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Príloha č. 10 Ochrana osobných údajov na WEB 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PREVÁDZKOVATEĽA  

Slovak Tourism, a.s.  

prevádzkareň 951 15 Poľný Kesov, 252 

S účinnosťou odo dňa 25.5.2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením              

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri               

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES              

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov - ďalej len „Nariadenie“). 

 

PREVÁDZKOVATEĽ: Slovak Tourism, a.s., so sídlom Samova 11, 949 01 Nitra, Slovenská                

republika, IČO: 44940751, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.:             

10496/N (ďalej len „Prevádzkovateľ“) 
 

1. ZÁSÁDY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa,          

po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania.  

 

Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie            

osobných údajov v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa, prípadne prevádzkovateľom        

určení sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje na základe pokynov prevádzkovateľa a           

 v mene prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje budú zálohované v súlade s retenčnými pravidlami           

prevádzkovateľa. 

 

V prípade, ak budú Vaše osobné údaje zálohované na záložných úložiskách, budú tieto údaje             

vymazané v súlade s jednotlivými pravidlami zálohovania. Údaje uchovávané na záložných úložiskách           

slúžia na prechádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku          

bezpečnostného incidentu. 

 

2. AKÝMI PRÁVAMI DISPONUJETE V POSTAVENÍ DOTKNUTEJ OSOBY? 

- Odvolať súhlas – v prípadoch , kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu,                   

máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese            

gdpr@thermalnitrava.sk, písomne , oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne na adrese          

prevádzkarne Hotel ThermalKesov, Poľný Kesov 252, 951 14 Poľný Kesov, Slovenská republika.            

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe              

o Vás spracúvali. 

- Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícií,                     

ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše                

osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak             

ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté          

elektronicky, ak to bude technicky možné.  

- Právo na opravu – prijímame primerané osobné opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť,                   

a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícií. Ak si myslíte že údaje, ktorými disponujeme sú              

nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili,             

aktualizovali alebo doplnili.  

- Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov,                      

napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie                

pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných            
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okolností. Napríklad môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme            

môcť Vašej žiadosti vyhovieť.  

- Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme                     

prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré               

o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme               

využívať.  

- Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných                     

údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však                 

týka len tých osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy,                 

ktorej ste jednou zo zmluvných strán.  

- Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na                   

našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený          

dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.  

- Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše                           

osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán,            

ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničný 12, 820 07 Bratislava 27,               

tel. č.: + 421 /2/ 3231 324; mail: statny.dozor.@pdp.gov.sk, hrp://dataprotection.gov.sk. V prípade            

podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č.                

71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).  

 

3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje na účely v závislosti od Vášho postavenia uvedené            

v Prílohe č. 1 tohto dokumentu. 

 

4. AKÉ SÚ KATEGÓRIE PRÍJEMCOV VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV? 

- Poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom 

- Subjekty zabezpečujúce plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (BOZP, PO) alebo  

- Subjekty zabezpečujúce plnenie osobitných požiadaviek prevádzkovateľa najmä:  

správu IS, v ktorom je agenda vedená 

- Zdravotné poisťovne 

- Sociálna poisťovňa  

- Zmluvný partneri prevádzkovateľa (dodávatelia, odberatelia) 

- Orgány verejnej moci 

- Ďalšie subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona 

- Exekútor, Mediátor, Advokát 

 

5. USKUTOČŇUJE PREVÁDZKOVATEĽ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV MIMO EÚ ? 

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej          

organizácie. 

 

6. AKÉ SÚ OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA? 

Prevádzkovateľ vykonal pred začiatkom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb tzv. test           

proporcionality (porovnávací test) pre každý nižšie uvedený oprávnený záujem, v ktorom posúdil jeho            

legitímnosť, nevyhnutnosť, vhodnosť, proporcionalitu ako aj aplikáciu primeraných záruk pre ochranu           

práv a slobôd dotknutých osôb.  
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Oprávnenými záujmami prevádzkovateľa sú v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia: 

a) Evidencia klientov 

b) Evidencia dodávateľov 

c) Evidencia zamestnancov 

d) Zabezpečovanie správy siete (sieťová bezpečnosť, informačná bezpečnosť) 

e) Ochrana života, zdravia a majetku- monitorovanie priestorov prístupných/neprístupných 

verejnosti 

f) Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov 

g) Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb a oznámení porušenia ochrany osobných 

údajov 

h) Vyhotovovanie, publikovanie fotografií a videí zo  spoločenských podujatí za účelom 

propagácie 

7. BUDE PREVÁDZKOVATEĽ POUŽÍVAŤ OSOBNÉ ÚDAJE NA AUTOMATIZOVANÉ             

INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE? 

Prevádzkovateľ nebude používať Vaše osobné údaje na automatizované rozhodovanie vrátane          

profilovania 

 

 

8. POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ. 

Vaše písomné žiadosti o rozsahu, oprávnenosti a ďalších informáciách, týkajúcich sa spracúvania          

osobných údajov alebo otázky o ochrane osobných údajov môžete uplatniť u prevádzkovateľa písomne           

na adresu prevádzkarne Hotel ThermalKesov, Poľný Kesov 252, 951 14 Poľný Kesov, Slovenská               

republika alebo na mailovú adresu: gdpr@thermalnitrava.sk . Vašu žiadosť vybavíme bezplatne okrem            

výnimky podľa čl. 15 ods. 3 Nariadenia  najneskôr do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti.  

 

9. ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov dodržiava nasledujúce zásady: 

 

● zásada zákonnosti  

osobné údaje spracovávame len zákonným spôsobom a osobitne dbáme na to, aby nedošlo            

k porušeniu základných práv dotknutých osôb a pri ochrane osobných údajov postupujeme v           

zmysle zákona č.  18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a              

Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom               

pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane             

údajov). 

● zásada obmedzenia účelu 

osobné údaje získavame len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nikdy ich              

nespracovávame spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom. 

● zásada minimalizácie osobných údajov 

spracúvame len tie osobné údaje, ktoré sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný             

rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú 

● zásada správnosti  

dbáme na to aby nami spracúvané osobné údaje boli správne, podľa potreby ich aktualizujeme              

a za týmto účelom máme prijaté primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa              
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osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného              

odkladu vymazali alebo opravili. 

● zásada minimalizácie uchovávania  

osobné údaje uchovávame vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr           

dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. 

● zásada integrity a dôvernosti  

osobné údaje vždy spracúvame iba spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a           

organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred          

neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov,        

náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných          

údajov. 

● zásada zodpovednosti  

ako prevádzkovateľ pristupujeme zodpovedne k dodržiavaniu základných zásad spracúvania        

osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných           

údajov a vieme tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu             

preukázať. 

 

10. ZÁRUKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia, ktoré sú spracované          

v dokumentácii k ochrane osobných údajov. 

 

Prevádzkovateľ vypracoval bezpečnostnú politiku a smernice pre každý informačný systém upravujúce          

postup pri spracúvaní osobných údajov s osobitným dôrazom na ochranu práv dotknutých osôb. 

 

Príloha č. 1- účely spracovania osobných údajov 

 

UBYTOVACIE A WELLNESS SLUŽBY 

1. Účel spracovania  Plnenie povinností v súvislosti s pobytom cudzincov             

(hlásenie pobytu) 

Kategórie dotknutých osôb cudzinec, spolucestujúce deti cudzinca 

Právny základ Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a            

doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 253/1998 Z. z. o         

hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri       

obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších      

predpisov 

Kategória osobných údajov meno, priezvisko, číslo občianskeho preukaz/cestovného     

dokladu, adresa trvalého pobytu v domovskom štáte,       

doba ubytovania, štátna príslušnosť, dátum narodenia,      

miesto narodenia, účel cesty do SR, číslo pasu, vízum         

(druh, číslo, platnosť od-do, miesto vydania) alebo doklad        

o pobyte SR/EÚ (číslo a platnosť do-do), názov        

ubytovacieho zariadenia, meno a priezvisko     

spolucestujúcich detí, podpis 

Lehota na výmaz osobných údajov minimálne do konca ubytovania, maximálne do 5 rokov        

od vykonania záznamu 
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Kategória príjemcov osobných údajov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s         

prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ     

povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona 

2. Účel spracovania  Evidencia a vedenie knihy ubytovaných 

Kategórie dotknutých osôb ubytovaný hosť 

Právny základ Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov         

Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej      

republiky v znení neskorších predpisov 

Kategória osobných údajov meno, priezvisko, číslo občianskeho    

preukazu/cestovného dokladu, adresa trvalého pobytu,     

doba ubytovania 

Lehota na výmaz osobných údajov minimálne do konca ubytovania, maximálne do 5 rokov        

od vykonania záznamu 

Kategória príjemcov osobných údajov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s         

prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ     

povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona 

3. Účel spracovania  Poskytovanie a rezervácia ubytovacích služieb a           

služieb wellness centra 

Kategórie dotknutých osôb ubytovaný hosť, záujemca o ubytovanie/službu 

Právny základ čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu         

a Rady (EÚ) 2016/679 (spracovanie je nevyhnutné na        

plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá       

osoba vrátane predzmluvných vzťahov) 

Kategória osobných údajov meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo,      

dátum pobytu, iné údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy        

vrátane predzmluvných vzťahov súvisiace s     

požiadavkami zmluvnej strany v rozsahu bežných      

osobných údajov 

Lehota na výmaz osobných údajov do 6 M od konca zmluvného vzťahu, t.j. ukončenia         

poskytovania služby 

Kategória príjemcov osobných údajov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s         

prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ     

povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona 

4. Účel spracovania  Evidencia a vybavenie reklamácií 

Kategórie dotknutých osôb ubytovaný hosť, záujemca o ubytovanie/službu 

Právny základ Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o          

zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.        

o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákon č.        

102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru         

alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej       

na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových       

priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení       

niektorých zákonov, čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia         

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679      

(spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej       

zmluvnou stranou je dotknutá osoba). 
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Kategória osobných údajov meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefonický      

kontakt, ďalšie údaje nevyhnutné na vybavenie      

reklamácie 

Lehota na výmaz osobných údajov do ukončenia reklamačného konania, následne po dobu       

2 rokov 

Kategória príjemcov osobných údajov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s         

prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ     

povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona 

5. Účel spracovania  Záznam o úraze 

Kategórie dotknutých osôb zranená osoba, právny zástupca zranenej osoby 

Právny základ Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f)          

Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je     

preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych     

nárokov 

Kategória osobných údajov meno, priezvisko, popis úrazu, čas a dátum úrazu 

Lehota na výmaz osobných údajov do 6M od uplynutia 5 rokov 

Kategória príjemcov osobných údajov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s         

prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ     

povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona 

 

MARKETING 

6. Účel spracovania  Vyhotovovanie fotografií a videí účastníkov podujatí           

organizovaných prevádzkovateľom, ich publikovanie       

na webovej stránke prevádzkovateľa a sociálnych           

sieťach 

Kategórie dotknutých osôb dotknuté osoby zúčastnené na spoločenských     

podujatiach organizovaných Prevádzkovateľom 

Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f)          

Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je     

vyhotovovanie, publikovanie fotografií a videí zo      

spoločenských podujatí za účelom propagácie 

Kategória osobných údajov fotografia, videozáznam 

Lehota na výmaz osobných údajov do 6 M od uplynutia 10 rokov od zhotovenia záznamu 

Kategória príjemcov osobných údajov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s         

prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ     

povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona 

7. Účel spracovania  Kontaktný formulár 

Kategórie dotknutých osôb záujemca o kontaktovanie 

Právny základ súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1. písm. a)           

Nariadenia 

Kategória osobných údajov meno, priezvisko telefónne číslo, e-mail, údaje uvedené v        

texte správy 

Lehota na výmaz osobných údajov do 6 M od uplynutia platnosti udeleného súhlasu (12         

mesiacov) 
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Príloha č. 10 Ochrana osobných údajov na WEB 
Kategória príjemcov osobných údajov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s         

prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ     

povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona 

8. Účel spracovania  Vernostný program 

Kategórie dotknutých osôb člen vernostného programu 

Právny základ čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu         

a Rady (EÚ) 2016/679 (spracovanie je nevyhnutné na        

plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá       

osoba) 

Kategória osobných údajov meno, priezvisko, číslo karty, výška zľavy 

Lehota na výmaz osobných údajov do 6 M od ukončenia zmluvného vzťahu 

Kategória príjemcov osobných údajov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s         

prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ     

povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona 

9. Účel spracovania  Zasielanie newsletteru 

Kategórie dotknutých osôb záujemca o newsletter 

Právny základ súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1. písm. a)           

Nariadenia 

Kategória osobných údajov e-mailová adresa 

Lehota na výmaz osobných údajov do 6 M do uplynutia platnosti súhlasu (2 roky) 

Kategória príjemcov osobných údajov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s         

prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ     

povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona 

 

 

 

BEZPEČNOSŤ, OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA 

10. Účel spracovania  Monitorovanie priestorov prístupných/neprístupných     

verejnosti 

Kategórie dotknutých osôb fyzické osoby nachádzajúce sa v monitorovacom      

priestore 

Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f)          

Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je ochrana      

života, zdravia a majetku 

Kategória osobných údajov audiovizuálny záznam 

Lehota na výmaz osobných údajov 30 dní od zhotovenia záznamu 

Kategória príjemcov osobných údajov subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť      

osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v          

zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom 

 

ÚČTOVNÁ AGENDA 

11. Účel spracovania  Vedenie účtovníctva, spracovanie účtovnej a daňovej           

agendy 
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Príloha č. 10 Ochrana osobných údajov na WEB 
Kategórie dotknutých osôb zamestnanec, osoba oprávnená konať v mene      

dodávateľa, osoba oprávnená konať v mene odberateľa,       

klient 

Právny základ čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu         

a Rady (EÚ) 2016/679 (spracovanie je nevyhnutné na        

plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá       

osoba), zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení           

neskorších predpisov, Zákon č. 431/2002 Z. z. o        

účtovníctve v znení neskorších predpisov 

Kategória osobných údajov identifikačné a kontaktné údaje zmluvných strán, osobné       

údaje uvedené na účtovných a daňových dokladoch,       

bankové údaje 

Lehota na výmaz osobných údajov do 6 M od uplynutia 10 rokov od splnenia daňovej          

povinnosti 

Kategória príjemcov osobných údajov daňový úrad, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom         

vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty ktorým je      

prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo      

zákona, 

12. Účel spracovania  Účtovné závierky (mesačné, ročné) 

Kategórie dotknutých osôb zamestnanec, obchodní partneri a ich zamestnanci 

Právny základ zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení          

neskorších predpisov, Zákon č. 431/2002 Z. z. o        

účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákon č.       

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších       

predpisov 

Kategória osobných údajov bežné osobné údaje, údaje nevyhnutné na preukázanie       

splnenia zákonnej povinnosti, 

Lehota na výmaz osobných údajov do 6 M od uplynutia 10 rokov 

Kategória príjemcov osobných údajov subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť      

osobné údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby v          

zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, 

 

 

 

 

PRÁVNA AGENDA 

13. Účel spracovania  Plnenie povinností pri zabezpečovaní činnosti         

spoločnosti v súvislosti s registráciou a zbierkou             

listín v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný               

zákonník, Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom               

registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov a                 

inej činnosti 

Kategórie dotknutých osôb členovia orgánov spoločnosti 

Právny základ Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení        

neskorších predpisov, zákon č. 530/2003 Z. z. o        

obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých        
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Príloha č. 10 Ochrana osobných údajov na WEB 
zákonov, Zmluva v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b)          

Nariadenia 

Kategória osobných údajov osobné údaje v zmysle § 2 zákona č. 530/2003 Z. z. o            

obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých        

zákonov 

Lehota na výmaz osobných údajov do 6 M od uplynutia 10 rokov od splnenia zákonnej          

povinnosti/ do 6 M od uplynutia 10 rokov od konca          

zmluvného vzťahu 

Kategória príjemcov osobných údajov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s         

prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ     

povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, členovia       

orgánov spoločnosti 

14. Účel spracovania  Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych         

nárokov prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zmluvy,         

škody a iného právneho titulu 

Kategórie dotknutých osôb fyzické osoby – účastník súdneho sporu a osoby        

oprávnené konať v ich mene, dotknuté osoby, iné fyzické         

osoby v postavení účastníkov konania 

Právny základ Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f)          

Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je     

preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych     

nárokov 

Kategória osobných údajov meno, priezvisko a adresa pobytu, adresa na       

doručovanie v elektronickej forme, podpis, ďalšie osobné       

údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu vybavovania       

súdnych sporov, vymáhania náhrady škody a pohľadávok 

Lehota na výmaz osobných údajov jednotlivé lehoty uchovávania sú rôzne od uplatňovaného       

práva/nároku v zmysle ustanovení §100-§114 zákona č.       

40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 

Kategória príjemcov osobných údajov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s         

prevádzkovateľom, osoby oprávnené v zmysle     

príslušných predpisov, účastníci konania, iný oprávnený      

subjekt, subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný      

poskytnúť osobné údaje zo zákona, súdy, subjekt       

zabezpečujúci správu IS v ktorom je agenda vedená,        

advokát, exekútor, mediátor 

 

 

 

 

 

 

OBCHODNÁ ČINNOSŤ 

15. Účel spracovania  Evidencia dodávateľov 

Kategórie dotknutých osôb osoba oprávnená konať v mene dodávateľa, poverený       

zamestnanec dodávateľa (dodávateľ ako právnická     

osoba) 
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Príloha č. 10 Ochrana osobných údajov na WEB 
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f)          

Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je evidencia      

dodávateľov 

Kategória osobných údajov kontaktné osobné údaje uvedené v dodávateľských      

zmluvách, resp. návrhoch dodávateľských zmlúv 

Lehota na výmaz osobných údajov do 12 M od ukončenia spolupráce/ zániku záväzkovo        

právneho vzťahu 

Kategória príjemcov osobných údajov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s         

prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ     

povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona 

16. Účel spracovania  Evidencia odberateľov/klientov 

Kategórie dotknutých osôb odberateľ/ klient (fyzická osoba), osoba oprávnená konať       

v mene odberateľa/klienta ak je klientom právnická osoba 

Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f)          

Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je evidencia      

odberateľov 

Kategória osobných údajov kontaktné osobné údaje uvedené v zmluvách      

uzatvorenými s klientmi, resp. návrhoch uvedených      

zmlúv 

Lehota na výmaz osobných údajov do 12 M od ukončenia spolupráce/ zániku záväzkovo        

právneho vzťahu 

Kategória príjemcov osobných údajov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s         

prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ     

povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona 

 

EVIDENCIA PODNETOV A OZNÁMENÍ 

17. Účel spracovania  Nahlasovanie protispoločenskej činnosti (evidencia       

podnetov) 

Kategórie dotknutých osôb zamestnanec, oznamovateľ, osoby uvedené v podnete 

Právny základ zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov        

protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení       

niektorých zákonov 

Kategória osobných údajov meno, priezvisko, adresa pobytu oznamovateľa, dátum      

narodenia, údaje v podnete 

Lehota na výmaz osobných údajov do 6 M od uplynutia 3 rokov odo dňa doručenia podnetu 

Kategória príjemcov osobných údajov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s         

prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ     

povinný poskytnúť údaje zo zákona,  

18. Účel spracovania  Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb a           

porušení ochrany podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o                 

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení               

niektorých zákonov, evidencia uplatnených práv         

dotknutých osôb podľa Kapitoly III a oznámení podľa               

čl. 33 a 34 Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických                 

osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom               

pohybe takýchto údajov 
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Príloha č. 10 Ochrana osobných údajov na WEB 
Kategórie dotknutých osôb dotknuté osoby, ktorých sa podanie na uplatnenie práva        

týka; dotknuté osoby, ktorých sa porušenie ochrany       

osobných údajov týka 

Právny základ Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f)          

Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je evidencia      

uplatnených práv dotknutých osôb a oznámení porušenia       

ochrany osobných údajov 

Kategória osobných údajov bežné osobné údaje týkajúce sa uplatnenia práva,       

osobné údaje týkajúce sa prípadného porušenia ochrany 

Lehota na výmaz osobných údajov do 6 M od uplynutia 5 rokov od uplatnenia práva resp.           

vzniku porušenia ochrany 

Kategória príjemcov osobných údajov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s         

prevádzkovateľom, subjekty ktorým je prevádzkovateľ     

povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona 

 

REGISTRATÚRA a SIEŤOVÁ BEZPEČNOSŤ 

19. Účel spracovania  Správa registratúry, archivovanie dokumentov,       

evidencia pošty 

Kategórie dotknutých osôb zamestnanec , manžel alebo manželka zamestnanca,      

vyživované deti zamestnanca, rodičia vyživovaných detí      

zamestnanca, blízke osoby, osoby vykonávajúce práce      

mimo pracovného pomeru, dodávatelia, bývalý     

zamestnanec, odosielatelia a prijímatelia pošty, 

Právny základ zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. 

Kategória osobných údajov meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, e-mail, iné        

údaje bežné údaje súvisiace s činnosťou      

prevádzkovateľa,  

Lehota na výmaz osobných údajov jednotlivé lehoty uchovávania sú rôzne, kritériom určenia       

je konkrétny účel spracovania a s ním určená lehota na          

výmaz osobných údajov obsiahnutých v dokumente 

Kategória príjemcov osobných údajov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s         

prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ     

povinný poskytnúť údaje zo zákona 

20. Účel spracovania  Zálohovanie dát s osobnými údajmi/automatizovaná         

podoba 

Kategórie dotknutých osôb zamestnanec , manžel alebo manželka zamestnanca,      

vyživované deti zamestnanca, rodičia vyživovaných detí      

zamestnanca, blízke osoby, osoby vykonávajúce práce      

mimo pracovného pomeru, dodávatelia, bývalý     

zamestnanec, odosielatelia a prijímatelia pošty, 

Právny základ zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. 

Kategória osobných údajov meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, e-mail, iné        

údaje bežné údaje súvisiace s činnosťou      

prevádzkovateľa 

Lehota na výmaz osobných údajov jednotlivé lehoty uchovávania sú rôzne, kritériom určenia       

je konkrétny účel spracovania a s ním určená lehota na          

výmaz osobných údajov obsiahnutých v dokumente 
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Príloha č. 10 Ochrana osobných údajov na WEB 
Kategória príjemcov osobných údajov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s         

prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ     

povinný poskytnúť údaje zo zákona,  

21. Účel spracovania  Zabezpečovanie správy siete (sieťová bezpečnosť,         

informačná bezpečnosť) 

Kategórie dotknutých osôb zamestnanec , manžel alebo manželka zamestnanca,      

vyživované deti zamestnanca, rodičia vyživovaných detí      

zamestnanca, blízke osoby, osoby vykonávajúce práce      

mimo pracovného pomeru, dodávatelia, bývalý     

zamestnanec, odosielatelia a prijímatelia pošty, 

Právny základ oprávnený záujem prevádzkovateľa (recitál 49     

Nariadenia). Hlavným oprávneným záujmom je     

zabezpečenie sieťovej a informačnej bezpečnosti 

Kategória osobných údajov bežné osobné údaje resp. osobné údaje, dostupné z        

jednotlivých pracovných staníc podľa vykonanej     

spracovateľskej činnosti 

Lehota na výmaz osobných údajov jednotlivo podľa vymedzenej spracovateľskej operácie,     

kritérium na určenie – osobné údaje sa spracúvajú na         

pravidelnej každomesačnej báze správcom siete, ktorý      

môže tieto údaje – prehliadať, alebo do nich nahliadať. 

Kategória príjemcov osobných údajov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s         

prevádzkovateľom, subjekty ktorým je prevádzkovateľ     

povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, 

 

 

PERSONÁLNA AGENDA 

22. Účel spracovania  Evidencia žiadosti o prijatie do zamestnania 

Kategórie dotknutých osôb uchádzač/záujemca o zamestnanie/prácu 

Právny základ Zmluva v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, vrátane           

predzmluvných vzťahov 

Kategória osobných údajov osobné údaje uvedené v žiadosti o prijatie do        

zamestnania/ v životopise, motivačnom liste, a iných       

prílohách 

Lehota na výmaz osobných údajov do 30 dní od rozhodnutia o neprijatí resp. oznámení o          

neobsadzovaní voľnej pozície 

Kategória príjemcov osobných údajov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s         

prevádzkovateľom, subjekty ktorým je prevádzkovateľ     

povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona 

23. Účel spracovania  Výberové konanie na konkrétnu pracovnú pozíciu 

Kategórie dotknutých osôb uchádzač/záujemca o zamestnanie/prácu 

Právny základ Zmluva v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, vrátane           

predzmluvných vzťahov 

Kategória osobných údajov osobné údaje uvedené v žiadosti o prijatie do        

zamestnania/ v životopise, motivačnom liste, a iných       

prílohách 
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Lehota na výmaz osobných údajov do 30 dní od rozhodnutia o neprijatí alebo odmietnutia        

pracovnej ponuky, resp. do ukončenia pracovného      

pomeru 

Kategória príjemcov osobných údajov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s         

prevádzkovateľom, subjekt zabezpečujúci správu IS v      

ktorom je agenda vedená, subjekty ktorým je       

prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo      

zákona 

24. Účel spracovania  Evidencia uchádzačov/záujemcov o     

zamestnanie/prácu 

Kategórie dotknutých osôb uchádzač/záujemca o zamestnanie/prácu 

Právny základ súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1. písm. a)           

Nariadenia 

Kategória osobných údajov osobné údaje uvedené v žiadosti o prijatie do        

zamestnania/ v životopise, motivačnom liste, a iných       

prílohách 

Lehota na výmaz osobných údajov do 6 M od uplynutia platnosti udeleného súhlasu (12         

mesiacov) 

Kategória príjemcov osobných údajov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s         

prevádzkovateľom, subjekty ktorým je prevádzkovateľ     

povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, subjekt       

zabezpečujúci správu IS v ktorom je agenda vedená 

25. Účel spracovania  Vstupná LPP, periodická LPP, výstupná LPP 

Kategórie dotknutých osôb zamestnanec, uchádzač/záujemca o zamestnanie/prácu 

Právny základ Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji          

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých        

zákonov, Zmluva v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b)          

Nariadenia, vrátane predzmluvných vzťahov 

Kategória osobných údajov meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko,       

pracovisko, pracovné zaradenie, pracovná činnosť,     

kategória práce, záver posudku, podpis 

Lehota na výmaz osobných údajov do 6 M od uplynutia 20 rokov-(2. a 3. kategória prác) 10            

rokov-(1. a 2. kategória prác) 

Kategória príjemcov osobných údajov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s         

prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ     

povinný poskytnúť údaje zo zákona, subjekt      

zabezpečujúci správu IS v ktorom je agenda vedená 

26. Účel spracovania  Sociálne poistenie 

Kategórie dotknutých osôb zamestnanci, manžel alebo manželka zamestnanca     

spoločnosti, vyživované deti zamestnanca, rodičia     

vyživovaných detí zamestnanca, blízke osoby, bývalý      

zamestnanec 

Právny základ zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 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        
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dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých        

zákonov v znení neskorších predpisov 

Kategória osobných údajov meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné číslo,        

dátum a miesto narodenia, podpis, mzda, plat alebo        

platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za        

výkon pracovnej činnosti, údaje o odpracovanom čase,       

údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých       

osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej       

pracovnej schopnosti, údaje o zamestnávateľoch, deň      

začiatku výkonu 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 o čerpaní       

materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje o       

priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, rodinný stav,       

štátna príslušnosť, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko,      

pohlavie 

Lehota na výmaz osobných údajov do 6 M od uplynutia 10 rokov od vykonania vymedzeného          

plnenia 

Kategória príjemcov osobných údajov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s         

prevádzkovateľom, sociálna poisťovňa, subjekt    

zabezpečujúci správu IS v ktorom je agenda vedená,        

subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť      

osobné údaje zo zákona 

27. Účel spracovania  Zdravotné poistenie vrátane ročného zúčtovania         

zdravotného poistenia 

Kategórie dotknutých osôb zamestnanec , bývalý zamestnanec 

Právny základ zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a           

doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o          

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších        

predpisov 

Kategória osobných údajov meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné číslo,        

podpis, mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie        

finančné náležitosti priznané za výkon pracovnej činnosti,       

údaje o odpracovanom čase, údaje o pracovnej       

neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v       

práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, deň       

začiatku výkonu pracovnej činnosti, údaje o čerpaní       

materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje o       

priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, rodinný stav,       

trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, údaje o      

zamestnávateľovi 

Lehota na výmaz osobných údajov do 6 M od uplynutia 10 rokov od vykonania vymedzeného          

plnenia 

Kategória príjemcov osobných údajov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s         

prevádzkovateľom, zdravotné poisťovne, subjekt    

zabezpečujúci správu IS v ktorom je agenda vedená,        
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subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť      

osobné údaje zo zákona, 

28. Účel spracovania  Plnenie povinností zamestnávateľa na úseku         

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, evidencia             

úrazov/ vedenie dokumentácie BOZP 

Kategórie dotknutých osôb zamestnanec , bývalý zamestnanec spoločnosti, osoby      

vykonávajúce práce mimo pracovného pomeru, svedok      

úrazu 

Právny základ zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia          

pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v          

znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o         

ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene         

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších       

predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred         

požiarmi v znení neskorších predpisov 

Kategória osobných údajov meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, stav,      

pracovná pozícia, údaje o pracovisku, údaje o úraze,        

podpis, údaje zamestnávateľa, kategória práce, počet      

odpracovaných rokov/expozícia zamestnanca, 

Lehota na výmaz osobných údajov do 6 M od uplynutia 5 rokov po ukončení/zániku         

povinnosti resp. vzniku evidovanej skutočnosti 

Kategória príjemcov osobných údajov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s         

prevádzkovateľom, sociálna poisťovňa, zdravotné    

poisťovne, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný      

poskytnúť údaje zo zákona, subjekt zabezpečujúci      

plnenie povinnosti prevádzkovateľa v oblasti BOZP,      

subjekt zabezpečujúci správu IS v ktorom je agenda        

vedená, 

29. Účel spracovania  Prideľovanie a evidencia pridelených osobných         

ochranných pracovných prostriedkov 

Kategórie dotknutých osôb zamestnanec , bývalý zamestnanec spoločnosti 

Právny základ Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia          

pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v          

znení neskorších predpisov 

Kategória osobných údajov meno, priezvisko, osobné číslo, pracovné zaradenie,      

podpis 

Lehota na výmaz osobných údajov do 6 M od uplynutia 10 rokov od vykonania záznamu 

Kategória príjemcov osobných údajov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s         

prevádzkovateľom, subjekty ktorým je prevádzkovateľ     

povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, subjekt       

zabezpečujúci plnenie povinnosti prevádzkovateľa v     

oblasti BOZP, subjekt zabezpečujúci správu IS v ktorom        

je agenda vedená 

30. Účel spracovania  Plnenie povinností súvisiacich s pracovnoprávnym         

vzťahom a obdobným vzťahom/ dohoda o hmotnej             

zodpovednosti, náhrade škody a zrážkach zo mzdy,             

iné 
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Kategórie dotknutých osôb zamestnanec , manžel alebo manželka zamestnanca      

spoločnosti, vyživované deti zamestnanca, rodičia     

vyživovaných detí zamestnanca, blízke osoby, bývalý      

zamestnanec , osoby vykonávajúce práce mimo      

pracovného pomeru 

Právny základ Zmluva v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, Zákon           

č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších         

predpisov a osobitné právne predpisy, Zákon č. 283/2002        

Z. z. o cestovných náhradách, 

Kategória osobných údajov bežné osobné údaje ako aj mzdové údaje, údaje o         

predchádzajúcom zamestnaní, údaje o pracovnej     

neschopnosti, o dôležitých osobných prekážkach v práci,       

o zmenenej pracovnej schopnosti, 

Lehota na výmaz osobných údajov do 6 M od uplynutia 10 rokov od ukončenia pracovného          

resp. obdobného pomeru 

Kategória príjemcov osobných údajov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s         

prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ     

povinný poskytnúť údaje zo zákona, subjekt      

zabezpečujúci správu IS v ktorom je agenda vedená, 

31. Účel spracovania  Evidencia osobných spisov zamestnancov 

Kategórie dotknutých osôb zamestnanec , bývalý zamestnanec spoločnosti 

Právny základ Zmluva v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, Zákon           

č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších         

predpisov a osobitné právne predpisy, 

Kategória osobných údajov meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, dátum a miesto         

narodenia, podpis, mzda, plat alebo platové pomery a        

ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon pracovnej       

činnosti, údaje o zamestnávateľoch, pracovné zaradenie,      

údaje z potvrdenia o zamestnaní, údaje o čerpaní        

materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje o       

priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, osobné údaje       

spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o     

absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, trvalé      

bydlisko, prechodné bydlisko 

Lehota na výmaz osobných údajov do 6 M od 70 roku života dotknutej osoby, minimálne do           

ukončenia pracovného pomeru 

Kategória príjemcov osobných údajov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s         

prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ     

povinný poskytnúť údaje zo zákona, subjekt      

zabezpečujúci správu IS v ktorom je agenda vedená 

32. Účel spracovania  Evidencia osobného spisu zamestnancov       

vykonávajúcich prácu mimo pracovného pomeru 

Kategórie dotknutých osôb zamestnanec , bývalý zamestnanec spoločnosti 

Právny základ Zmluva v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, Zákon           

č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších         

predpisov a osobitné právne predpisy, 
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Kategória osobných údajov meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, dátum a miesto         

narodenia, podpis, mzda, plat alebo platové pomery a        

ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie       

alebo za výkon pracovnej činnosti, údaje o       

zamestnávateľoch, pracovné zaradenie, údaje z     

potvrdenia o zamestnaní, údaje o čerpaní materskej       

dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní       

dôchodku, o druhu dôchodku, osobné údaje spracúvané       

na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach      

a vzdelávacích aktivitách, trvalé bydlisko, prechodné      

bydlisko 

Lehota na výmaz osobných údajov do 6 M od uplynutia 10 rokov od ukončenia zmluvného          

vzťahu 

Kategória príjemcov osobných údajov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s         

prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ     

povinný poskytnúť údaje zo zákona, subjekt      

zabezpečujúci správu IS v ktorom je agenda vedená 

33. Účel spracovania  Výplata mzdy (výplatné listiny, výplatné pásky,           

podklady ku mzdám, rekapitulácia miezd) 

Kategórie dotknutých osôb zamestnanec , vyživované deti zamestnanca, rodinní      

príslušníci zamestnanca, bývalý zamestnanec 

Právny základ zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení          

neskorších predpisov, Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník        

práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 580/2004        

Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona          

č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení           

niektorých zákonov 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 a o zmene a doplnení niektorých        

zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 5/2004 Z.         

z. o službách zamestnanosti 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. 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 

Kategória osobných údajov meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné číslo,        

dátum a miesto narodenia, podpis, mzda, plat alebo        

platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za        

výkon pracovnej činnosti, údaje o odpracovanom čase,       

údaje o bankovom účte fyzickej osoby, sumy postihnuté        

výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo     
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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, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o       

dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o       

zmenenej pracovnej schopnosti, pracovné zaradenie a      

deň začiatku výkonu pracovnej činnosti, údaje o       

rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko a       

dátum narodenia, rodné číslo, údaje o deťoch v rozsahu         

meno a priezvisko, rodné číslo a údaje o navštevovanej         

škole, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej        

dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu       

dôchodku, údaje týkajúce sa zrážok pre doplnkové       

dôchodkové poisťovne, rodinný stav, štátna príslušnosť,      

trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, pohlavie, údaje o       

zamestnávateľovi 

Lehota na výmaz osobných údajov do 6 M od uplynutia 10 rokov 

Kategória príjemcov osobných údajov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s         

prevádzkovateľom, subjekt zabezpečujúci správu IS v      

ktorom je agenda vedená, subjekty, ktorým je       

prevádzkovateľ povinný poskytnúť údaje zo zákona, 

34. Účel spracovania  Sociálna politika zamestnávateľa/stravovanie     

(mesačné prehľady) 

Kategórie dotknutých osôb zamestnanec , bývalý zamestnanec spoločnosti 

Právny základ Zmluva v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, Zákon           

č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších         

predpisov 

Kategória osobných údajov meno, priezvisko, titul, údaje o nároku na stravné 

Lehota na výmaz osobných údajov do 6 M od uplynutia 10 rokov 

Kategória príjemcov osobných údajov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s         

prevádzkovateľom, subjekt zabezpečujúci správu IS v      

ktorom je agenda vedená, subjekty, ktorým je       

prevádzkovateľ povinný poskytnúť údaje zo zákona 

35. Účel spracovania  Mzdové listy 

Kategórie dotknutých osôb zamestnanec , vyživované deti zamestnanca, bývalý      

zamestnanec 

Právny základ zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov 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,         
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Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a             

doplnení zákona 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonom        

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.       

650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v        

znení neskorších predpisov, Zákon č. 43/2004 Z. z. o         

starobnom dôchodkovom sporení 

Kategória osobných údajov meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné číslo,        

dátum a miesto narodenia, mzda, plat alebo platové        

pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon        

pracovnej činnosti, údaje o odpracovanom čase, sumy       

postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom     

alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako        

aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným     

rozhodnutím príslušných orgánov, údaje o pracovnej      

neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v       

práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, deň       

začiatku výkonu pracovnej činnosti, údaje o vyživovaných       

deťom v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, údaje o         

čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky,      

údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, výška        

príspevku zamestnanca a zamestnávateľa do doplnkovej      

dôchodkovej poisťovne, rodinný stav, trvalé bydlisko,      

prechodné bydlisko, údaje o zamestnávateľovi 

Lehota na výmaz osobných údajov do 6 M od uplynutia 50 rokov 

Kategória príjemcov osobných údajov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s         

prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ     

povinný poskytnúť údaje zo zákona, subjekt      

zabezpečujúci správu IS v ktorom je agenda vedená 

36. Účel spracovania  Evidencia dochádzky a dovolenky/pracovného času         

zamestnancov a osôb vykonávajúcich prácu mimo           

pracovného pomeru 

Kategórie dotknutých osôb zamestnanec, rodinní príslušníci zamestnanca, bývalý     

zamestnanec, osoby vykonávajúce prácu mimo     

pracovného pomeru 

Právny základ Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení         

neskorších predpisov 

Kategória osobných údajov meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné číslo,        

dátum a miesto narodenia, podpis, údaje o       

odpracovanom čase, údaje o pracovnej neschopnosti,      

údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci,       

pracovné zaradenie a deň nástupu do zamestnania,       

údaje o deťoch v rozsahu meno, priezvisko, dátum        

narodenia, rodné číslo, adresa, údaje o čerpaní       
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materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, osobné      

údaje spracúvané na potvrdeniach 

Lehota na výmaz osobných údajov do 6 M od uplynutia 10 rokov 

Kategória príjemcov osobných údajov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s         

prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ     

povinný poskytnúť údaje zo zákona, subjekt      

zabezpečujúci správu IS v ktorom je agenda vedená 

37. Účel spracovania  Evidencia, zverejnenie a poskytovanie údajov         

zamestnancov  

Kategórie dotknutých osôb zamestnanec  

Právny základ Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f)          

Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je evidencia      

zamestnancov 

Kategória osobných údajov titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, osobné číslo       

zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca,     

odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo,       

faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a        

identifikačné údaje zamestnávateľa 

Lehota na výmaz osobných údajov do 6 M od skončenia pracovného alebo iného obdobného         

pomeru zamestnanca 

Kategória príjemcov osobných údajov poverené osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s         

prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ     

povinný poskytnúť údaje zo zákona, subjekt      

zabezpečujúci správu IS v ktorom je agenda vedená,        

dodávatelia, odberatelia, obchodní partneri    

prevádzkovateľa, klienti 

38. Účel spracovania  Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb,           

ročné zúčtovanie daní 

Kategórie dotknutých osôb zamestnanec , rodinní príslušníci zamestnanca, bývalý      

zamestnanec  

Právny základ zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení          

neskorších predpisov, Zákon č. 431/2002 Z. z. o        

účtovníctve v znení neskorších predpisov 

Kategória osobných údajov meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné číslo,        

dátum a miesto narodenia, podpis, mzda, plat alebo        

platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za        

výkon pracovnej činnosti, údaje o zmenenej pracovnej       

schopnosti, údaje o zamestnávateľoch, deň začiatku      

výkonu pracovnej činnosti, údaje o manželovi alebo       

manželke, deťoch, rodičoch detí v rozsahu meno,       

priezvisko, dátum a miesto 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 o priznaní dôchodku, o druhu       

dôchodku, údaje zo zmluvy s doplnkovou dôchodkovou       

poisťovňou, rodinný stav, trvalé bydlisko, prechodné      

bydlisko, pohlavie 
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Lehota na výmaz osobných údajov do 6 M od uplynutia 10 rokov 

Kategória príjemcov osobných údajov daňový úrad, poverené osoby a iné osoby v zmluvnom         

vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je      

prevádzkovateľ povinný poskytnúť údaje zo zákona, 
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