom znení, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde
v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o
starobnom dôchodkovom
sporení v znení neskorších
predpisov, zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v
znení neskorších predpisov, zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii
práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci
a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov,
zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších
predpisov, zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnené niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení
neskorších predpisov, zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom
príspevku v znení neskorších predpisov, zákon č. 241/1993 Z.
z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných
dňoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 387/2002 Z. z.
o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny
a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.
Nie je.
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Opis kategórií dotknutých osôb

Opis kategórií osobných údajov

uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo
manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov,
rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí
zamestnanci
Personálna a mzdová agenda
- meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul,
- rodné číslo, dátum a miesto narodenia,
- podpis,
- rodinný stav,
- štátna príslušnosť, štátne občianstvo,
- trvalé bydlisko, prechodné bydlisko,
- pohlavie,
- údaje o vzdelaní,
- spôsobilosť na právne úkony,
- poberanie prídavkov na deti,
- mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti
priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti,
- údaje o odpracovanom čase,
- údaje o bankovom účte fyzickej osoby,
- sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom
alebo správnym orgánom,
- peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené
zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných
orgánov,
- neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a
dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich
preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov
na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného
postihnutia, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť na základe
vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu,
- ročný úhrn vyplateného dôchodku,
- údaje o pracovnej neschopnosti,
- údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci,
- údaje o zmenenej pracovnej schopnosti,
- údaje o zamestnávateľoch,
- pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu štátnej služby
alebo pracovnej činnosti,
- údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko,
adresa, dátum narodenia,
- údaje o manželovi alebo manželke, deťoch, rodičoch detí v
rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo,
adresa
- údaje z potvrdenia o zamestnaní,
- údaje o vedení zamestnanca v evidencii nezamestnaných
občanov,
- údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky,
- údaje z dokladu o bezúhonnosti,
- údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku,
- údaje zo zamestnaneckej zmluvy doplnkovej dôchodkovej
poisťovne,
- údaje o členstve v odborovej organizácii a platbe členského
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príspevku odborovej organizácii,
- osobné údaje z majetkového priznania štátnych
zamestnancov,
- údaje z majetkového priznania zamestnancov pri výkone
práce o verejnom záujme,
- osobné údaje spracúvané na oprávnení oboznamovať sa s
utajovanými skutočnosťami,
- osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o
absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách,
- fotografia na účely identifikácie na služobnom
preukaze,
- údaje uvedené v životopise a v motivačnom liste

Kategórie príjemcov

Osobitné kategórie osobných údajov vo vzťahu k údajom
týkajúcim sa zdravia, ak sú súčasťou životopisu
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy
a priestupky vo vzťahu k údajom o bezúhonnosti
Sprostredkovateľ na spracúvanie agendy personalistiky
a miezd, orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov, zdravotné poisťovne,
sociálna poisťovňa, doplnkové dôchodkové sporiteľne,
doplnkové správcovské spoločnosti.

Informácie o prenose OÚ do
tretích krajín alebo
medzinárodných organizácií
a primeraných zárukách spôsob
získania ich kópií.

Neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie

3 až 10 rokov, osobné spisy do 70 roku života zamestnanca

Informácia o existencii
automatizovaného
Neuskutočňuje sa.
rozhodovania vrátane
profilovania
Právo dotknutej osobe
Nie.
kedykoľvek odvolať súhlas
Je poskytnutie OÚ zákonnou
alebo zmluvnou požiadavkou
Zmluvnou aj zákonnou.
alebo požiadavkou na
uzatvorenie zmluvy ?
Prevádzkovateľ získava osobné
údaje nasledovným spôsobom:
Od dotknutej osoby.
Spracúvanie údajov
Dokumenty v listinnej forme sú
uložené:
Kto má k nim prístup ?

Získané osobné
automatizovaných
spracúvania.

údaje prevádzkovateľ
aj neautomatizovaných

spracúva v
prostriedkoch

Konateľ, personalista

Osobné údaje v elektronickej
forme
sú
spracúvané MS OFFICE
v nasledovných programoch:
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Osobné údaje sú uložené:

Šanóne, v uzamykateľnej skrinke

Prevádzkovateľ
poveril
spracúvaním osobných údajov
na
vymedzený
účel
nasledovných
sprostredkovateľov:
Prevádzkovateľ
osobné údaje:

zverejňuje
Nezverejňuje.

Prístup k osobným údajom
spracúvaným
v elektronickej
forme majú nasledovné osoby:
Konateľ, personalista
Zálohovanie:

Server

Popis
technických
Prijaté opatrenia v zmysle Bezpečnostnej smernice na ochranu
a organizačných opatrení podľa
osobných údajov
čl. 32 ods. 1 Nariadenia

Účel spracúvania

Plnenie povinností voči sociálnej poisťovni

Názov IS

PAM
Zákonná povinnosť/článok 6 ods.1 písm. c) GDPR

Právny základ

Aký oprávnený záujem ?

Opis kategórií dotknutých osôb
Opis kategórií osobných údajov

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších
predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu
pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca v znení
neskorších predpisov, zákon č 43/2004 Z. z. o starobnom
dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon
č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení
neskorších predpisov
Nie je.
Zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov,
vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí
zamestnancov, blízke osoby, osoby vykonávajúce a činnosť na
základe dohody/zmluvy, bývalí zamestnanci a osoby, ktoré
vykonávali činnosť na základe dohody/zmluvy
Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, dátum
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narodenia, rodné číslo, adresa, údaje týkajúce sa odvodov,
údaje o pracovnej neschopnosti a o odpracovanom čase, údaje
o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o priznaní
dôchodku, údaje o čerpaní materskej a rodičovskej dovolenke,
údaje o zamestnávateľovi
Osobitné kategórie osobných údajov vo vzťahu k údajom
týkajúcim sa zdravia
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy,
priestupky nie sú predmetom spracúvania
Kategórie príjemcov

Sociálna poisťovňa

Informácie o prenose OÚ do
tretích krajín alebo
medzinárodných organizácií
a primeraných zárukách spôsob
získania ich kópií.

Neuskutočňuje sa.
Sociálne poistenie – prihlášky, odhlášky, zmeny – 10 rokov,
potvrdenie práceneschopnosti – evidencia, štatistika – 10
rokov

Lehoty na vymazanie
materská dovolenka a neplatené voľno – evidencia – 5 rokov
Informácia o existencii
automatizovaného
Neuskutočňuje sa.
rozhodovania vrátane
profilovania
Právo dotknutej osobe
Nie.
kedykoľvek odvolať súhlas
Je poskytnutie OÚ zákonnou
alebo zmluvnou požiadavkou
Áno.
alebo požiadavkou na
uzatvorenie zmluvy ?
Prevádzkovateľ získava osobné
údaje nasledovným spôsobom:
Od dotknutej osoby.
Spracúvanie údajov
Dokumenty v listinnej forme sú
uložené:
Kto má k nim prístup ?

Získané osobné
automatizovaných
spracúvania.

údaje prevádzkovateľ
aj neautomatizovaných

spracúva v
prostriedkoch

Konateľ, personalista

Osobné údaje v elektronickej
forme
sú
spracúvané
MS OFFICE, ....................................
v nasledovných programoch:
Osobné údaje sú uložené:
Prevádzkovateľ
poveril
spracúvaním osobných údajov
na
vymedzený
účel
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nasledovných
sprostredkovateľov:
Prevádzkovateľ
osobné údaje:

zverejňuje
Nezverejňuje.

Prístup k osobným údajom
spracúvaným
v elektronickej
forme majú nasledovné osoby:
Konateľ, personalista
Zálohovanie:
Účel spracúvania
Názov IS

Server
Plnenie povinností voči zdravotným poisťovniam
PAM
Zákonná povinnosť/článok 6 ods.1 písm. c) GDPR

Právny základ

Aký oprávnený záujem ?
Opis kategórií dotknutých osôb

Opis kategórií osobných údajov

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších
predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
v znení neskorších predpisov
Nie je.
Zamestnanci, osoby vykonávajúce a činnosť na základe
dohody/zmluvy, bývalí zamestnanci a osoby, ktoré vykonávali
činnosť na základe dohody/zmluvy
Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, dátum
narodenia, rodné číslo, adresa, údaje týkajúce sa odvodov,
údaje týkajúce sa pracovnej neschopnosti a odpracovanom
čase, údaje v súvislosti s čerpaním materskej a rodičovskej
dovolenky, údaje o zamestnávateľovi
Osobitné kategórie osobných údajov vo vzťahu k údajom
týkajúcim sa zdravia
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy,
priestupky nie sú predmetom spracúvania

Kategórie príjemcov

Zdravotné poisťovne

Informácie o prenose OÚ do
tretích krajín alebo
medzinárodných organizácií
a primeraných zárukách spôsob
získania ich kópií.

Neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie

Nemocenské poistenie – prihlášky, odhlášky, zmeny – 10
rokov
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Informácia o existencii
automatizovaného
rozhodovania vrátane
profilovania
Právo dotknutej osobe
kedykoľvek odvolať súhlas
Je poskytnutie OÚ zákonnou
alebo zmluvnou požiadavkou
alebo požiadavkou na
uzatvorenie zmluvy ?
Informácie o prenose OÚ do
tretích krajín alebo
medzinárodných organizácií
a primeraných
zárukách spôsob získania ich
kópií.
Prevádzkovateľ získava osobné
údaje nasledovným spôsobom:
Spracúvanie údajov

Neuskutočňuje sa.
Nie.
Áno.

Neuskutočňuje sa.

Od dotknutej osoby.
Získané osobné
automatizovaných
spracúvania.

údaje prevádzkovateľ
aj neautomatizovaných

spracúva v
prostriedkoch

Dokumenty v listinnej forme sú
uložené:
Kto má k nim prístup ?

Konateľ, personalista

Osobné údaje v elektronickej
forme
sú
spracúvané
MS OFFICE
v nasledovných programoch:
Osobné údaje sú uložené:

Šanóne

Prevádzkovateľ
poveril
spracúvaním osobných údajov
na
vymedzený
účel
nasledovných
sprostredkovateľov:
Prevádzkovateľ
zverejňuje
Nezverejňuje.
osobné údaje:
Prístup k osobným údajom
spracúvaným
v elektronickej Konateľ, personalista
forme majú nasledovné osoby:
Zálohovanie:
server
Popis
technických
Prijaté opatrenia v zmysle Bezpečnostnej smernice na ochranu
a organizačných opatrení podľa
osobných údajov
čl. 32 ods. 1 Nariadenia

Účel spracúvania

Plnenie daňových povinností

Názov IS

PAM
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Zákonná povinnosť/článok 6 ods.1 písm. c) GDPR
Právny základ

Aký oprávnený záujem ?
Opis kategórií dotknutých osôb

Opis kategórií osobných údajov

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších
predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov
Nie je.
Zamestnanci, osoby vykonávajúce a činnosť na základe
dohody/zmluvy, bývalí zamestnanci a osoby, ktoré vykonávali
činnosť na základe dohody/zmluvy, rodinní príslušníci
Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, dátum
narodenia, rodné číslo, adresa, údaje týkajúce sa platových
a finančných
náležitostí,
údaje
v súvislosti
s ročným
zúčtovaním daní, údaje týkajúce sa dôchodkov, údaje
o zamestnávateľovi
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom
spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy,
priestupky nie sú predmetom spracúvania

Kategórie príjemcov

daňový úrad, finančná správa

Informácie o prenose OÚ do
tretích krajín alebo
medzinárodných organizácií
a primeraných zárukách spôsob
získania ich kópií.

Neuskutočňuje sa.
potvrdenia a prehlásenie k dani z príjmov – 5 rokov

Lehoty na vymazanie

zrážky zo mzdy – 5 rokov, podklady ku mzdám – 5 rokov

Informácia o existencii
automatizovaného
Neuskutočňuje sa.
rozhodovania vrátane
profilovania
Právo dotknutej osobe
Nie.
kedykoľvek odvolať súhlas
Je poskytnutie OÚ zákonnou
alebo zmluvnou požiadavkou
Áno.
alebo požiadavkou na
uzatvorenie zmluvy ?
Prevádzkovateľ získava osobné
údaje nasledovným spôsobom:
Od dotknutej osoby.
Spracúvanie údajov
Dokumenty v listinnej forme sú
uložené:
Kto má k nim prístup ?

Získané osobné
automatizovaných
spracúvania.

údaje prevádzkovateľ
aj neautomatizovaných

spracúva v
prostriedkoch

Konateľ, personalista
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Osobné údaje v elektronickej
forme
sú
spracúvané
Konateľ, personalista
v nasledovných programoch:
Osobné údaje sú uložené:

Šanón

Prevádzkovateľ
poveril
spracúvaním osobných údajov
na
vymedzený
účel
nasledovných
Konateľ, personalista
sprostredkovateľov:
Prevádzkovateľ
osobné údaje:

zverejňuje
Nezverejňuje.

Prístup k osobným údajom
spracúvaným
v elektronickej
forme majú nasledovné osoby:
Konateľ, personalista
Zálohovanie:
Popis
technických
a organizačných
opatrení
podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia

Server
Prijaté opatrenia v zmysle Bezpečnostnej smernice na
ochranu osobných údajov

Účel spracúvania

Plnenie povinností zamestnávateľa voči kontrolným orgánom

Názov IS

PAM
Zákonná povinnosť/článok 6 ods.1 písm. c) GDPR

Právny základ

Aký oprávnený záujem ?

Opis kategórií dotknutých osôb

Opis kategórií osobných údajov

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších
predpisov, zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce v znení
neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších
predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, zákon č.
82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Nie je.
Zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov,
vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí
zamestnancov, blízke osoby, osoby vykonávajúce činnosť
na základe dohody/zmluvy, bývalí zamestnanci a osoby, ktoré
vykonávali činnosť na základe dohody/zmluvy
Osobné údaje nevyhnutné na účely kontrolných činností
zo strany príslušného orgánu, najmä identifikačné údaje, titul,
meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, údaje
12

uvedené v osobných spisoch, mzdové náležitosti a iné osobné
údaje, ktoré sú predmetom kontroly, poskytnuté alebo zistené
v priebehu kontroly
Osobitné kategórie osobných údajov môžu byť predmetom
spracúvania, ak sú predmetom kontroly alebo zistené
v priebehu kontroly
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy,
priestupky môžu byť predmetom spracúvania, ak sú
predmetom kontroly alebo zistené v priebehu kontroly
Kategórie príjemcov
Informácie o prenose OÚ do
tretích krajín alebo
medzinárodných organizácií
a primeraných zárukách spôsob
získania ich kópií.
Lehoty na vymazanie
Informácia o existencii
automatizovaného
rozhodovania vrátane
profilovania
Právo dotknutej osobe
kedykoľvek odvolať súhlas
Je poskytnutie OÚ zákonnou
alebo zmluvnou požiadavkou
alebo požiadavkou na
uzatvorenie zmluvy ?
Prevádzkovateľ získava osobné
údaje nasledovným spôsobom:
Spracúvanie údajov
Dokumenty v listinnej forme sú
uložené:

Neuskutočňuje sa.
5 rokov
Neuskutočňuje sa.
Nie.
Áno.
Od dotknutej osoby.
Získané osobné
automatizovaných
spracúvania.

údaje prevádzkovateľ
aj neautomatizovaných

spracúva v
prostriedkoch

Konateľ, personalista

Kto má k nim prístup ?
Osobné údaje v elektronickej
forme
sú
spracúvané
MS OFFICE
v nasledovných programoch:
Osobné údaje sú uložené:
Šanón
Prevádzkovateľ
poveril
spracúvaním osobných údajov
na
vymedzený
účel
nasledovných
sprostredkovateľov:
Prevádzkovateľ
osobné údaje:
Prístup

k osobným

zverejňuje
Nezverejňuje.
údajom Konateľ, personalista
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spracúvaným
v elektronickej
forme majú nasledovné osoby:
Zálohovanie:
Server
Popis
technických Prijaté opatrenia v zmysle Bezpečnostnej smernice na ochranu
a organizačných opatrení podľa osobných údajov
čl. 32 ods. 1 Nariadenia

Účel spracúvania

Poskytovanie osobných údajov zamestnanca tretím stranám
v zmysle § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018

Názov IS

PAM

Právny základ

Aký oprávnený záujem?
Opis kategórií dotknutých osôb
Opis kategórií osobných údajov

§ 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov
Oprávnený záujem/článok 6 ods.1 písm. f) GDPR
Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je zabezpečenie
komunikácie pri obchodnej činnosti medzi prevádzkovateľom
a klientami (napr. odberateľmi).
Zamestnanci
Údaje vo forme vizitky
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom
spracúvania vo vzťahu k údajom týkajúcim sa zdravia
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy,
priestupky nie sú predmetom spracúvania

Kategórie príjemcov

Klienti (zákazníci)

Informácie o prenose OÚ do
tretích krajín alebo
medzinárodných organizácií
a primeraných zárukách spôsob
získania ich kópií.

Neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie

Po dobu trvania pracovného pomeru/alebo obdobného
pomeru

Informácia o existencii
automatizovaného
Neuskutočňuje sa.
rozhodovania vrátane
profilovania
Právo dotknutej osobe
Nie.
kedykoľvek odvolať súhlas
Je poskytnutie OÚ zákonnou
alebo zmluvnou požiadavkou
Nie.
alebo požiadavkou na
uzatvorenie zmluvy ?
Prevádzkovateľ získava osobné
údaje nasledovným spôsobom:
Od dotknutej osoby.
Spracúvanie údajov
Dokumenty v listinnej forme sú
uložené:

Získané osobné
automatizovaných
spracúvania.
Konateľ

údaje prevádzkovateľ
aj neautomatizovaných

spracúva v
prostriedkoch
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Kto má k nim prístup ?
Osobné údaje v elektronickej
forme
sú
spracúvané
v nasledovných programoch:
Osobné údaje sú uložené:
Prevádzkovateľ
poveril
spracúvaním osobných údajov
na
vymedzený
účel
nasledovných
Nie.
sprostredkovateľov:
Prevádzkovateľ
osobné údaje:

zverejňuje
Zverejňuje

Prístup k osobným údajom
spracúvaným
v elektronickej
forme majú nasledovné osoby:
Popis
technických
Prijaté opatrenia v zmysle Bezpečnostnej smernice na ochranu
a organizačných opatrení podľa
osobných údajov
čl. 32 ods. 1 Nariadenia

Účel spracúvania

Názov IS

Mzdová agenda
(A to najmä: spracúvania potrebných štatistických výkazov,
realizovanie spracúvania miezd a vedenia príslušnej evidencie
v zmysle mzdových predpisov, vykonávania zrážky zo mzdy
voči štátu a iným subjektom podľa príslušných zákonov,
prípravy podkladov pre tvorbu rozpočtu v oblasti miezd).
PAM
Zákonná povinnosť/článok 6 ods.1 písm. c) GDPR

Právny základ

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších
predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
v znení neskorších predpisov, zákon č 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení
v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z.
o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších
predpisov, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z.
o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
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zamestnanca v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994
Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov

Aký oprávnený záujem ?
Opis kategórií dotknutých osôb

Opis kategórií osobných údajov

Nie je.
Zamestnanci, osoby vykonávajúce a činnosť na základe
dohody/zmluvy, vyživované deti zamestnancov, rodičia
vyživovaných detí zamestnancov, bývalí zamestnanci a osoby,
ktoré vykonávali činnosť na základe dohody/zmluvy
Identifikačné údaje, najmä meno, priezvisko, dátum narodenia,
rodné číslo, bydlisko, rodinný stav, číslo účtu, mzda, plat alebo
platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon
pracovnej činnosti, údaje o odpracovanom čase a pracovnej
neschopnosti, poberanie prídavkov na deti, sumy postihnuté
výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym
orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené
zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných
orgánov, neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia
a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich
preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov
na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného
postihnutia, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť na základe
vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu, ročný
úhrn vyplateného dôchodku, údaje o čerpaní materskej
a rodičovskej dovolenke, výplatné pásky, mzdové listy,
podklady k mzdám, rekapitulácie miezd, údaje o členstve
v odborovej organizácii, podpis
Osobitné kategórie osobných údajov vo vzťahu k členstvu
v odborovej organizácii a údajom týkajúci sa zdravia
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy,
priestupky nie sú predmetom spracúvania

Kategórie príjemcov

Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak

Informácie o prenose OÚ do
tretích krajín alebo
medzinárodných organizácií
a primeraných zárukách spôsob
získania ich kópií.

Neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie

mzdové listy20 rokov, výplatné pásky – 10 rokov, rodinné
a materské príspevky – 5 rokov, potvrdenia a prehlásenie
k dani z príjmov – 5 rokov
zrážky zo mzdy – 5 rokov, podklady ku mzdám – 5 rokov

Informácia o existencii
automatizovaného
rozhodovania vrátane

Neuskutočňuje sa.
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profilovania
Právo dotknutej osobe
Nie.
kedykoľvek odvolať súhlas
Je poskytnutie OÚ zákonnou
alebo zmluvnou požiadavkou
Áno.
alebo požiadavkou na
uzatvorenie zmluvy ?
Prevádzkovateľ získava osobné
údaje nasledovným spôsobom:
Od dotknutej osoby.
Spracúvanie údajov
Dokumenty v listinnej forme sú
uložené:
Kto má k nim prístup ?

Získané osobné
automatizovaných
spracúvania.

údaje prevádzkovateľ
aj neautomatizovaných

spracúva v
prostriedkoch

Konateľ, personalista

Osobné údaje v elektronickej
forme
sú
spracúvané
MS OFFICE, ......................
v nasledovných programoch:
Osobné údaje sú uložené:
Prevádzkovateľ
poveril
spracúvaním osobných údajov
na
vymedzený
účel
nasledovných
sprostredkovateľov:
Prevádzkovateľ
zverejňuje
osobné údaje:

Šanón

Nezverejňuje.

Prístup k osobným údajom
spracúvaným
v elektronickej
forme majú nasledovné osoby:
Konateľ, personalista
Zálohovanie:

Server

Popis
technických
Prijaté opatrenia v zmysle Bezpečnostnej smernice na ochranu
a organizačných opatrení podľa
osobných údajov
čl. 32 ods. 1 Nariadenia

Účel spracúvania

Evidencia dochádzky, dovolenky

Názov IS

PAM

Právny základ

Zákonná povinnosť/článok 6 ods.1 písm. c) GDPR
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Opis kategórií dotknutých osôb

Opis kategórií osobných údajov

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších
predpisov
Zamestnanci, osoby vykonávajúce a činnosť na základe
dohody/zmluvy, bývalí zamestnanci a osoby, ktoré vykonávali
činnosť na základe dohody/zmluvy rodinní príslušníci
Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, údaje
o odpracovanom čase, čerpanie dovolenky, práceneschopnosť,
prekážky v práci
Osobitné kategórie osobných údajov môžu predmetom
spracúvania vo vzťahu k údajom týkajúcim sa zdravia
v súvislosti s práceneschopnosťou zamestnanca
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy,
priestupky nie sú predmetom spracúvania

Kategórie príjemcov

Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak

Informácie o prenose OÚ do
tretích krajín alebo
medzinárodných organizácií
a primeraných zárukách spôsob
získania ich kópií.

Neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie

5 rokov

Informácia o existencii
automatizovaného
Neuskutočňuje sa.
rozhodovania vrátane
profilovania
Právo dotknutej osobe
Nie.
kedykoľvek odvolať súhlas
Je poskytnutie OÚ zákonnou
alebo zmluvnou požiadavkou
Áno.
alebo požiadavkou na
uzatvorenie zmluvy ?
Prevádzkovateľ získava osobné
údaje nasledovným spôsobom:
Od dotknutej osoby.
Spracúvanie údajov

Získané osobné
automatizovaných
spracúvania.

údaje prevádzkovateľ
aj neautomatizovaných

spracúva v
prostriedkoch

Dokumenty v listinnej forme sú
uložené:
Kto má k nim prístup ?

Konateľ, personalista

Osobné údaje v elektronickej
forme
sú
spracúvané
Nie, listinná dochádzka.
v nasledovných programoch:
Osobné údaje sú uložené:

Šanón

Prevádzkovateľ
poveril
spracúvaním osobných údajov
na
vymedzený
účel
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nasledovných
sprostredkovateľov:
Prevádzkovateľ
osobné údaje:

zverejňuje
Nezverejňuje.

Prístup k osobným údajom
spracúvaným
v elektronickej
forme majú nasledovné osoby:
Konateľ, personalista
Zálohovanie:

Server

Popis
technických
Prijaté opatrenia v zmysle Bezpečnostnej smernice na ochranu
a organizačných opatrení podľa
osobných údajov
čl. 32 ods. 1 Nariadenia

Účel spracúvania

Školenia

Názov IS

PAM
Zákonná povinnosť/ článok 6 ods.1 písm. c) GDPR

Právny základ

Opis kategórií dotknutých osôb

Opis kategórií osobných údajov

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších
predpisov
Zamestnanci, osoby vykonávajúce a činnosť na základe
dohody/zmluvy, bývalí zamestnanci a osoby, ktoré vykonávali
činnosť na základe dohody/zmluvy
Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, adresa,
pracovné zaradenie podpis
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom
spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy,
priestupky nie sú predmetom spracúvania

Kategórie príjemcov

Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak

Informácie o prenose OÚ do
tretích krajín alebo
medzinárodných organizácií
a primeraných zárukách spôsob
získania ich kópií.

Neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie

3 roky, po ukončení TPP

Informácia o existencii
automatizovaného
rozhodovania vrátane
profilovania
Právo dotknutej osobe
kedykoľvek odvolať súhlas
Je poskytnutie OÚ zákonnou
alebo zmluvnou požiadavkou

Neuskutočňuje sa.
Nie.
Áno.
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alebo požiadavkou na
uzatvorenie zmluvy ?
Prevádzkovateľ získava osobné
údaje nasledovným spôsobom:
Spracúvanie údajov

Od dotknutej osoby.
Získané osobné
automatizovaných
spracúvania.

Dokumenty v listinnej forme sú
uložené:

údaje prevádzkovateľ
aj neautomatizovaných

spracúva v
prostriedkoch

Konateľ, personalista

Kto má k nim prístup ?
Osobné údaje v elektronickej
forme
sú
spracúvané
MS OFFICE
v nasledovných programoch:
Osobné údaje sú uložené:

šanóne

Prevádzkovateľ
poveril
spracúvaním osobných údajov
na
vymedzený
účel
nasledovných
Nie.
sprostredkovateľov:
Prevádzkovateľ
osobné údaje:

zverejňuje
Nezverejňuje.

Prístup k osobným údajom
spracúvaným
v elektronickej
forme majú nasledovné osoby:
Konateľ, personalista
Zálohovanie:

Server

Popis
technických
Prijaté opatrenia v zmysle Bezpečnostnej smernice na ochranu
a organizačných opatrení podľa
osobných údajov
čl. 32 ods. 1 Nariadenia

Účel spracúvania

Účelom spracúvania OÚ je vytváranie si databázy životopisov

Názov IS

PAM
Súhlas dotknutej osoby/ článok 6 ods.1 písm. a) GDPR

Právny základ
Opis kategórií dotknutých osôb
Opis kategórií osobných údajov

Uchádzači o zamestnanie
Údaje uvedené v CV, motivačnom liste
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom
spracúvania
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Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy,
priestupky nie sú predmetom spracúvania
Kategórie príjemcov

Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak

Informácie o prenose OÚ do
tretích krajín alebo
medzinárodných organizácií
a primeraných zárukách spôsob
získania ich kópií.

Neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie

1 rok od udelenia súhlasu/alebo odvolania súhlasu

Informácia o existencii
automatizovaného
Neuskutočňuje sa.
rozhodovania vrátane
profilovania
Právo dotknutej osobe
Áno
kedykoľvek odvolať súhlas
Je poskytnutie OÚ zákonnou
alebo zmluvnou požiadavkou
Áno.
alebo požiadavkou na
uzatvorenie zmluvy ?
Prevádzkovateľ získava osobné
údaje nasledovným spôsobom:
Od dotknutej osoby.
Spracúvanie údajov

Získané osobné
automatizovaných
spracúvania.

Dokumenty v listinnej forme sú
uložené:

údaje prevádzkovateľ
aj neautomatizovaných

spracúva v
prostriedkoch

Konateľ, personalista

Kto má k nim prístup ?
Osobné údaje v elektronickej
forme
sú
spracúvané
MS OFFICE
v nasledovných programoch:
Osobné údaje sú uložené:

šanóne

Prevádzkovateľ
poveril
spracúvaním osobných údajov
na
vymedzený
účel
nasledovných
Nie.
sprostredkovateľov:
Prevádzkovateľ
osobné údaje:

zverejňuje
Nezverejňuje.

Prístup k osobným údajom
spracúvaným
v elektronickej Konateľ, personalista
forme majú nasledovné osoby:
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Zálohovanie:

Server

Popis
technických
Prijaté opatrenia v zmysle Bezpečnostnej smernice na ochranu
a organizačných opatrení podľa
osobných údajov
čl. 32 ods. 1 Nariadenia

Účel spracúvania
Názov IS

Účelom spracúvania OÚ agenda spisov (zamestnancov,
dohodárov)
PAM
Zákonná povinnosť/ článok 6 ods.1 písm. c) GDPR

Právny základ
Opis kategórií dotknutých osôb
Opis kategórií osobných údajov

Zamestnanci, bývalí zamestnanci
Údaje uvedené v osobnom spise
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom
spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy,
priestupky nie sú predmetom spracúvania

Kategórie príjemcov

Orgány štatnej správy (IP, SP...)

Informácie o prenose OÚ do
tretích krajín alebo
medzinárodných organizácií
a primeraných zárukách spôsob
získania ich kópií.

Neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie

Do 70 roku veku zamestnanca

Informácia o existencii
automatizovaného
Neuskutočňuje sa.
rozhodovania vrátane
profilovania
Právo dotknutej osobe
Nie.
kedykoľvek odvolať súhlas
Je poskytnutie OÚ zákonnou
alebo zmluvnou požiadavkou
Áno.
alebo požiadavkou na
uzatvorenie zmluvy ?
Prevádzkovateľ získava osobné
údaje nasledovným spôsobom:
Od dotknutej osoby.
Spracúvanie údajov
Dokumenty v listinnej forme sú
uložené:
Kto má k nim prístup ?

Získané osobné
automatizovaných
spracúvania.

údaje prevádzkovateľ
aj neautomatizovaných

spracúva v
prostriedkoch

Konateľ, personalista
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Osobné údaje v elektronickej
forme
sú
spracúvané
MS OFFICE
v nasledovných programoch:
Osobné údaje sú uložené:

šanóne

Prevádzkovateľ
poveril
spracúvaním osobných údajov
na
vymedzený
účel
nasledovných
Nie.
sprostredkovateľov:
Prevádzkovateľ
osobné údaje:

zverejňuje
Nezverejňuje.

Prístup k osobným údajom
spracúvaným
v elektronickej
forme majú nasledovné osoby:
Konateľ, personalista
Zálohovanie:

Server

Popis
technických
Prijaté opatrenia v zmysle Bezpečnostnej smernice na ochranu
a organizačných opatrení podľa
osobných údajov
čl. 32 ods. 1 Nariadenia

Účel spracúvania
Názov IS
Právny základ
Opis kategórií dotknutých osôb
Opis kategórií osobných údajov

Účelom spracúvania OÚ je monitorovanie zamestnancov
prostredníctvom kamerových systémov.
PAM
Oprávnený záujem/ článok 6 ods.1 písm. f) GDPR
§ 13 ods. 4 ZP
Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je kontrola
dodržiavania činnosti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Zamestnanci
videozáznam
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom
spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy,
priestupky nie sú predmetom spracúvania

Kategórie príjemcov

IP, OČTK

Informácie o prenose OÚ do
tretích krajín alebo
medzinárodných organizácií
a primeraných zárukách spôsob
získania ich kópií.

Neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie

72 hodín

Informácia o existencii
automatizovaného

Neuskutočňuje sa.
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rozhodovania vrátane
profilovania
Právo dotknutej osobe
Nie.
kedykoľvek odvolať súhlas
Je poskytnutie OÚ zákonnou
alebo zmluvnou požiadavkou
Nie.
alebo požiadavkou na
uzatvorenie zmluvy ?
Prevádzkovateľ získava osobné
údaje nasledovným spôsobom:
Od dotknutej osoby.
Spracúvanie údajov

Získané osobné údaje prevádzkovateľ
automatizovaných prostriedkoch spracúvania.

Dokumenty v listinnej forme sú
uložené:
Kto má k nim prístup ?

spracúva

v

Konateľ, personalista

Osobné údaje v elektronickej
forme
sú
spracúvané
MS OFFICE
v nasledovných programoch:
Osobné údaje sú uložené:

šanóne

Prevádzkovateľ
poveril
spracúvaním osobných údajov
na
vymedzený
účel
nasledovných
Nie.
sprostredkovateľov:
Prevádzkovateľ
osobné údaje:

zverejňuje
Nezverejňuje.

Prístup k osobným údajom
spracúvaným
v elektronickej
forme majú nasledovné osoby:
Konateľ, personalista
Zálohovanie:

Server

Popis
technických
Prijaté opatrenia v zmysle Bezpečnostnej smernice na ochranu
a organizačných opatrení podľa
osobných údajov
čl. 32 ods. 1 Nariadenia

Účel spracúvania

Účelom spracúvania OÚ je plnenie si povinností na úseku
požiarnej ochrany.
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Názov IS
Právny základ
Opis kategórií dotknutých osôb
Opis kategórií osobných údajov

PO
Zákonná povinnosť/ článok 6 ods.1 písm. c) GDPR
Zamestnanci
Bežné osobné údaje
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom
spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy,
priestupky nie sú predmetom spracúvania

Kategórie príjemcov

IP, OČTK, PO

Informácie o prenose OÚ do
tretích krajín alebo
medzinárodných organizácií
a primeraných zárukách spôsob
získania ich kópií.

Neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie
Informácia o existencii
automatizovaného
Neuskutočňuje sa.
rozhodovania vrátane
profilovania
Právo dotknutej osobe
Nie.
kedykoľvek odvolať súhlas
Je poskytnutie OÚ zákonnou
alebo zmluvnou požiadavkou
Áno.
alebo požiadavkou na
uzatvorenie zmluvy ?
Prevádzkovateľ získava osobné
údaje nasledovným spôsobom:
Od dotknutej osoby.
Spracúvanie údajov

Získané osobné
automatizovaných
spracúvania.

údaje prevádzkovateľ
a neautomatizovaných

spracúva v
prostriedkoch

Dokumenty v listinnej forme sú
uložené:
Kto má k nim prístup ?

Konateľ, personalista

Osobné údaje v elektronickej
forme
sú
spracúvané
MS OFFICE
v nasledovných programoch:
Osobné údaje sú uložené:

šanóne

Prevádzkovateľ
poveril
spracúvaním osobných údajov Nie.
na
vymedzený
účel
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nasledovných
sprostredkovateľov:
Prevádzkovateľ
osobné údaje:

zverejňuje
Nezverejňuje.

Prístup k osobným údajom
spracúvaným
v elektronickej
forme majú nasledovné osoby:
Konateľ, personalista
Zálohovanie:

Server

Popis
technických
Prijaté opatrenia v zmysle Bezpečnostnej smernice na ochranu
a organizačných opatrení podľa
osobných údajov
čl. 32 ods. 1 Nariadenia

Účel spracúvania

Názov IS

Právny základ

Aký oprávnený záujem ?
Opis kategórií dotknutých osôb

Opis kategórií osobných údajov

Kategórie príjemcov

Účelom spracúvania osobných údajov je vybavovanie žiadostí
fyzických osôb smerujúcich k uplatneniu práv ako dotknutých
osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 o ochrane osobných údajov a o voľnom pohybe týchto
údajov.
Uplatňovanie práv dotknutých osôb.
čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR v súlade s čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov.

Nie je.
fyzická osoba, ktorá sa ako dotknutá osoba v rámci
prevádzkovateľom
vymedzených
účelov
obráti
na
prevádzkovateľa so žiadosťou uplatniť svoje práva
meno, priezvisko, titul, email, tel. kontakt, podpis, adresa
(bydlisko), údaje z príslušného IS, ktorého sa žiadosť o uplatnenie
práv týka, ďalšie údaje nevyhnutné na vybavenie žiadosti
o uplatnenie práv
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom
spracúvania vo vzťahu k údajom týkajúcim sa zdravia
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky
nie sú predmetom spracúvania
Úrad na ochranu OÚ z titulu svojej kontrolnej činnosti
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Informácie o prenose OÚ do
tretích krajín alebo
medzinárodných organizácií
a primeraných zárukách spôsob
získania ich kópií.

Neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie

5 rokov, od vybavenia žiadosti.

Informácia o existencii
automatizovaného
Neuskutočňuje sa.
rozhodovania vrátane
profilovania
Právo dotknutej osobe
Nie
kedykoľvek odvolať súhlas
Je poskytnutie OÚ zákonnou
alebo zmluvnou požiadavkou
Áno
alebo požiadavkou na
uzatvorenie zmluvy ?
Prevádzkovateľ získava osobné
údaje nasledovným spôsobom:
Priamo od dotknutej osoby.
Spracúvanie údajov

Získané
osobné
automatizovaných
spracúvania.

Dokumenty v listinnej forme sú
uložené:
Kto má k nim prístup ?

údaje
prevádzkovateľ
aj
neautomatizovaných

spracúva
v
prostriedkoch

Listinnej (zatiaľ nebola žiadna žiadosť od dotknutej osoby)
Konateľ

Osobné údaje v elektronickej
forme
sú
spracúvané
MS OFFICE
v nasledovných programoch:
Osobné údaje sú uložené:

V listinnej podobe v šanóne GDPR/v elektronickej odpoveď na
žiadosť v PC

Prevádzkovateľ
poveril
spracúvaním osobných údajov
na
vymedzený
účel Nie.
nasledovných
sprostredkovateľov:
Prevádzkovateľ
osobné údaje:

zverejňuje Nezverejňuje

Prístup k osobným údajom
spracúvaným
v elektronickej
forme majú nasledovné osoby:
Konateľ
Zálohovanie:

Server
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Účel spracúvania
Názov IS

Plnenie povinností vyplývajúcich z účtovných predpisov, vedenie
účtovnej agendy, správu účtovných dokladov.
Účtovná agenda
Zákonná povinnosť/článok 6 ods.1 písm. c) GDPR

Právny základ

Aký oprávnený záujem ?
Opis kategórií dotknutých osôb

Opis kategórií osobných údajov

Kategórie príjemcov
Informácie o prenose OÚ do
tretích krajín alebo
medzinárodných organizácií
a primeraných zárukách spôsob
získania ich kópií.

Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 431/2002 Z. z. o
účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon
o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom
znení, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších
predpisov,
zákonom
NR
SR
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov,
zákonom NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe
daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení
zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších
predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z., Zákon NR SR č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon
NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení
zákona NR SR č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších
predpisov, Zákon č.283/2002 Z .z. o cestovných náhradách v znení
jeho doplnkov
Nie je.
Fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa, zamestnanci
dodávateľov/odberateľov – fyzické osoby, zástupcovia
dodávateľov a odberateľov, klienti,
titul, meno, priezvisko, adresa a v prípade cudzinca (druh
pobytu), číslo bankového účtu, údaje o platbách, telefónne číslo, email, podpis, IČO, DIČ
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom
spracúvania vo vzťahu k údajom týkajúcim sa zdravia
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky
nie sú predmetom spracúvania
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov
Neuskutočňuje sa.
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Lehoty na vymazanie

5 – 10 rokov

Informácia o existencii
automatizovaného
Neuskutočňuje sa.
rozhodovania vrátane
profilovania
Právo dotknutej osobe
Nie
kedykoľvek odvolať súhlas
Je poskytnutie OÚ zákonnou
alebo zmluvnou požiadavkou
Áno
alebo požiadavkou na
uzatvorenie zmluvy ?
Prevádzkovateľ získava osobné
údaje nasledovným spôsobom:
Priamo od dotknutej osoby.
Spracúvanie údajov

Získané
osobné
automatizovaných
spracúvania.

Dokumenty v listinnej forme sú
uložené:
Kto má k nim prístup ?

údaje
prevádzkovateľ
aj
neautomatizovaných

spracúva
v
prostriedkoch

Konateľ, personalista

Osobné údaje v elektronickej
forme
sú
spracúvané
MS OFFICE, účtovný program ...........
v nasledovných programoch:
Osobné údaje sú uložené:

V PC, šanón

Prevádzkovateľ
poveril
spracúvaním osobných údajov Áno
na
vymedzený
účel
nasledovných
sprostredkovateľov:
Prevádzkovateľ
osobné údaje:

zverejňuje Nezverejňuje.

Prístup k osobným údajom Konateľ, personalista
spracúvaným
v elektronickej
forme majú nasledovné osoby:
Zálohovanie:

server

Popis
technických Prijaté opatrenia v zmysle Bezpečnostnej smernice na ochranu
a organizačných opatrení podľa osobných údajov
čl. 32 ods. 1 Nariadenia
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Účel spracúvania

Názov IS

Právny základ

Účelom spracúvania OÚ je zabezpečovanie podkladov pre
zákonné povinností vyplývajúce zo zákona o živnostenskom
registri/obchodnom registri.
Korporátna agenda
Zákonná povinnosť/čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR
Zákon o neziskových organizáciách.

Aký oprávnený záujem ?

Nie je.

Opis kategórií dotknutých osôb

Zakladatelia, spoločníci, konateľ, kúv, členovia dozornej rady
meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, adresa, dátum
narodenia, miesto a okres narodenia, rodné číslo, deň vzniku a deň
skončenia funkcie, meno a priezvisko otca, meno a priezvisko
a rodné priezvisko matky
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
vo vzťahu k údajom týkajúcim sa zdravia
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky
nie sú predmetom spracúvania

Opis kategórií osobných údajov

Kategórie príjemcov

Príslušné registre

Informácie o prenose OÚ do
tretích krajín alebo
medzinárodných organizácií
a primeraných zárukách spôsob
získania ich kópií.

Neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie

5 – 20 rokov

Informácia o existencii
automatizovaného
Neuskutočňuje sa.
rozhodovania vrátane
profilovania
Právo dotknutej osobe
Nie
kedykoľvek odvolať súhlas
Je poskytnutie OÚ zákonnou
alebo zmluvnou požiadavkou
Áno
alebo požiadavkou na
uzatvorenie zmluvy ?
Prevádzkovateľ získava osobné
údaje nasledovným spôsobom:
Priamo od dotknutej osoby.
Spracúvanie údajov
Dokumenty v listinnej forme sú
uložené:

Získané
osobné
automatizovaných
spracúvania.

údaje
prevádzkovateľ
aj
neautomatizovaných

spracúva
v
prostriedkoch

Konateľ

Kto má k nim prístup ?
Osobné údaje v elektronickej
forme
sú
spracúvané MS Office
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v nasledovných programoch:
Osobné údaje sú uložené:

na pracovnom počítači, externý disk

Prevádzkovateľ
poveril
spracúvaním osobných údajov
na
vymedzený
účel
nasledovných
Nie
sprostredkovateľov:
Prevádzkovateľ
osobné údaje:

zverejňuje
Nezverejňuje.

Prístup k osobným údajom
spracúvaným
v elektronickej
Konateľ
forme majú nasledovné osoby:
Zálohovanie:

Server

Popis
technických
Prijaté opatrenia v zmysle Bezpečnostnej smernice na ochranu
a organizačných opatrení podľa
osobných údajov
čl. 32 ods. 1 Nariadenia

Účel spracúvania

Názov IS

Právny základ
Aký oprávnený záujem ?
Opis kategórií dotknutých osôb

Opis kategórií osobných údajov

Kategórie príjemcov
Informácie o prenose OÚ do
tretích krajín alebo
medzinárodných organizácií
a primeraných zárukách spôsob

OÚ
zástupcov
dodávateľov/ odberateľov
alebo
dodávateľov/odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných,
služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých
dodávateľsko-odberateľských vzťahov.
Obchodná komunikácia
Oprávnený záujem/čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Zabezpečenie plynulých dodávateľsko - odberateľských
vzťahov a plnenie zo zmluvy.
Zamestnanci/zástupcovia
dodávateľov/odberateľov,
dodávatelia/odberatelia konatelia
meno, priezvisko, titul, pracovné zaradenie, kontaktné údaje (email, telefónne číslo)
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom
spracúvania vo vzťahu k údajom týkajúcim sa zdravia
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy,
priestupky nie sú predmetom spracúvania
účtovná spoločnosť, orgány štátnej správy, verejnej moci
a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov
Neuskutočňuje sa.
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získania ich kópií.
Lehoty na vymazanie

Po dobu uzatvorenia zmluvného vzťahu.

Informácia o existencii
automatizovaného
Neuskutočňuje sa.
rozhodovania vrátane
profilovania
Právo dotknutej osobe
Nie.
kedykoľvek odvolať súhlas
Je poskytnutie OÚ zákonnou
alebo zmluvnou požiadavkou
Nie.
alebo požiadavkou na
uzatvorenie zmluvy ?
Prevádzkovateľ získava osobné
údaje nasledovným spôsobom:
Priamo od dotknutej osoby.
Spracúvanie údajov

Získané osobné
automatizovaných
spracúvania.

Dokumenty v listinnej forme sú
uložené:

údaje prevádzkovateľ
aj neautomatizovaných

spracúva v
prostriedkoch

Konateľ

Kto má k nim prístup ?
Osobné údaje v elektronickej
forme
sú
spracúvané
MS OFFICE
v nasledovných programoch:
Osobné údaje sú uložené:

na pracovnom počítači, externý disk

Prevádzkovateľ
poveril Nie.
spracúvaním osobných údajov
na
vymedzený
účel
nasledovných
sprostredkovateľov:
Prevádzkovateľ
osobné údaje:

zverejňuje Nezverejňuje.

Prístup k osobným údajom Konateľ
spracúvaným
v elektronickej
forme majú nasledovné osoby:
Zálohovanie:

Server

Popis
technických Prijaté opatrenia v zmysle Bezpečnostnej smernice na ochranu
a organizačných opatrení podľa osobných údajov
čl. 32 ods. 1 Nariadenia
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Účel spracúvania

Názov IS

Právny základ

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej
agendy je príprava návrhov zmlúv (oferta), ich uzatváranie
(akceptácia) a evidencia zmluvných vzťahov rôzneho druhu.

Zmluvy
Zmluvná povinnosť/čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR

Aký oprávnený záujem ?

Nie je.

Opis kategórií dotknutých osôb

Zmluvné strany
meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresa, IBAN, podpis,
číslo OP, titul
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom
spracúvania vo vzťahu k údajom týkajúcim sa zdravia
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy,
priestupky nie sú predmetom spracúvania

Opis kategórií osobných údajov

Kategórie príjemcov
Informácie o prenose OÚ do
tretích krajín alebo
medzinárodných organizácií
a primeraných zárukách spôsob
získania ich kópií.

Neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie

10 rokov

Informácia o existencii
automatizovaného
Neuskutočňuje sa.
rozhodovania vrátane
profilovania
Právo dotknutej osobe
Nie
kedykoľvek odvolať súhlas
Je poskytnutie OÚ zákonnou
alebo zmluvnou požiadavkou
Áno
alebo požiadavkou na
uzatvorenie zmluvy ?
Prevádzkovateľ získava osobné
údaje nasledovným spôsobom:
Priamo od dotknutej osoby.
Spracúvanie údajov
Dokumenty v listinnej forme sú
uložené:
Kto má k nim prístup ?

Získané
osobné
údaje
prevádzkovateľ
spracúva
v automatizovaných a neautomatizovanými prostriedkami
spracúvania.
Konateľ, účtovníčka (objednávky)
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Osobné údaje v elektronickej
forme
sú
spracúvané
MS OFFICE
v nasledovných programoch:
Osobné údaje sú uložené:

na pracovnom počítači, externý disk

Prevádzkovateľ
poveril Nie.
spracúvaním osobných údajov
na
vymedzený
účel
nasledovných
sprostredkovateľov:
Prevádzkovateľ
osobné údaje:

zverejňuje Nezverejňuje.

Prístup k osobným údajom Konateľ
spracúvaným
v elektronickej
forme majú nasledovné osoby:
Zálohovanie:

Server

Popis
technických Prijaté opatrenia v zmysle Bezpečnostnej smernice na ochranu
a organizačných opatrení podľa osobných údajov
čl. 32 ods. 1 Nariadenia

Účel spracúvania

Názov IS

Právny základ

Aký oprávnený záujem ?

Účelom spracúvania osobných údajov je ochrana majetku pred
krádežou alebo poškodzovaním, bezpečnosti, prevencie a
odhaľovania kriminality a potlačenia anonymity a páchania
trestnej činnosti, kontrola pred pohybom neoprávnených osôb
v chránených priestoroch, ktoré za určitým účelom vstúpili do
vnútorných priestorov (aj v priestoroch pred vstupom)
prevádzok prevádzkovateľa a pre zabezpečenie dôkazov v
priestupkovom a trestnom konaní v prípadoch, kedy sú osobné
údaje získané bezpečnostným kamerovým systémom
používané ako dôkazy pre orgány činné v priestupkovom alebo
trestnom konaní.

Kamerové systémy
Zmluvná povinnosť/čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Oprávneným záujmom je ochrana majetku pred krádežou alebo
poškodzovaním, bezpečnosti, prevencie a odhaľovania
kriminality a potlačenia anonymity a páchania trestnej činnosti,
kontrola pred pohybom neoprávnených osôb v chránených
priestoroch, ktoré za určitým účelom vstúpili do vnútorných
34

Opis kategórií dotknutých osôb
Opis kategórií osobných údajov

priestorov (aj v priestoroch pred vstupom) prevádzok
prevádzkovateľa.
Fyzické osoby, ktoré vstúpili do priestoru
videozáznam
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom
spracúvania vo vzťahu k údajom týkajúcim sa zdravia
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy,
priestupky nie sú predmetom spracúvania

Kategórie príjemcov

OČTK

Informácie o prenose OÚ do
tretích krajín alebo
medzinárodných organizácií
a primeraných zárukách spôsob
získania ich kópií.

Neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie

72 hodín, automaticky sa premazáva

Informácia o existencii
automatizovaného
Neuskutočňuje sa.
rozhodovania vrátane
profilovania
Právo dotknutej osobe
Nie
kedykoľvek odvolať súhlas
Je poskytnutie OÚ zákonnou
alebo zmluvnou požiadavkou
Nie
alebo požiadavkou na
uzatvorenie zmluvy ?
Prevádzkovateľ získava osobné
údaje nasledovným spôsobom:
Priamo od dotknutej osoby.
Spracúvanie údajov

Získané
osobné
údaje
prevádzkovateľ
v automatizovaných prostriedkoch spracúvania.

Dokumenty v listinnej forme sú
uložené:

spracúva

Konateľ

Kto má k nim prístup ?
Osobné údaje v elektronickej
forme
sú
spracúvané
v nasledovných programoch:
Osobné údaje sú uložené:

Nahrávacie zariadenie v prevádzke

Prevádzkovateľ
poveril Nie
spracúvaním osobných údajov
na
vymedzený
účel
nasledovných
sprostredkovateľov:
Prevádzkovateľ
osobné údaje:

zverejňuje Nezverejňuje.

35

Prístup k osobným údajom Konateľ
spracúvaným
v elektronickej
forme majú nasledovné osoby:
Zálohovanie:

Nahrávacie zariadenie

Popis
technických Prijaté opatrenia v zmysle Bezpečnostnej smernice na ochranu
a organizačných opatrení podľa osobných údajov
čl. 32 ods. 1 Nariadenia

Účel spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je riadenie prístupov a
kľúčového poriadku (Tento účel zahŕňa činnosti súvisiace s
evidenciou prístupových kódov a hesiel do jednotlivých
informačných systémov a databáz prevádzkovateľa ako aj
evidenciou prístupu do priestorov prevádzkovateľa).

Názov IS

Bezpečnosť – manažment prístupov

Právny základ
Aký oprávnený záujem ?
Opis kategórií dotknutých osôb
Opis kategórií osobných údajov

Oprávnený záujem/čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

zabrániť neoprávnenému prístupu do systémov, databáz a
priestorov prevádzkovateľa
Spoločník (SRO), konateľ
Meno, priezvisko, pozícia, podpis
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom
spracúvania vo vzťahu k údajom týkajúcim sa zdravia
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy,
priestupky nie sú predmetom spracúvania

Kategórie príjemcov

Nie sú.

Informácie o prenose OÚ do
tretích krajín alebo
medzinárodných organizácií
a primeraných zárukách spôsob
získania ich kópií.

Neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie

5 rokov od ukončenia TPP

Informácia o existencii
automatizovaného
rozhodovania vrátane
profilovania
Právo dotknutej osobe
kedykoľvek odvolať súhlas
Je poskytnutie OÚ zákonnou
alebo zmluvnou požiadavkou
alebo požiadavkou na
uzatvorenie zmluvy ?

Neuskutočňuje sa.
Nie
Nie
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Prevádzkovateľ získava osobné
údaje nasledovným spôsobom:
Spracúvanie údajov

Priamo od dotknutej osoby.
Získané
osobné
údaje
prevádzkovateľ
spracúva
v automatizovaných a neautomatizovanými prostriedkami
spracúvania.

Dokumenty v listinnej forme sú
uložené:

Konateľ, spoločník

Kto má k nim prístup ?
Osobné údaje v elektronickej
forme
sú
spracúvané
MS OFFICE
v nasledovných programoch:
Osobné údaje sú uložené:

na pracovnom počítači, externý disk

Prevádzkovateľ
poveril Nie.
spracúvaním osobných údajov
na
vymedzený
účel
nasledovných
sprostredkovateľov:
Prevádzkovateľ
osobné údaje:

zverejňuje Nezverejňuje.

Prístup k osobným údajom Konateľ, spoločník
spracúvaným
v elektronickej
forme majú nasledovné osoby:
Zálohovanie:

server

Popis
technických Prijaté opatrenia v zmysle Bezpečnostnej smernice na ochranu
a organizačných opatrení podľa osobných údajov
čl. 32 ods. 1 Nariadenia

Účel spracúvania

Názov IS
Právny základ

Komplexné zabezpečenie primárnej starostlivosti o zdravie
zamestnancov na pracovisku v zmysle platnej legislatívy
z dôvodu prevencie chorôb z povolania, pracovných úrazov a
udržanie pracovnej a funkčnej spôsobilosti zamestnancov v
priebehu ich zamestnania (práceschopnosti).

BOZP
Zákonná povinnosť/článok 6 ods.1 písm. c) GDPR
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zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších
predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, zákon
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov
Aký oprávnený záujem?
Opis kategórií dotknutých osôb

Opis kategórií osobných údajov

Nie je.
Zamestnanci, osoby vykonávajúce činnosť na základe
dohody/zmluvy, bývalí zamestnanci a osoby, ktoré vykonávali
činnosť na základe dohody/zmluvy
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno,
priezvisko, pohlavie, adresa (trvalé bydlisko, prechodné
bydlisko), dátum narodenia, rodné číslo a iné osobné údaje
nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania
Osobitné kategórie osobných údajov vo vzťahu k údajom
týkajúcim sa zdravia (pracovné úrazy).
Článok 9 ods. 2
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy,
priestupky nie sú predmetom spracúvania

Kategórie príjemcov

Spoločnosť poskytujúca služby BOZP/ IP.

Informácie o prenose OÚ do
tretích krajín alebo
medzinárodných organizácií
a primeraných zárukách spôsob
získania ich kópií.

Neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie

5 rokov - po ukončení alebo zániku povinnosti, 10 rokov - ťažké
úrazy, 5 rokov - ľahké úrazy, 20 rokov (3-4 kategória)

Informácia o existencii
automatizovaného
rozhodovania vrátane
profilovania
Právo dotknutej osobe
kedykoľvek odvolať súhlas
Je poskytnutie OÚ zákonnou
alebo zmluvnou požiadavkou
alebo požiadavkou na
uzatvorenie zmluvy ?
Prevádzkovateľ získava osobné
údaje nasledovným spôsobom:
Spracúvanie údajov

Dokumenty v listinnej forme sú
uložené:

Neuskutočňuje sa.
Nie.
Áno.

Od dotknutej osoby.
Získané osobné
automatizovaných
spracúvania.

údaje prevádzkovateľ
aj neautomatizovaných

spracúva v
prostriedkoch

Konateľ, spoločnosť poskytujúca BOZP

Kto má k nim prístup ?
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Osobné údaje v elektronickej
forme
sú
spracúvané
MS OFFICE
v nasledovných programoch:
Osobné údaje sú uložené:
Prevádzkovateľ
poveril
spracúvaním osobných údajov
na
vymedzený
účel
nasledovných
sprostredkovateľov:
Prevádzkovateľ
zverejňuje
osobné údaje:
Prístup k osobným údajom
spracúvaným
v elektronickej
forme majú nasledovné osoby:
Zálohovanie:

Šanóne, v uzamykateľnej skrini

Spoločnosť poskytujúca služby BOZP

Nezverejňuje.
Konateľ
Server

Popis
technických
Prijaté opatrenia v zmysle Bezpečnostnej smernice na ochranu
a organizačných opatrení podľa
osobných údajov
čl. 32 ods. 1 Nariadenia

Účel spracúvania
Názov IS

Právny základ
Opis kategórií dotknutých osôb
Aký je oprávnený záujem?

Opis kategórií osobných údajov

Vedenie prijatej a odoslanej pošty, vedenie registratúry
a zoznamov, štatistické účely, archívne účely.

Registratúra
Oprávnený záujem/ článok 6 ods.1 písm. f) GDPR
Zákonná povinnosť/ článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR
klienti, dodávatelia, bývalí zamestnanci, zamestnanci (môže ísť
o všetky dotknuté osoby, vo všetkých účeloch spracúvania OÚ
Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je vedenie evidencie
prijatej a odoslanej pošty.
Bežné osobné údaje
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom
spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy,
priestupky nie sú predmetom spracúvania

Kategórie príjemcov

Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak

Informácie o prenose OÚ do
tretích krajín alebo
medzinárodných organizácií
a primeraných zárukách spôsob
získania ich kópií.

Neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie

Podľa účelu (registratúrneho plánu)

Informácia o existencii
automatizovaného
rozhodovania vrátane
profilovania

Neuskutočňuje sa.
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Právo dotknutej osobe
Nie.
kedykoľvek odvolať súhlas
Je poskytnutie OÚ zákonnou
alebo zmluvnou požiadavkou
Áno
alebo požiadavkou na
uzatvorenie zmluvy ?
Prevádzkovateľ získava osobné
údaje nasledovným spôsobom:
Od dotknutej osoby.
Spracúvanie údajov

Získané osobné
automatizovaných
spracúvania.

Dokumenty v listinnej forme sú
uložené:

údaje prevádzkovateľ
aj neautomatizovaných

spracúva v
prostriedkoch

Konateľ

Kto má k nim prístup ?
Osobné údaje v elektronickej
forme
sú
spracúvané
eGovernment (slovensko.sk), e –mailová komunikácia
v nasledovných programoch:
Osobné údaje sú uložené:
Prevádzkovateľ
poveril
spracúvaním osobných údajov
na
vymedzený
účel
nasledovných
Nie.
sprostredkovateľov:
Prevádzkovateľ
osobné údaje:

zverejňuje
Nezverejňuje.

Prístup k osobným údajom
spracúvaným
v elektronickej
Konateľ
forme majú nasledovné osoby:
Zálohovanie:

Server

Popis
technických
Prijaté opatrenia v zmysle Bezpečnostnej smernice na ochranu
a organizačných opatrení podľa
osobných údajov
čl. 32 ods. 1 Nariadenia

Účel spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie
funkčnosti a výkonu web stránky Prevádzkovateľa.
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Názov IS

Právny základ
Opis kategórií dotknutých osôb
Aký je oprávnený záujem?

Opis kategórií osobných údajov

Web – cookies nutné
Oprávnený záujem/ článok 6 ods.1 písm. f) GDPR
Návštevníci webovej stránky
Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je zabezpečenie
funkčnosti webovej stránky.
online identifikátori (cookies, ktoré potrebuje stránka na
správne fungovanie)
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom
spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy,
priestupky nie sú predmetom spracúvania

Kategórie príjemcov

Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak

Informácie o prenose OÚ do
tretích krajín alebo
medzinárodných organizácií
a primeraných zárukách spôsob
získania ich kópií.

Neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie

Podľa druhu cookies

Informácia o existencii
automatizovaného
Neuskutočňuje sa.
rozhodovania vrátane
profilovania
Právo dotknutej osobe
Nie.
kedykoľvek odvolať súhlas
Je poskytnutie OÚ zákonnou
alebo zmluvnou požiadavkou
Nie.
alebo požiadavkou na
uzatvorenie zmluvy ?
Prevádzkovateľ získava osobné
údaje nasledovným spôsobom:
Od dotknutej osoby.
Spracúvanie údajov

Získané osobné údaje prevádzkovateľ spracúva
automatizovanými prostriedkami spracúvania.

Dokumenty v listinnej forme sú
uložené:
Kto má k nim prístup ?
Osobné údaje v elektronickej
forme
sú
spracúvané
v nasledovných programoch:
Osobné údaje sú uložené:
Prevádzkovateľ
poveril
spracúvaním osobných údajov Nie.
na
vymedzený
účel
41

v

nasledovných
sprostredkovateľov:
Prevádzkovateľ
osobné údaje:

zverejňuje
Nezverejňuje.

Prístup k osobným údajom
spracúvaným
v elektronickej
Konateľ
forme majú nasledovné osoby:
Zálohovanie:
Popis
technických
Prijaté opatrenia v zmysle Bezpečnostnej smernice na ochranu
a organizačných opatrení podľa
osobných údajov
čl. 32 ods. 1 Nariadenia

Účel spracúvania

Názov IS

Prevádzkovateľ na webovej stránke využíva online
identifikátory, ktorých účelom je aby sme pochopili ako
správne komunikovať s návštevníkmi webových stránok.
Web – cookies analytické/štatistické
Oprávnený záujem/ článok 6 ods.1 písm. a) GDPR

Právny základ
Opis kategórií dotknutých osôb
Aký je oprávnený záujem?

Opis kategórií osobných údajov

Návštevníci webovej stránky
Nie je.
online identifikátori (cookies, ktoré potrebuje stránka na
správne fungovanie)
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom
spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy,
priestupky nie sú predmetom spracúvania

Kategórie príjemcov

Google Analytics

Informácie o prenose OÚ do
tretích krajín alebo
medzinárodných organizácií
a primeraných zárukách spôsob
získania ich kópií.

Neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie

Podľa druhu cookies

Informácia o existencii
automatizovaného
rozhodovania vrátane
profilovania
Právo dotknutej osobe
kedykoľvek odvolať súhlas
Je poskytnutie OÚ zákonnou
alebo zmluvnou požiadavkou

Neuskutočňuje sa.
Áno.
Nie.

42

alebo požiadavkou na
uzatvorenie zmluvy ?
Prevádzkovateľ získava osobné
údaje nasledovným spôsobom:
Spracúvanie údajov

Od dotknutej osoby.
Získané osobné údaje prevádzkovateľ spracúva
automatizovanými prostriedkami spracúvania.

v

Dokumenty v listinnej forme sú
uložené:
Kto má k nim prístup ?
Osobné údaje v elektronickej
forme
sú
spracúvané
v nasledovných programoch:
Osobné údaje sú uložené:
Prevádzkovateľ
poveril
spracúvaním osobných údajov
na
vymedzený
účel
nasledovných
Nie.
sprostredkovateľov:
Prevádzkovateľ
osobné údaje:

zverejňuje
Nezverejňuje.

Prístup k osobným údajom
spracúvaným
v elektronickej
Konateľ
forme majú nasledovné osoby:
Zálohovanie:
Popis
technických
Prijaté opatrenia v zmysle Bezpečnostnej smernice na ochranu
a organizačných opatrení podľa
osobných údajov
čl. 32 ods. 1 Nariadenia

Účel spracúvania

Názov IS

Prevádzkovateľ na webovej stránke využíva online
identifikátory, ktorých účelom je zobrazovanie takej reklamy,
ktorá je pre Vás relevantná a pútavá.
Web – cookies marketingové
Oprávnený záujem/ článok 6 ods.1 písm. a) GDPR

Právny základ
Opis kategórií dotknutých osôb
Aký je oprávnený záujem?

Návštevníci webovej stránky
Nie je.
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Opis kategórií osobných údajov

online identifikátori (cookies, ktoré potrebuje stránka na
správne fungovanie)
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom
spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy,
priestupky nie sú predmetom spracúvania

Kategórie príjemcov
Informácie o prenose OÚ do
tretích krajín alebo
medzinárodných organizácií
a primeraných zárukách spôsob
získania ich kópií.

Neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie

Podľa druhu cookies

Informácia o existencii
automatizovaného
Neuskutočňuje sa.
rozhodovania vrátane
profilovania
Právo dotknutej osobe
Áno.
kedykoľvek odvolať súhlas
Je poskytnutie OÚ zákonnou
alebo zmluvnou požiadavkou
Nie.
alebo požiadavkou na
uzatvorenie zmluvy ?
Prevádzkovateľ získava osobné
údaje nasledovným spôsobom:
Od dotknutej osoby.
Spracúvanie údajov

Získané osobné údaje prevádzkovateľ spracúva
automatizovanými prostriedkami spracúvania.

Dokumenty v listinnej forme sú
uložené:
Kto má k nim prístup ?
Osobné údaje v elektronickej
forme
sú
spracúvané
v nasledovných programoch:
Osobné údaje sú uložené:
Prevádzkovateľ
poveril
spracúvaním osobných údajov
na
vymedzený
účel
nasledovných
Nie.
sprostredkovateľov:
Prevádzkovateľ
osobné údaje:

zverejňuje
Nezverejňuje.
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v

Prístup k osobným údajom
spracúvaným
v elektronickej
Konateľ
forme majú nasledovné osoby:
Zálohovanie:
Popis
technických
Prijaté opatrenia v zmysle Bezpečnostnej smernice na ochranu
a organizačných opatrení podľa
osobných údajov
čl. 32 ods. 1 Nariadenia

Účel spracúvania
Názov IS

Právny základ

Aký oprávnený záujem ?

Opis kategórií dotknutých osôb

Opis kategórií osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je zaistenie bezpečnosti
siete a informačnej bezpečnosti.
Bezpečnosť
Oprávnený záujem/čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Oprávnený záujem prevádzkovateľa, článok 6 ods.1 písm. f)
Nariadenia oprávnený záujem prevádzkovateľa - zabrániť
neoprávnenému prístupu k elektronickým komunikačným
sieťam, zabrániť poškodzovaniu počítačových a elektronických
komunikačných systémov a ochrana údajov, nachádzajúcich sa
v informačných systémoch prevádzkovateľa.
Zamestnanci, návštevníci webu, konateľ
Napr. verifikácia ľudského konania pri prevencii pred útokmi
bot robotov - takzvane captcha kódy. Logy
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom
spracúvania vo vzťahu k údajom týkajúcim sa zdravia
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy,
priestupky nie sú predmetom spracúvania

Kategórie príjemcov

Nie sú.

Informácie o prenose OÚ do
tretích krajín alebo
medzinárodných organizácií
a primeraných zárukách spôsob
získania ich kópií.

Neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie

5 rokov nasledujúcich po skončení kalendárneho roku,
v ktorom bol log zaznamenaný

Informácia o existencii
automatizovaného
rozhodovania vrátane
profilovania
Právo dotknutej osobe
kedykoľvek odvolať súhlas
Je poskytnutie OÚ zákonnou
alebo zmluvnou požiadavkou
alebo požiadavkou na
uzatvorenie zmluvy ?

Neuskutočňuje sa.
Nie
Nie
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Prevádzkovateľ získava osobné
údaje nasledovným spôsobom:
Spracúvanie údajov

Priamo od dotknutej osoby.
Získané
osobné
údaje
prevádzkovateľ
v automatizovanými prostriedkami spracúvania.

spracúva

Dokumenty v listinnej forme sú
uložené:
Kto má k nim prístup ?
Osobné údaje v elektronickej
forme
sú
spracúvané
MS OFFICE
v nasledovných programoch:
Osobné údaje sú uložené:

na pracovnom počítači, externý disk

Prevádzkovateľ
poveril Nie.
spracúvaním osobných údajov
na
vymedzený
účel
nasledovných
sprostredkovateľov:
Prevádzkovateľ
osobné údaje:

zverejňuje Nezverejňuje.

Prístup k osobným údajom
spracúvaným
v elektronickej
forme majú nasledovné osoby:
Zálohovanie:
Popis
technických Prijaté opatrenia v zmysle Bezpečnostnej smernice na ochranu
a organizačných opatrení podľa osobných údajov
čl. 32 ods. 1 Nariadenia

Účel spracúvania
Názov IS

Právny základ

Aký oprávnený záujem ?
Opis kategórií dotknutých osôb

Účelom spracúvania OÚ je mimosúdne riešenie sporov.

Spory
Oprávnený záujem/čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR
Zákonná povinnosť/čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR
Oprávnený záujem prevádzkovateľa, článok 6 ods.1 písm. f)
Nariadenia je vymôcť si nároky vyplývajúce zo zmluvného
vzťahu mimosúdnou cestou.
Zmluvné strany
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Opis kategórií osobných údajov

Titul, meno, priezvisko, adresa, kontaktné údaje, IČO, DIČ ...
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom
spracúvania vo vzťahu k údajom týkajúcim sa zdravia
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy,
priestupky nie sú predmetom spracúvania

Kategórie príjemcov

Mediátor, notár, inkasná spoločnosť

Informácie o prenose OÚ do
tretích krajín alebo
medzinárodných organizácií
a primeraných zárukách spôsob
získania ich kópií.

Neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie

10 rokov

Informácia o existencii
automatizovaného
Neuskutočňuje sa.
rozhodovania vrátane
profilovania
Právo dotknutej osobe
Nie.
kedykoľvek odvolať súhlas
Je poskytnutie OÚ zákonnou
alebo zmluvnou požiadavkou
Áno.
alebo požiadavkou na
uzatvorenie zmluvy ?
Prevádzkovateľ získava osobné
údaje nasledovným spôsobom:
Priamo od dotknutej osoby.
Spracúvanie údajov

Získané
osobné
údaje
prevádzkovateľ
v automatizovanými prostriedkami spracúvania.

Dokumenty v listinnej forme sú
uložené:
Kto má k nim prístup ?

spracúva

Šanóne

Osobné údaje v elektronickej
forme
sú
spracúvané
MS OFFICE
v nasledovných programoch:
Osobné údaje sú uložené:

na pracovnom počítači, externý disk

Prevádzkovateľ
poveril Nie.
spracúvaním osobných údajov
na
vymedzený
účel
nasledovných
sprostredkovateľov:
Prevádzkovateľ
osobné údaje:

zverejňuje Nezverejňuje.

Prístup k osobným údajom
spracúvaným
v elektronickej Konateľ
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forme majú nasledovné osoby:
Zálohovanie:

Server

Popis
technických Prijaté opatrenia v zmysle Bezpečnostnej smernice na ochranu
a organizačných opatrení podľa osobných údajov
čl. 32 ods. 1 Nariadenia

Účel spracúvania
Názov IS

Právny základ

Aký oprávnený záujem ?
Opis kategórií dotknutých osôb
Opis kategórií osobných údajov

Účelom spracúvania OÚ je riešenie sporov súdnou cestou

Spory
Oprávnený záujem/čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR
Zákonná povinnosť/čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR
Oprávnený záujem prevádzkovateľa, článok 6 ods.1 písm. f)
Nariadenia je vymôcť si nároky vyplývajúce zo zmluvného
vzťahu súdnou cestou.
Zmluvné strany
Titul, meno, priezvisko, adresa, kontaktné údaje, IČO, DIČ ...
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom
spracúvania vo vzťahu k údajom týkajúcim sa zdravia
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy,
priestupky nie sú predmetom spracúvania

Kategórie príjemcov

Mediátor, súdy, exekútor

Informácie o prenose OÚ do
tretích krajín alebo
medzinárodných organizácií
a primeraných zárukách spôsob
získania ich kópií.

Neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie

10 rokov

Informácia o existencii
automatizovaného
Neuskutočňuje sa.
rozhodovania vrátane
profilovania
Právo dotknutej osobe
Nie.
kedykoľvek odvolať súhlas
Je poskytnutie OÚ zákonnou
alebo zmluvnou požiadavkou
Áno.
alebo požiadavkou na
uzatvorenie zmluvy ?
Prevádzkovateľ získava osobné
údaje nasledovným spôsobom:
Priamo od dotknutej osoby.
Spracúvanie údajov

Získané
osobné
údaje
prevádzkovateľ
v automatizovanými prostriedkami spracúvania.

spracúva
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Dokumenty v listinnej forme sú
uložené:

Šanóne

Kto má k nim prístup ?
Osobné údaje v elektronickej
forme
sú
spracúvané
MS OFFICE
v nasledovných programoch:
Osobné údaje sú uložené:

na pracovnom počítači, externý disk

Prevádzkovateľ
poveril Nie.
spracúvaním osobných údajov
na
vymedzený
účel
nasledovných
sprostredkovateľov:
Prevádzkovateľ
osobné údaje:

zverejňuje Nezverejňuje.

Prístup k osobným údajom Konateľ
spracúvaným
v elektronickej
forme majú nasledovné osoby:
Zálohovanie:

Server

Popis
technických Prijaté opatrenia v zmysle Bezpečnostnej smernice na ochranu
a organizačných opatrení podľa osobných údajov
čl. 32 ods. 1 Nariadenia

4. NAŠI PARTNERI
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom. Ide napr. o kuriérske a poštovné spoločnosti; profesionálni
poradcovia (napr. advokáti, exekútori, notári, súdy, prekladatelia); poskytovatelia štandardného softvérového
vybavenia (napr. Microsoft, Google); poskytovatelia technickej podpory, vývoja a správy IT systémov a aplikácií,
spracovanie a uchovávanie dát (napr. Google Analytics); poskytovateľov hostingových služieb; prevádzkovatelia
sociálnych sietí; externí spolupracovníci PREVÁDZKOVATEĽA.
Osobné údaje sa poskytujú v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov (napr. orgány činné
v trestnom konaní, orgány verejnej moci, OČTK atď.) alebo nariadení EÚ, ktoré sú priamo vykonateľné a uplatniteľné
aj v Slovenskej republike alebo sprostredkovateľom v rámci zmluvných vzťahov v súlade s GDPR a zákonom
o ochrane osobných údajov.
Výber našich partnerov realizujeme okrem iného aj s ohľadom na záruky ich odbornej starostlivosti, pričom tieto
subjekty sú nami zaviazané mlčanlivosťou a povinnosťou prijať primerané technické a organizačné opatrenia, aby
spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky GDPR a Zákona.
5. MLADŠÍ AKO 16 ROKOV
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Upozorňujeme na to, že všetky on-line nástroje na našej webovej stránke, ktoré spracúvajú osobné údaje, môžu
používať výhradne osoby, ktoré dovŕšili 16. rok veku. Použitie on-line nástrojov a z toho vyplývajúce spracúvanie dát
používateľmi pod touto vekovou hranicou bez súhlasu rodičov/zákonných zástupcov je zakázané.Pokiaľ by napriek
tomu došlo k spracúvaniu takýchto osobných údajov, zastavíme spracúvanie týchto údajov hneď, ako sa o tom
dozvieme.

6. DOBA SPRACÚVANIA
Prevádzkovateľ spracúva OÚ len nevyhnutný čas a dodržiava pri tom zásady spracúvania OÚ. V prípade, ak nám bol
udelený súhlas, tak po dobu udelenia súhlasu alebo odvolania súhlasu.
V prípade, ak spracúvame OÚ na základe zákona napr. účtovné doklady, tie spracúvame po dobu 10 rokov. Údaje
získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva prevádzkovateľ po celú dobu trvania súhlasu s
používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je
vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom. Ďalšie spracovanie OÚ nad rámec uvedených
lehôt vykonáva prevádzkovateľ iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych
predpisov, ktoré sa vzťahujú. Presná špecifikácia je uvedená čl. 3 pri každom jednotlivom účele spracúvania OÚ.

7. PRENOS DO TRETEJ KRAJINY
Prevádzkovateľ nezamýšľa resp. obmedzuje prenos OÚ do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie vrátane
identifikácie krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Avšak, niektorí z príjemcov môžu mať umiestnené servery mimo
EÚ (Google, Facebook). Tieto servery môžu byť umiestnené v Spojených štátoch amerických (USA). USA je
považovaná za tretiu krajinu, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany, a to vzhľadom na rozhodnutie súdneho
dvora EÚ vo veci SCHREMS II, zo dňa 16. júla 2020, kedy bola zrušená platnosť systému ochrany súkromia – tzv.
„Privacy Shields“. Na prenosy údajov sa používajú štandardné zmluvné doložky schválené komisiou.
V našich podmienkach prichádza k prenosu údajov pri využívaní týchto služieb i) poskytovanie štatistických analýz
(Google Analytics) návštevou nášho webu ii) fan page na sociálnej sieti (využívanie sociálnych sietí). Tieto prenosy sa
uskutočňujú iba na základe štandardných zmluvných doložiek schválených Komisiou, a boli poskytnuté primerané
záruky v zmysle článku 46 GDPR:
Podmienky ochrany súkromia
Google
FACEBOOK
Poskytnuté primerané záruky v zmysle článku 46 GDPR
Google
FACEBOOK
8. AUTOMATIZOVANÉ PROFILOVANIE
Prevádzkovateľ nevyužíva automatizované profilovanie.
Google Analytics je analytický nástroj, ktorý pomáha vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich
návštevníci tieto prostriedky používajú. Je možné použiť súpravu súborov cookies a zhromažďovať informácie a
štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov v službe Google.
Viac o „cookies“ nájdete na našej podstránke PRAVIDLÁ COOKIES.
9. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
Máte právo si uplatniť svoje práva v zmysle GDPR a to (i) právo na opravu, (ii) právo na výmaz, (iii) právo na
prenosnosť údajov, (iv) právo namietať, (v) právo na odvolanie súhlasu, (vi) právo na prístup k informáciám, (vii) právo
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na obmedzenie. Tieto práva môžete uplatniť priamo v spoločnosti oznámením na e-mailovej adrese [bautradein@bautrade-in.sk] .
● Právo na informácie
Môžete od nás požadovať potvrdenie/informácie, či a v akej miere sa spracúvajú Vaše OÚ. My ako spoločnosť sme
povinní poskytnúť na základe Vašej žiadosť informácie do 30 dní od doručenia takej žiadosti. Túto lehotu môžeme
predĺžiť o ďalších 60 dní. O odklade by sme Vás informovali.
● Právo na opravu
Máte právo, aby sme bez zbytočného odkladu opravili Vaše nesprávne OÚ, ktoré sa Vás týkajú prípadne doplnili Vaše
neúplné OÚ.
● Právo na výmaz
Môžete požadovať vymazanie svojich osobných údajov, pokiaľ už zanikol účel (dôvod), na ktorý boli zbierané. Ide
o neoprávnené (nezákonné) spracúvanie, spracúvanie zasahuje neúmerne do vašich oprávnených chránených
záujmov alebo sa spracúvanie údajov opiera o váš súhlas a vy ste ho odvolali. Existujú však dôvody, kedy nemôže
prísť k okamžité vymazaniu Vašich údajov a to napr. lehoty uložené zákonom.
● Právo na prenosnosť údajov
Môžete od nás požadovať, aby sme OÚ, ktoré ste nám poskytli, dali k dispozícii v štruktúrovanom, bežne používanom
a strojovo čitateľnom formáte inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné, a za predpokladu, že sa OÚ
spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, na základe zmluvy a spracúvanie OÚ sa vykonáva automatizovanými
prostriedkami.
●

Právo namietať

Ak spracúvame Vaše OÚ na právnom základe oprávnený záujem alebo verejný záujem, môžete podať kedykoľvek
námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov. Nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ
nepreukážeme naše nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami
a slobodami, alebo ak existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

●

Odvolanie súhlasu

V prípadoch, kedy ste nám udelili súhlas, Vás informujeme, že tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolať
ho môžete rovnakým spôsobom ako ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich
údajov pred odvolaním súhlasu, avšak o tejto skutočnosti musíte byť pred poskytnutím súhlasu informovaná.

● Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich údajov, keď
- popierate správnosť týchto údajov, a to po dobu, ktorá nám umožní správnosť údajov preveriť,
- spracúvanie Vašich údajov je neoprávnené, zmazanie však odmietnete a namiesto toho požadujete obmedzenie
používania údajov,
- už údaje na plánovaný účel nepotrebujeme, avšak Vy potrebujete tieto údaje ešte na uplatnenie, výkon alebo
obhajobu právnych nárokov, alebo
- ste podali námietku voči spracúvaniu údajov.

●

Právo podať návrh na začatie konania dotknutou osobou
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Ak ste toho názoru, že sme pri spracúvaní Vašich osobných údajov porušili Zákon alebo/a GDPR, prosíme Vás, aby
ste nás kontaktovali, aby sme mohli objasniť prípadné otázky. Avšak máte samozrejme právo podať sťažnosť na
slovenskom úrade na ochranu osobných údajov. Vzor návrhu je zverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu
osobných údajov, Hraničná 12, 820 02 Bratislava. Úrad posúdi Váš podnet do 30 dní a rozhodne do 90 dní alebo
lehotu môže primerane predĺžiť.
V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia Vášho
internetového prehliadača pre prípad, že Vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje. Tieto zásady
obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ používa súbory cookies a podobné technológie (ďalej len „cookies“
alebo „súbory cookies“).
10.1 Čo sú cookies?
Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve
webových stránok a ukladané do Vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako
napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory Vášho prehliadača. Cookies
obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový
prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies
vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú Váš počítač.
Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich Vašim záujmom
a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah.
Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies.
Nutné (potrebné) cookies:
•

Základné súbory cookies
Tieto súbory cookies tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie
základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr.
zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného
prihlásenia, predvyplnenie formulárov a pod. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria
základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

•

Prevádzkové súbory cookies
Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové
stránky. Tieto technické informácie nám napríklad prezradia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú
stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových
stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť
bezchybný chod našich stránok.

Dobrovoľné cookies:
●

Štatistiky/výkonné

pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok
prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne. Prevádzkovateľ využíva Google Analytics.
●

Marketingové (reklamné)

Súbory cookie reklamy sa používajú na zabezpečenie relevantných reklám a marketingových kampaní pre
návštevníkov. Tieto cookies sledujú návštevníkov naprieč webovými stránkami a zhromažďujú informácie na
poskytovanie prispôsobených reklám.
10.2. Čo ak nechcem používať súbory cookies?
Cookies, ktoré sa na našom webe používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina
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internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete
zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do Vášho zariadenia. Inštrukcie
na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam
(napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť Vašim
preferenciám cookies. Cookies môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak vie
kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača.
Postup pri odstránení cookies:
Návody pre blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov:
•Mozilla:https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
•Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk
•Explorer:https://support.microsoft.com/en-us/help/17442
•Opera:help.opera.com
•Safari:support.apple.com
Využívame tieto cookies.
Potrebné
Potrebné súbory cookies pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je
navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez
týchto súborov cookies.
Meno

Poskytovateľ

XSRF-TOKEN
__cookies_consent

Účel

Platnosť do

Typ

Slúžia nám na ukladanie dát o tom, aké
cookies má web používať
(vypnutie/zapnutie marketingových a
štatistických cookies)

Session

HTTP Cookie

Štatistiky
Štatistické súbory cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi
webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne.
Meno Poskytovateľ Účel

Platnosť
do

Typ

_ga

Google

Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom,
ako návštevník používa webovú stránku.

2 roky

HTTP
Cookie

_gat

Google

Used by Google Analytics to throttle request rate

1 deň

HTTP
Cookie
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Google

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses
the website.

1 deň

HTTP
Cookie

collect Google

Used to send data to Google Analytics about the visitor's device and behavior. Tracks
the visitor across devices and marketing channels.

Session

Pixel
Tracker

_gid

Marketing (3)
Marketingové súbory cookies sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je
zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým cennejšie pre vydavateľov a
inzerentov tretích strán.
10.3. Právne základy cookies a tretie strany
Cookies, ktoré využívame ako nutné (funkčné a základné), používame na optimalizáciu webovej stránky, rýchlejšie
zobrazenie našej stránky a používame ich na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.Náš oprávnený záujem vyplýva
z vyššie uvedených cieľov. Údaje sú spracúvané spoločnosťou Google (Google Analytics) v anonymizovanej podobe
a nie je možné za použitia bežných prostriedkov identifikovať jednotlivých užívateľov za účelom štatisticky.
Google Analytics OPT-OUT: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
V prípade cookies, ktoré využívame na marketing/štatistiku alebo prostredníctvom tretích strán (sociálne siete),
spracúvame osobné údaje na právnom základe Súhlas dotknutej osoby článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Tieto informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom [20.1.2022.]. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto
podmienky zmeniť v prípade zmeny spracúvania OÚ v spoločnosti a v prípade legislatívnej zmeny.
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