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2016/672 0 ochrane fyzických osób Ori soracúvaní

osobnýcii údaiov a o voľnom oohvbe takýchto údaiov (ďaiei len Nariadenie“) v súlade s
19 zákona č 18/20287 Z O ochrane osobných údaíov (ďalej len zákon“)

PREVÁDZKOVATEĽ:
Obchodně meno: Služby Kalná, s.r.o., r.s.p.
Sĺdlo: Červenej armády 5593532 Kalná nad Hronom
lČO:5o1o2419
zapĺsaný v ORSR OS Nitra, odd.: Sro, vl.č.: 399231N
Kontaktně údaje Prevádzkovateľa: Kontaktná osoba: Ing. Ivana Tóthová

a

0948 073 770

sodaInypodnik@kolna.eu

Červenej armády~g 93532 Kalná nad Hronom

Práva dotknutých osób:

Právo na
prístup k
Oú

Právo na
opravu

Právo na
výmaz

Dotknutou osobou je fyzická osoba, ktorej osobné údaje
spracúvame, najmči, n/e však výlučne sú to zamestnanci
a klienti. Takéto dotknuté osoby‘ o ktorých sú
spracúvaně osobně údaje v našich informačných
systémoch pre konkrétne vyrnedzené účely disponujú
právami, ktoré si mbžu uplatniť pisomne alebo
elektronicky u kontaktnej osoby prevádzkovateľa.
Dotknutá osoba ste VY.

Právo na pr‘stup Ic osobným ůdajom
tj. právo získať od kompetentnej osoby potvrdenie
o torn, či dochádza k spracúvaniu osobných údajov
dotknutej osoby, ktorá svoje právo uplatnila, ako aj
právo získať prěstup k týmto údajorn. Ako dotknutá
osoba máte nárok na prístup k informáciám 0: účeloch
spracúvania, kategórii dotknutých osobných údajov,
okruhu pr~emcov, o dobe spracúvania a uchovávania,
o postupe v každom automatickom spracúvan4
prípadne o následkoch takéhoto spracúvania a i. (ČL i~
Nariadenia). Ako prevádzkovateľ máme právo použiť
‚‘šetky primerané opatrenia na overenie totožnosti
dotknutej osoby, ktorá ž/ada o pristup k údajom, najmä
v súvislosti s online službami a ident~ikátormi. Na
základe
žiadosti
dotknutej
osoby
vystaví
prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú

Právo na

Právo na

prenosnosť

obmedzenie
spracúvariia

Právo
namietať

Právo
podať
návrh

osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sajej týkajú. Pokiaľ
prevádzkovatel‘ tieto údaje spracúva, vystaví na
zá klade žiadosti kópiu týchto osobných údajov
dotknutej osoby. Vystaven/e prvej kópieje bezplatné. Za
akékolvek dalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude
prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci
administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením
kopie vzn‘knú. Pokial‘ osoba požiada o :nformác;e
formou elektronických prostriedkov, budú jej
poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe,
a to formou e-mailu, pokiafnepožiada o iný spósob.
Právo na obmedzenie spracúvania
je možné uplatnit; ak ako dotknutá osoba napadnete
správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí
v zmysle článku z8, recitálu 67 Nariadenia, a to formou
dočasného presunutia vybraných osobných údajov do
mého systému spracúvania, zamedzenia prístupu
používatelov k vybraných osobným údajov alebo
dočasné odstránenie spracúvania.
Právo na opravu
pokiaľ a nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné
údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie
neúp(ných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná
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(ďalej aj ako zásady OOÚ~)
opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez
zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osobo
požiada.

na výmaz
„zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré sa jej
/dotknutej osoby! týkajú. Toto právo dotknutej osobyje
však vzhľadom na svoju povahu a závažnosť
obrnedzené stanovením dblšich predpokladov, tj
prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu po uplatnení
tohto právo dotknutou osobou vymaže osobně údaje, ak
je splnený niektorý z nasledujúcich predpokladov: a)
osobně údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa
získavah alebo mok spracúvali; b) dotknutá osobo
odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie
vykonávo; c) dotknutá osoba namleta voči spracúvaniu
osobných údajov; d)osobné údaje sa spracúvali
nezákonne; e) je dóvodom pre výmaz splnenie
povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika
viazaná, alebo]) osobně údaje sa ziska voli v súvislosti 5
ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej
oko x6 rokov.
Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz
osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie
potrebné: a) na uplatnenie práva na slobodu prejovu a
no informácie; b) na splnenie povinnosti podIa zákona,
osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy,
ktorouje Slovenská republika viazaná, alebo no splnenie
úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone
verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; c) z dávodov
verejného záujmu voblasti verejného zdravia; d) na
účely archivácie vo verejnom záujme, na účely
vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické
účely, pokiar je pravdepodobné, že právo na výmaz
znemožní alebo závažným spósobom sťaži dosiahnutie
cierov takéboto spracúvania, alebo e) na preukazovanie,
uplatňovonie alebo obhajovonieprávnych nárokov.
Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov
dotknutých osób na základe žiadost~ a to bez
zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnoti že žiadosf
dotkn utej osobyje dóvodná.
Právo

Právo podať návrh na začatie konan~a
Dotknutá osobo má právo podať návrh na začatie
konania Úrodu na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky, pokial‘sa domnieva, že boliporušenéjej práva
v oblasti ochrany osobných údajov.
Právo namietať
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek nomietať voči
spracúvaniu jej osobných údajov z dóvodov týkajúcich
sajej konkrétnej situácie. Móže namleta ťspracúvaniejej

osobných údajov no základe o)právneho titulu plnenia
úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri
výkone verejnej moc4 alebo z právneho titulu
oprávneného záujmu prevádzkovotel‘a; b)sprocúvania
osobných údajov na účely priameho marketingu;
c)spracovania na účely vedeckého či historického
výskumu alebo na štatistické účely. Doručenú námietku
v primeronom čase posúdime. V tomto prípade
nesmieme d‘alej spracúvať osobně údaje, ak
nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na
spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad
právami alebo záujmami dotkn utej osoby, alebo dóvody
na uplatnenie právneho nároku.
Právo na prenosnosť osobných údajov
oko dotknutá osoba máte právo, aby osobné údaje,
ktoré ste poskytla prevádzkovatelov~ preniesol
dalšiemu prevádzkovatel‘ovi v bežne používatel‘nom
a strojovo čitatel‘nom formáte za predpokladu, že
osobně údaje boll získané na základe súhlasu dotknutej
osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie
prebieho formou automatizovaných prostriedkov.

Ďalšie nforrnácie.
Účelom spracúvania osobných údajov je d8vod, pre
ktorý prevádzkovateľspracúva osobně údaje dotknutých
osób v informačných systémoch na konkrétne určených
právnych základoch. Každé spracúvanie osobných
údajovje založené na konkrétnom právnom základe a za
konkrétne určeným, oprávneným a výslovne uvedeným
účelom.
- Za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov
sme ako Prevádzkovateľ pr~aIi primerané personálne,
organizačné I technické opatrenia. Našim cieľom jev čo
najväčšej miere zabránif, resp. znížiť riziko úniku,
zneužitia, zverejnenia alebo mého použita Vašich
osobných údajov. V pripade, ak by nastala skutočnosť,
ktorá pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre
práva a slobody fyzických osób, ako dotknutá osoba
budete bezodkladne kontaktovaná (čI. ~4 Nariadenia).
V záujme zachovania zásad spracúvania osobných
údajov, ktoré ustanovuje Nariadenie, ako aj zákon, najmä
zásady minimalizácie osobných údajov, oožaduieme od
Vás ako od dotknutei osoby ibatie osobně údaje. ktoré
nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou oožiadavkou
ore naolnenie účelu ich soracúvania. UDozorňujeme
Vás. že neooskvtnutie tÝchto oovinn*ch údajov
newhnutn*ch na uzatvorenie zmluvv móže mať za
následok neuzavretie zmluvného vzťahu.
-
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Účely spracúvania, právny základ, kategórie prijemcov, doba uchovávania, info
o cezhraničnom prenose, kategórie dotknutých osób a informácie o automatizovanom
rozhodovaní vrátane profliovania rozdelené podl~ jednotlivých informačných systémov:
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PERSONÁLNA A MZDOVÁ AGENDA ZAMESTNANCOV
Plnenie povinností zamestnávateľa súvistacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzt‘ahorn (naprikiad
na základe dohód o prácach vykonávaných mimo pracovného pornem) vrátane predzmluvných vzt‘ahov.
najmä nie však ‘ýlučne:
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i‘ýber zamestnancov
Pluenie povinností za,nestnávatera súvisiacich s pracovnoprávnym vzťahorn a obdobným vďahom
plnenie povinností zamestnávateľa voČi sociálnej poisfovni
plnenie povinnosti zamestnávateľa voČi zdravotnej poistovni
plnenie povinností zamestnávatera na úseku BOZP, ochrany pred potiarmi a pracovnej :dravotnej
služby
plnente daňových povinnosti zamestnávateľa
mzdová politika :amestnávateľa
evidencia dochádzkv zarnestnancov prostredníctvom individuálnych zápisov príchodu/odchodu do
práce prostrednictvom dochádzkových ltstov (aj externí spolupracovnici)
evidencia výstupovz lekárskych preventivnych prehltadok vo vztahu k p,áci zamestnancovza úČelom
naplnenia povinnosti vyplývajúcich z predpisov v oblasti ochrany zdravia
výpís: registra trestov, LP - v :]ožke ZC. po dobu TP

Ústava Slovenskej republihy, zákon Č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávani v zneni
neskorších predpísov, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a a zmene a doplnení
ntektorých :ákonov v zneni neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnť‘ch údajov a
o zmene a dopineni niektorých zákonov. zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamesinancoch a
odborných zarnestnancoch a o zmene a doplneni niektorých zákonov.
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I ýber zamestnancov

zákon Č. 311/2001 Z. :. Zákonnik práce v :neni neskomších predpisov
zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplneni niektorých zákonov
zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnorn záujme v znení neskoršich
predpisov

plnenie povinnosti
zamestnávateľa
súvisiacich

zákon Č. 311/200] 1:. Zákonník práce v zneni neskomších predpisov
zákon Č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplneni niektorých zákonov
zákon č. 552/2003 Z. :‚ a výkone práce vo verejnom záujme v zneni neskoršich
predpisov
zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplneni niektoiých
zákonov v zneni neskoršich predpisov
zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektoiých zamestnancov pmi výkone práce

C

0.

pracovno-pmávnym
vztahom
a
obdobným vztahom
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vo verejnom záujrne a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení neskoršich
pmedpisov
plnenie povinnosti
zamestnávateľa voči
sociálnej poisťovni

zákon Č. 461/2003 Z. z. o soctáhianz poístení v znení neskoršich predpisov
zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnonz dáchodkovom sporení v zneni neskoršich
pmedpisov
zákon Č. 650/2004 Z. z. a doplukovoni dóchodkovom sporení a o zmene a doplneni
niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov
zákon č. 462/2003 Z. z. a náhrade prijmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti

Informačná povinnosť prevádzkovateľa
‚ďalej aj alce zásady OOÚ1
za,nestnanca a o zmene a doplneni niektorých :ákonov v zneni neskoršich
predpisov
zákon NR SR Č. 600/2003 1:. o pridavku na dieta a o zmene a daplnení zákona
NR SR Č. 461/2003 Z. a sociálnom poisteni ‚‘mani neskaršich predpisov
plnenie povinností
zamestnávateľa voči
zdravotnej poistovni

zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poisteni o zmene a daplneni zákona č.
95/2002 Z. z. o po/sto vnictve a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni
neskoršich predpisov

plnenie povinností
zamestnávateľa na
úseku
BOZP,
ochrany
pred
požiarrni
a p~-acavnej
zdi-a votnej služby

zákon č. 124/20061 z. o bezpečnosti a ochran« zdravia pri práce a o zmene a
doplneni niektoiých :ákonov v znení neskorších predpisov
zákon č. 355/20071 z. o ochrane. podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplneni niektarých zákanov v zneni neskoršich predpisav
zákon Č. 577/2004 Z. z. a rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe
verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovanini
zdravotnej starostlivosti v zneni neskoršich predpisov.
zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravatnej starostlivosti, zdravotnických
pracovnikoch. stavovských organizácíách v zdravotnictve a a zmene a doplneni
niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov.
vyhláška ‚iÍZ SR Č. 448/2007 Z. z. a podrobnostiach ofaktorach práce a
pracovného prastredia va vztahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných
rizik a o náležitost iach návrhu na zaradenie prác do kategórii

branná povinnost

zákon č. 570/2005 Z z. o brannej povinnosti a o zmene a doplneni niektoiých
zákonov v znení neskorších predpisov

plnenie
daňových
povinností

zákon Č.595/2003 Z z. o dani zpr~nzov v zneni neskoršich predpisov
zákon NR SR Č. 563/2009 Z. z. o správe dani (daňový pariadok) a o zmene
a doplnení niektoiých zákanav v zneni neskoršich predpisov

mzdová
politika
zanzestnávatel‘a

zákon Č. 311/200! Z z. Zákonnik práce vznení neskoršich predpisov
zákon Č. 552/2003 1 z. o výkone práce vo verejnom záujme v zneni neskorších
predpisov
zákon č. 553/2003 Z z. o odmeňovaní niektoiých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektotých zákonov v zneni neskoršich
predpisov
zákon č. 580/2004 Z. z. a zdravatnom poisteni o zmene a doplneni zákona Č.
95/2002 Z z. a paistavníctve a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni
neskoršich predpisov
zákon Č. 461/2003 Z. z. o sociálnonz poisteni v zneni neskoršich predpisov
zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z pr{jmov v zneni nesko,-šich predpisav
zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dóchodkovom sporeni v zneni neskoršich
predpisov
zákon Č. 650/2004 Z z. o doplnkovom dáchodko vom sporeni a o zmene a doplneni
niektoiých zákonov v zneni neskorších predpisov zákon Č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplneni niektoiých zákonov v znení neskorších
predpisov
zákon Č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri doČasnej pracovnej neschopnosti
zamestnanca a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni neskoršich
predpisov
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zákon č. 152/1 994 Z. z. o sociálnotn fonde a a zmene a dopínaní zákona č.
286/1992 Zb. o daniach : pr~mov vzneni neskorších predpisov
Evidencia
zdravotných
posudkov
zamestnancov o ich
spósobilosti
na
prácu

Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrana, podpore a rozvoji verejného zdrav/a a o zmene
a doplneni niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov
Zákon č. 124/2006 Z.z. oo bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a
dopinení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Oprávnený záujem zamestnávatera v zmysle článku 6 ods. I písm. ‚9 P/ariaden/a.
pričom hlavný záujem zamesinávateľaje priderovafprácu zamestnancovi druhu
a rozsahu korešpondujúceho zdravotnému stavu zamestnanca, ako aj
predchádzanie vzniku cha rób z povoiania a umožníť prispósobenie pracovných
podmienok zdravotnému stavu zamestnonca.

Kontrola dochádzkv
zamestnancov

Lehoty na
vynlazanie
os. údajov
(uvedené
ieho‘ysúpo
skončeni PP)
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Pinen/e zákonnej povinnosti — Zákonník práce

Sprostredkovateľ na spracúvanie personálnej agendy. sprostredkovateľ no spracúvanie mzdo vej agendy.
sprostredkovateľ— technik BOZP. Po
sprostredkovateľ na spracúvanie agendy pracovnej zdravotnej služby.
Urad vlády, Sociálna poisťovňa. Zdravotné poisfovne. dopinkové dóchodkové sporiterne, dopinkové
správcovské spaločnosti.
Daňové úrady, Exekútor. Okresné súdy. orgány verejnej moci podľa prislušných právnych predp (sov.
audítor,
zamestnanci. externý riadiaci pracovník
Osobně spi&v zames‘nancov (Manažérska :miuva. Zmluvy o výkone funkcie. Pracovná
zmiuva vrátane dodatkov. Preberacie protokoly. Hodnotenia zanzestnancov. Menovacie listy.
Osvedčenia, Ziadostí zamestnancov. Výpis z RT. Pracovné úrazy zamestnancov)
Mzdové listy a údaje z nich potrebné pre dóchodkové zabezpečen/e a nemocenskd po/sten/e.
Vi.2kazy a prehľady miezd
J‘ýplatné list/nv, Evidencia dochádzb‘. Priepustky. Dovolenky, Rózne podklady ku mzdám
a odmenám
Záznamy a školeni zamestnancov. BOZP dokumentácia
uchádzači a zamestnanie.
zamestnanci.
manžel/a alebo manželky zamestnancov.
vyživované detí zamestnancov,
rodič/a vyživovaných deti zamestnancov.
blízka osoby.
bývali zamestnancí

Informačná povínnosť prevádzkovateľa
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Personálna a mzdová agenda zamestnancov:
-

-

-

-

O

;‘

-

C
.0
O
O

-

L
-

-

meno. priezvisko. rodné prie:visko a titul,
rodné číslo. dátun, a miesto narodenia.
podpis.
číslo dokladu totožností.
rodinný stav.
štátna prislušnost štátne občianstvo.
trvalé bydlisko. prechodné bydlisko,
pohlavie,
údaje o v:delani.
spdsobilost‘ na prd1)ne úkony.
poberanie prídavkov na deti,
mzda, plot alebo platové pome‘~ a dalšieJinančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon
pracovnej činnosti.
údaje o odpracovanom čase.
údaje o banko voni účte Jj‘:ickej osoby.
sum postihnuté výkonom rozhodnutia nariadenýnz súdom alebo správnynz orgánom.
peňažné tresty a pokuty. ako aj náhrady uložené :amestnancovi vykonateľným rozhodnutím prislušných
orgánov,
neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dóchodkov starobného dóchodkového sporenia
alebo ich preddavky. štátnych socidlnych dávok, dávok v hmotnej núd:i a prispevkov k dávke v hmotnej
núd:i. peňažných príspevkov na konzpen:áciu sociálnych dósledkov t‘ažkého zdravotného postihnutia,
ktoréje za,nestnanec povinný vrát it‘ na základe vykonatelného rozhodnutia podra osobitného predpisu.
ročný úhrn vyplateného dóchodku.
údaje o pracovnej neschopnosti,
údaje o dóležitých osobných prekážkach v práci.
údaje o zmenenej pracovnej schopnosti,
údaje o :amestnávateľoch.
pracovné :aradenie a deň :ačiatku viWconu pracovnej činnosti.
údaje o rodinných príslu&níkoch v rozsahu meno. priez-visko. adresa, dátun, narodenia,
údaje o manželovi alebo manželA-e. defoch, rodičoch deti v rozsahu aleno. prier‘isko. dátum narodenia,
rodné číslo, adresa
údaje: potvrdenia o :amestnaní.
údaje a vedení zamestnanca v evidencli nezamestnaných občanov.
údaje o čerpaní niaterskej dovolenky a rodičovskej dovolenky,
údaje : dokladu o bezúhonnosti.
údaje o pri:nani dóchodku, o druhu dáchodku,
údaje za zamestnaneckej zmluvy doplnkovej dóchodkovej poist‘ovne.
osobné údaje spracůvané na potvrdeniach. osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích
aktivitách.
údaje uvedené v životopise.

Bern ečnost‘ a ochrana zdra via ori oráci:
1. Dokumentácia
a
ochrana
:dravia
predpožiarmi (napr. vstupné školenia a pod) obsahuje:

pil

práci

a

ochrana

meno. priezvisko. titul,
pracovné zaradenie.
2. Pre registrované pracovné úra‘y so spisuje „Záznam o registro vanom pra covnoni úraze~~ a „Oznámenie
o poistnej udalosti“ podra predtlače uvedenej v osobitnont predpise. resp. podIa oJ?ciálneho tlačiva
Sociálnej poist‘ovne. ktorý obsahuje:
-

-

meno a prievisko. titul,
adresa, bydlisko,
dátum narodenia,
pracovné zaradenie, ‚funkcia,
lekárska správa, zdravotnicky posudok.
doplňujúce identiflkačné údaje (napr.: pracovrn úraz a pod.)

informacna povinnost prevadzkovateľa

0

(ďalej aj ako „zásady OOÚO)
Praco pud zdra rotná služba
meno, prie:visko, titul.
dátum a nuesto narodenia,
rodné číslo, adresa, bydlisko,
pracovné zaradenie.
zdravotná dokumentácia, údaje a priebehu a ‘ýsledkoch vyšetrení. o liečbe a dalších významných
okolnostiach súvisiacích so zdrav. slavom a s poslupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, údaje
o epidemiologicky závažných skutočnostiach.
____________________________
lnformácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Neuskutočňuje sa
-

Cezhraničný prenos os. Údajov - Neuskutočňuje si‘

PROPAGÁCIA PREVÁDZKOVATELA
Účel spracúvania
osobných údajov

Zverejňovanie fotografií zamestnancov a dotknutých osób (verejnosti) so zámerom budovat
dobré meno prevádzkovateľa, propagovat‘ prevádzkovateľa no jeho webovom sídle. vo
vnútorných administratívnvch priestoroch. na sociálnvch sietach. prípadne na intranete.

Právny základ

Súhlas dotknutej osoby podľa článku Ó ods. I písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane
osobných údajov. pričon‘ dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolat‘ svoj sáhlas.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnost‘ spracúvania vychádzajúceho za sůhlasu pred
jeho odvo laním.

Kategórie prijemcov

audítor
sprostredkovatel~
poverení zamestnanci

Lehoty na vymazanie
os~ ůdajov

Propagačné Jilmy, fotogrqfické materiály
viažuce sa ku prevádzkovatel‘ovi

Kategórie dotknutých
osób

zamestnanci prevádzkovaiel‘a

2 roky po naplneni účelu spracúvania, resp. 30
dní po odvo lani súhlasu

IS,

verejnos(
Kategórie osobných
údajov

meno a priezvisko,
pracovné zaradenie,
—
fotograJia (farebná alebo čiernobiela).
—
videozáznam
lnfom‘iácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Nen skutočŘuje si‘
—
—

Cezhraničný prenos os. Údajov - Nen skutočňuje si‘

Informacna povinnosť prevadzkovateľa~
(d~iej aj ako „zásady 00W)

EVIDENCIA ZAMESTNANC•V

-

VIZITKY

UČeI spracúvania
osobných údajov

Účelom spracúvania je vedenie evidencte zamestnancov vzdujme poskytnutia ich osobných
údajov v rozsahu tn‘,. vizitky obchodným partnerom. k/fentoni a i.: vyhotovenie vizitiek
v papierovejpodobe. elektronickejpodobe. uvedenie kontaktných údajov v záhlaví dokumentov
alebo vpäte e-mat/ov; zverejnente iýchto údajov na ojkiá/ne] webove] siránkeprevádzkovateľa
ako zan,esinávaieľa a d‘alšie úkony, na ktoré zamestnávateľa oprávňuje ~ 78 ods. 3 zákona č.
/8/20 18 Z. z. o ochran« osobn ch údajov a o zmene a doplneni niekto,ých zákonov

Právny základ

Oprávneni záujem v zmysle ČL 6 ods. I pism.j) Nariadenia GDPR. Wavni~ záujemje uplatnit‘
oprávnenie vyplývajúce z ý 78 ods. 3 zákona Č. /8/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplneni niektotých zákonov. tj,‘ Prevádzkovateľ ktoiý je zamestnávatel‘om
dotknutej osoby je oprávnený poskytovat tj spracúvať jej osobně údaje aleba zverejnit‘ jej
osobné údaje v rozsahu tmu, nieno, priezvisko, pracovně zaradente, služobné zaradenie.
funkčně zaradenie, osobně číslo zamestnanca alebo zonzestnanecké Číslo zamestnanca. odborný
útvai~ miesto výkonu práce, ‚elefěnne Číslo, faxové Číslo, adresa elektronickej pošty na
pracovisko a identWkaČně údaje zamestnávatel‘a, ak je to potrebné v súvislosti s plnenim
pracovn~ch povinnosti, služobnkh povinností alebo funkčných povinnosti dotknutej osoby
(zamestnanca).
.
Uvedenie oso bn~ch údajov zamesinanca nenarušuje jeho vážnost: dóstojnost‘ani bezpečnost:

Kategórie prijemcov

povereni zamestnanci
obchodní parineri, klienti, zákaznici
potencíonálni partneri
návštevnik ojiciálnej webo ve] stránky prevádzkovateľa.
osoba, ktorej bola odovzdaná vizitka zanzestnanca (‘dotknutej osoby,) za účelom kontaktovania
pr(jemca e-niailovej korešpondencie

Lehoty na vymazanie
os. ůdajov

30 dni odo dňa skončenia pracovného pomeru zamestnanca zamestnávatel‘ odstráni
zverejneně údaje.

Kategórie dotknutých
os%

zamestnanec

Kategórie osobitých
údajov

titul, meno. priezvisko, pracovně zaradenie, služobné zaradenie. funkčně zaradenie,
osobně číslo zaniestnanca alebo zamestnaneckě Číslo :amestnanca, odborný útvar, miesto
výkonu práce, telefónne Číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a
ident{flkačné údaje zamestnávateľa,
lnformácia a existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Neuskutočňuje Sa
—

CezhraniČný prenos os. Údajov - Neuskutočáujesa

Informacna povinnosť prevadzkovatela

0

„(alej aj akc „zásady OOÚi

STROJNÍCKE PREUKAZY
Účel spracúvania
osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci tejto agendy je zaistenie bezpečností a ochrany
zdravia Pr! práci v zmvsle prislušných ustanovení zákona č. 124/2006 Z:. O be:pečnosti
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niekto,ých :ákonov v zneni neskorších
predpisov. Prevádzkovateľ umožňuje svojim :anzestnancom vykonávat práce so stavebným
strojom a zariadením výlučne v prípade. že disponujú platným preuka:om obsluhy stavebných
strojov a zariadení pre daný typ stavebného stroje a :ariadenia.

Právny základ

Zákon č. ] 24/2006 Z.:. o bezpečnosti a ochrana :dravia pri práci a o zmene a doplneni
niekiorých :ákonov v :není neskoršich predpisov
Zákon č. 455/199] Zb. a živnostenskom podnikaní, v znení neskoršich predpisov
Plnenie znduvypodľa ustanovenio Čl. 6, ods. !‚ písm. b) Nariadenia GDPR

Kategórie prijemcov

Sprostredkovateľpre personálnu a mzdovú agendu
Sprostredko vater— BOZP technik
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov,
nqjmä Daňový úrad a orgány Finančnej správy
auditor

Lehoty na vymazanie
os. údajov

Sú/Nie sú stanovené v registratůrnych normách prevádzkovateľa.

Kategórie dotknutých
osób

Zamestnanec. ktorému sa konkrétny preukaz/osvedčenie vydáva. resp. vydal.

Kategórie osobných
údajov

doje zpreukazu

meno, priezvisko, dátum naroden,o a adresa trvalého pobytu jý:ickej osoby. ktorej se preukaz,
osvedčen,e alebo doklad vydá ve. J-esp. vydat

Informácia o existeneji automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Neuskutečňuje se
Cezhraničný prenos os. údajov - Neuskutečňuje se

EKONOMICKO-ÚČTOVNÁ AGENDA

Informacna povinnosť prevádzkovatel‘a

0

(ďaiej aj ako „zásady 000“)
ÚČelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie objednávok. došlých faktúr afakturácia
odberaterom, styk s bankou. vedenie pokladna. :abe:peČovanie hotovosinÝch prijmov a výdavkov,
skladové hospodě rslvo. evidencia invest iČného majetku (vrůtane automatického odpisovania) a drobné/zo
majetku, vedenie jednoduchého/podvojné/zo účtovnictva organizácie.
Zákon č. 431/2002 1

:.

o úČtovnictve v :neni neskoršich predpisov.

Zákon Č. 222/2004 1:. o dani: pridanej hodnoty v :neni neskorších predpisov.
Zákon Č. 18/20 18 Z.:. o ochrana osobných údajov a o :nzene a dop/neni niektozých :ákonov.
Zákon Č. 145/1995 1

:.

o správnvch pop/atkoch v :neni neskorších predpisov.

Zákon č. 40/1 964 Zb. Občianskv zákonník v zneni neskoršich predpisov.
.‚

Zákon č. /52/l 994 Z. :. o sociálnom fonde a o zmene a dop/neni:ákona Č. 286/1992 Zb. o daniach :prijmov
v mani neskoršich predpisov.

=

Zákon Č. 311/2001 1

D.

:.

Zákonnik práce v :neni neskoršich predpisov.

Zákon č. 55/20/7 Z.:. o štátnej s/zebe a o zmene o doplneni niektotých zákonov v zneni neskorších
predpisov,
Zákon Č. 5/3/199/ Zb. Obchodný zákonník v zneni neskorlich predpisov,
Zákon Č. 583/2004 1
:ákonov.

Lehoty na
vymazanie
os. údajov
(uvedené
lehoty sú
podfa
reg/st ratúrne
ho port adku)

[]

trn

~
0
°

:.

o rozpoČtových pravidlách ú:emnej samosprávy a o zmene a dop/neni niektotých

Príslušné daňové úrady Finančně riaditeľstvo a mé orgány verejnej nzoct pod/a pris/ušných právnych
predpisov,
sprostredkovateľ na spracovanie úČtovníctva.
auditor.
povereni zanzestnanci
obec Kalná nad Jlrononz
Správy auditora. Iýročné správy, Finančně plány
10 rokov
Faktúry

10 rokov

Interné dok/ady

IQ rokov

Pok/adha

10 rokov

I ýnzáhanie pohľadávok

5 rokov

Hankově vi)pisv

10 re kov

Statistiko ročná

IQ rokov

Statistika - mesaČná a /‚yartá/na

5 rokov

Účtovně :ávierky

IQ rokov

~:ické osoby — zanzestnanci prevádzkovateľa.
dodá vale/ia a odberatelia —j5cické osoby SZČO
:anzestnanci dodá vateľov a odberaterov.
zástupcovia dodávateľov a odberatel‘ov

Informacna povinnosť prevadzkovateľa

0

(‚(alej aj ako „zásady OOÚ“)
-

meno. priezvisko. titul.

-

adresa trvalého pobytu.

-

dátum narodenia.

-

druh a číslo dok/adu totožnosti,

-

adresa prechodného pobytu.

-

telefánne Číslo,

-

e-mailová adresa.

-

podpis.

-

Číslo banko vého účtu Mickej osoby

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Neuskutočňf«je sa
Cezhraničný prenos os. Údajov - Ne« skutočň«je Sa

PRÁVNE VZtAHY
Účel spraeůvania
osobných údajov

Účelon, spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je zabezpečenie vedeni«
právnej agendy (napr. prvostupňové konanie, vvbavovanie opravných prostriedkov,
vvbavovanie súdnych sporov. :astupovanie v právnych veciach. uplatfiovanie rozhodnuti
o náhradách škód. vymáhanie náhrad lká‘!. uplatňovanie závä:kov :0 rm/úv. navrhovanie
opatreni s organi:aČno-právnvm dosahom. úkony v súvislosii s u:atvorenou dohodou o pinen‘
po vinnost‘ opni vn en ej osob;‘ prepannera verejného sektor« atd).

Právny základ

Zákon Č. 460ľ] 992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v :není neskorlich predpisov,
Zákon Č. 40/1 964 Zb. Občiansl<y :ákonník v :neni neskorších predpisov.
Zákon č. 160/2015 Z.:. Civilný sporo vý poriadok v :není neskoršichpredpisov.
Zákon č. 161/2015 Z.:. Civilný n?imosporový poriadok v zneni neskorlich predpisov,
Zákon č. 162/2015 Z.:. Správnv súdny poriadok v zneni neskorlich predpisov,
Zákon č. 300/2005 Z

:.

Trestný zákon.

Zákon č. 301/2005 Z.:. Trestný poriadak,
Zákon Č. 71/1967 Správny poriadok
Zákon č. 233/1995 Z :. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (&ekučný poriadok) a o
zmene a doplnení niektorých :ákonov v :neni neskorlich predpisov,
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a ‚-ejtruk‘u,-alizácii a a :mene a doplneni niektorých :ákonov
v :není ‚zeskor!ích predpisov.

Informacna povinnosť prevádzkovateľa
(d~lej aj aiw „zásady OOÚ~)
Zákon č. 153/2001 Z.

:.

o pro kuratúre v znení neskorlich predpisov.

Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom :neni.
zákon Č. 586/2003 1:. o advokácii a a zmene a dnp/není zákona Č. 355/1991 Zb. a
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v :není neskorších predpisov,
Zákon o odu-ane osobných ůdajov a súvisiace právne pt-odpisy vplatnom zneni
315/2016 1:. a registr! partnerov verejného sektora no zmene a doplneni niektorých zákonov
F:vIzlášA-a Ministerstva spravod/ivosti Slovenskej republiky Č. 328/2016 Z, Agorou sa ustanovujú
vzory podaní do registra partnerov verejného sektora

Kategórie prijemcov

—
—
—

—
—

Lehoty na vymazanie
os. údajov
Kategórie dotknutých
osóh

Pod/a registratúrneho poriadku

—
—
—
—
—

Kategórie osobných
údajov

sádne orgány
exekůtorské úrady
orgány štátnej správy. verejnej moci a verejnej správy podra príslušných právnych
predpisov.
advokát. kt. ‚Je opi-á vnenou osobou pt-e partnera verejného sektora (RP VS)
povereni zamestnanci

—
—
—
—
—
—
—
—
—

zamestnanci prevádzkovateľa IS.
dlžnici.
protistrany v sporoch.
koneČní uživatelia výhod (skratka KU!‘)
mé ‚5‘zické osoby v postaveni účastníkov konania.
meno. priezvisko. titul.
štátna prislušnosĹ
adresa. kvdlisko.
dátum narodenia,
číslo občianskeho preukazu.
u cudzincov povoleníe na pobyt a číslo pasu.
číslo bankového úČtu j5‘zickej osoby.
tele,fónne číslo,
e-mailová adresa

KU!‘:
;?reno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia. ak rodné čís/o nebolo pridelené. adresy
trvalého pobytu alebo mého pobytu. štátnej príslušností, druh a číslo dokladu totožností: it
„&zickej osoby-podnikatela aj zistenie adresy ‘niesta podnikania, iden«j9kačného čísla, ak bo/o
prídelené, označenia ú,-adného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je tento
podn!kateľ zap isaný. a Číslo zápisu do tohto registra abbo evidencie

Informácia a existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - NeuskutoČňuje sts

Informacna povinnosť prevadzkovateIa~
(d~‘ej aj ako „zásady OOÚ~)
Cezhraničný prenos os. Udajov - NeuskuloČňuje se

ZMLUVNÉ VZtAHY
Účel spraeúvania
osobnýcli údajov

Siedovanie dodržiavania prd vnych predpisov. obstará vanie ptá vnch zálež étosu. skúmanie a
pripravovanie zniluvných v:t‘ahov, prevodov majetku. nájomných zrn/úv. kúpnych zni/úv.
Ďa/ejje to zúčast,~ovanie Sa na vypracovaní zin/úv v ránzci dodá vateísko — odberateľs/‘ýc/i
vzťahov, upiatňovanie práva na pinenie záväzkov zo zrn/úv a majetkových sankeil, práv na
náhradu škody apod.

Právny základ

Zákon č. 40/l 964 Zb. Občianshy zákonnik v znení neskorších predpisov,
Zákon č, 513/1991 Zb. Obchodný zákonnik v zneni neskorších predpisov,
Zákon č. 250/2007 Z. z, o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona S/ovenskej národnej rady
Č. 372/1990 Zb. a priestupkoch v zneni neskoršk‘h predpisov
zmiuvv uzatvorené v zrnvs/e vyšIje uvedených právo ych predpisov.

Kategórie prijemcov

orgány štátnej správy. verejnej moci a verejnej
sprd‘y

podia pr/slušných právnych predpisov

Bank‘.;

Zákon č. 483/200 1 Z. z. o bankách v zneni
neskorších predpisov

Poistovne

‘

Zákon Č. 39/2015 Z.z. o poist‘ovníctve
a a zmene a dopineni niektorých zákonov
v zneni neskoršich predpisov

Slovenská pošta a Kuriárske spo/oČnosti

‘

Zákon č. 324/20]] Z. z. o poštových
službách v znení neskoršleh predpisov

Dodá vateha
Súdy. orgány Činná v trestnom konani

Auditor úČtovnej závier/‘y

zmluvný zák/ad
•

‘

Zákony Č. 160/2015 Z.z. c/vilný spotový
poriadak v znení neskoršich predpisov,
Č. 161/2015 Z.z. c/vilný mimosporový
poriadok v znení neskoršleh predpisov,
Č. 162/2015 Zz. správny súdnyporiadok
v zneni neskoršleh predpisov a
zákon Č. 301/2005 Z. z. trestný pariadok v
znení neskoršich predpisov
Zákon Č. 431/2002 Z.z. o účtovnictve v
:není neskaršieh predpisav

Sprostredkovatel~
auditor
Lehoty na vymazanie
os. údajov

Evidencia významných zrn/úv - Zn,/uvy s mestami. zrn/uvy
k nehnuteľnostiarn

JO rokov

Evidencia ostatnýeh zmlúv (Centrálne výberv. Dodá vateľská,
Odberateľské, Poradenské zmluv, Po/siné zmluvy, Leasingová
zmiuvv, Investic/e. Úverové zrn/uv~‘, Nájmy a pod.)

10 rokov

-

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

0

(ďMej aj ako ~zásady OOÚM)
-

Kategórie dotknutých
osób
Kategórie osobných
údajov

Poistné uda/osil

zrntuvná strana j5cická osoba

-

Titul
A Jeno
P,-ie:visko
Dátun, narodenia

-

Rodné číslo

-

Telefónne číslo

-

Ala Itová adresa
Čisto občianskeho preukani

-

EI‘Č

-

Cena

-

Číslo účtu

lnformácia o existencli automatizovaného rozhodovania «rátane profilovania - Neuskutočňuje sis
CezhraniČný prenos os. Údajov - Neuskutočňujesa

SPRÁVA REGISTRATÚRY
Účel spracúvania
osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predrnetnej agendy je správa registratůn‘ ako
riadna evidencia zá:namov (vedenie úplnej a presnej evidencie :áznamov v m-egislratúrnoni
denníku, vedenie m-egislrov a indexov :á:namov), riadne vvrad‘ovanie spisov (:áznarnov),
:abezpečenie plánovitého vyraďovania spisov (záznamnov). ktoré nic sú potrebné pre d‘alšiu
činnosía uplynuli řehoty leh uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty.

Právny základ

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.
Zákon č. 305/2013 Z.:. o elekironiekej podobe výkonu pósobnosti orgánov verejnej ‘noci a o
:mene a doplneni níekto,ých :ákonov (zákon o e-Governrnenle)

Kategórie príjeincov

Lehoty na vymazanie
os. údajov

orgány verejnej moci podia prislušných právnvch predpisov.
a udilor,
jJoverení zamesinanci
Korešpondencia - nezahrnutá v mých položkách
Regisiratúra

5 rokov
/0 rokov

Informacna povinnost prevadzkovateľa

0

(ďaiej aj aico zásady 00Cr)
Kategórie dotknutých
osŮb

dotknuté osokv v rámci všeiAých účelov spracúvania oso bnýcl, údajov vymed:ených
prevádzkovatel‘om

Kategórie osobných
údajov

osobné údaje :o všethých účelov spracúvania vynied:ených prevád:kovateľom

lnformácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Neuskzitočňuje so
Cezhraničný prenos os. Údajov - Neuskutočňuje so

EVIDENCIA

szČO

Účel spracúvaiiia osobných
údajov

Účelon? spracúvania osobných údajov v rámci predmeinej agendyje pripraVa a
vedenie dodávatersko-odberateľs/‘ých vďahov so saniosiatne :árobkovo činnými
osobami. U rámci predmeinej agendy sú vedené :mluvné vztahy, faktúrv
a objednávky. evidencia dodá voka odberov tovarov, služieb a pod.

Právny základ

Zrn luva nzedzi prevád:kovateľom a SZČO povolená Ústavou Slovenskej republiky.
Občianskvm zákonníkom, Obchodným :ákonnikom.
Zákon č. 455/199! Zb.. Zákonom o živnostenskom podnikaní (živnostensky zákon) a
súvisiacirni právnymi predpismi.

Kategórie prijemcov

Lehoty na vyniazanie os. ůdajov

orgány štátnej správy. verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych
predpisov.
audítor
povereni zamestnanci
JO rokovpo skončení :mluvného vztahu: dóvodu evidencie v rámci účtovnej
agendy

Kategórie dotknutých osób

odberatelYdodávatel‘ — samostatne zárobkovo činná osoba

Kategórie osobných údajov

—
—
—
—
—

mena, priezvisko, titul,
adresa, bydlisko,
dátum narodenia,
banka — číslo účtu,
kontaktně údaje.

lnformácia o existencli automatizovaného rozhodovania vrátane profllovania - Neuskutočňtsje so
CezhraniČný prenos os. Údajov - Nen skutočň oje so

EVIDENCIA ZÁSTUPCOV DODÁVATEĽOV A ODBERÁTEĽOV
Účel spracúvania osobných
údajov

Účelon, spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie
databázy :ástupcov. :anzestnancov dodávaíeľov a odberael‘ov: dóvodu plnenia ic/i
pracovných. služobných afunkčných povinnosti a :abezpečenia plynulých
dodávateľsko-odberateľských vrla hov.

O

Informacna povinno« prevádzkovatel‘a
(ďalej aj ako „zásady 000i

»

Právny základ

Oprávnený záujem v :mvsle článku 6 ods. I pis“,.
Nariadenia. Hlavným
oprávneným záujlnomje :abezpečenie kontaktov v rámci bezporuchového plyn utia
obchodných vzťahov. oko aj uplatnenie ~ 78 od. 3 zákona č. 18/20 18 Z. z. o ochrane
osobnch údajov a a zmene a dopineni niektorý‘eh :ákonov.

Kategórie prijemcov

auditor.
povereni :amestnanci

Lehoty na vymazanie os. údajov

Do 30 dni odo dňa skončenia dodávateľsko-odberateľshých v:t‘ahov

Kategórie dotknutých os%

Jj‘:ická osoba

Kategórie osobných ůdajov

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—

:ástupco /zamesinanec dodá velela, odberateľa

meno, priezvisko, titul,
pracovně, funkčně alebo služobné zorodenie,
osobně číslo zomestnonca,
zomestnanecké číslo zamestnanca,
odborný útvar,
miesto výkonu práce,
telefónne číslo,
faxové číslo,
adresa elektronickej pošty no proco visko,
identifikočné údaje zomestnávatefa.

___________________

lnformácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane prof‘ilovania - Neuskutečňuje Sa
Cezhraničný prenos os. Údajov - Neuskutočňuje se

UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÓB
Účel spracúvania osobných
údajov

ÚčeIom spracúvania osobných údajov v rámci predmelnej agendy je vybavovanie
žiadoslíJýzických osób smerujúcich Ic uplatňovaniu leh práv oko dotknutých osáb
v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane
»ziekých osób pri spracúvaniosobných údajov a o voľnom pohybe tal‘ýchto údajov.

Právny základ

Či. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
o ochrane JýzicÁých osób pri spracúvani osobných údajov a o votnom pohybe
tal‘ýchto údajov

Kategórie prijemcov

orgány štátn~j správy, verejnej moci a verejnej správy podia prisiušných právnych
predpisov,
auditor.
povereni zamestnanci

Lehoty na vyinazanie os. údajov

I rok odo dňa vybavenia žiadosii

Kategórie dotknutých osób

jýzická osoba. ktorá se oko dotknutá osoba v rámci prevádzkovateľom
vymed:ených účelov obráti
na prevád:kovatela so žiadosťou uplatnit‘svoje práva

Kategórie osobných údajov

—
—
—
—

—

titul, meno a priezvisko.
adresa. kvdlisko.
kontaktné údaje.
údaje z prislušného inforrnaČného systému. ktorého Sa žiadost‘ o uplatnenie
práv lýka.
d‘alšie údaje nevyhnutné na vybavenie žiadosti a uplatnenie práv-

Informacna povinnost prevadzkovatefa
(ďalej aj ako „zásady OOÚ0)
lnformácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane proíilovania - NeuskuteČňuje Sa
Cezhraničný prenos os. Údajov - NeuskuteČňuje sa

EVIDENCIA SPOLOČNÍKOV SPOLOČNOSTI S RUČENÍM
OBMEDZENÝM
Účel spracúvania
osobnýcl‘ údajov

ÚČelom spracúvania osobných údajov v rámci predmelnej agendy je vedenie zoznarnu
ev/den cle spoločn(kov společnosti s ruČenún obmedzenýtn.

Právny základ

~]l8 Zákona Č. 513/1991

—

Zb. Obchodný:ůkonnik v znení neskoršich predpisov

„Spoločnos‘ vedie zoznam spo/oČníkov. do ktorého sa Zapisuje meno. &vd/isko a rodné čís/o
j5‘zickej osoby spo/očnika a/ebo obchodné meno, alebo ná:ov. sídlo a identiJ7kačné číslo
právnickej osoby spoloČníka s uvedením výšky vkladu a rozsahu jeho splatenia. I“ prípade
zahraniČnej právnickej osoby Sa identŘ$kaČné Číslo uvádza. ak je pride/end; pri zahraničnej
J%‘zickej osobe se nvádza jej dátum narodenia. ak rodné Číslo nebo/o pride/end. Každý spo/oČnik
má právo nahliadat‘ do zo:namu spoloČníkov; spoloČnost‘je povinná na žiadosť spoločníka
vydafmu výpis Zo zoznamu spo/očnikov.“
Kategórie príjemcov

—
—
—

—
—
—

sůdne orgány
exekúiorské úrady
orgány štá‘nej správy. verejnej moci a verejnej správy podia príslušných právnych
predpisov,
advokát
spo/oČníci a štatu‘árue orgány s. r. a.
poverení zamestnanci

Lehoty na vymazanie
os. údajov

4 roky odo dňa ukonČenia účasti spoloČníka v spo lačnosti

Kategórie dotknutých
osób

Společník spoločnosti
Bývalý spo/očnik spo/oČnosti

Kategórie osobitých
úd aj ov

—
—
—

meno, priezvisko, titul
byd/isko
rodné Číslo alebo dálurn narodenia. ak rodné Číslo nebolo pride/ené

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane proíilovania - Neuskutočňuje Sa
Cezhraničný prenos os. Údajov - NeuskutoČňuje so

ZMLUVNÉ VZtAHY
Účel spracúvania
osobných údajov

-

KLIENTI FO

J ‘predmetnom informaČnom systéme dochád:a Ř spracúvaniu osobných údajov j5‘zických osób
khentov pri objednávke s/užieb alebo tovarov poskytovaných prevádzkovaterom na Základe
objednávky ~‘teiefonickej. e-mailovej. cez objednávkovýforn~u/ár na webe.)

Informačná povinnosť prevadzkovateľa
(ďalej aj ako,zásady 000“)

Právny základ

Znz/uvm~ vztah medziprevádzkovateľom a zákaznikom založený polvrdenou objednávkou alebo
znzluvou v rámci predmetu podnikania prevádzkovateľa.
povolený Vs/avou Slovenskej
republiky. Občianshym zákonnikom. Obchodným zákonnikom.
Zákon č. 455/1 99] Zb.. Zákonon, o živnos‘enskom podnikaní (živnostensky zákon) a
súvisiacimi právnymi predpismí. iČt 6 ods. J písm. b)/Spracovaníe osobných údajov Fyzickej
osoby — zákazníka je nevyhnutné na p/nen!« predmetu zmluvného vztahu. k/oráho zmluvnou
stranou]« dotknutá osoba - zákazník

Kategórie prijemcov

orgány š/á/ne] správy. verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov.
aut/í/or
povereni zames/nanci

Lehoty na ‚‘ymazanie
os. údajov

Evidencia k/jen/ov (faktúrv. objednávky. reklamácie)

Kategórie dotknutých
os%

jj‘zícké osobi‘ - klienti

5 - 10 i-okov

Kategórie osobných
údajov

nieno. priezvisko.
adresa.
telefánne číslo.
e-mail.
Informácia o existeneji automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Neuskutočňuje sa
Cezhraničný prenos os. Údajov - Neuskutočňuje sa

Evidencia reklamácií
Účel spracůvania
osobných údajov

Evidencia reklamácií na účely Wh uplatnenia a vybavenia

Právny základ

Plnenie zákonných povinností prevádzkovaieľa vyplývajúcich z osobitnýchprávnychpredpisov
najmä:
Zákon č. 40/] 964 Zb. Občianskv zákonnik v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 513/1991 Zb, Obchodný zákonník v zneni neskorších predpisov.
Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebitera a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č.372ĺ1990 Zb. a priestupkoch v zneni neskoršich predpisov zmluvy uzatvorené v znzysle vyšIje
uvedených právnych predpisov.

Kategórie príjemcov

zames/nanci prevádzkovoteľa
orgány š/á/ne] správ«. verejnej mocí a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov.
poverení zames/nanci

Informacna pov‘nnosť prevádzkovateľa

0

(‚(alej aj ako zásady OOÚ“)
Lehoty na vymazanie
os. údajov

Kategórie dotknutých
osób

Zákaznik prevádzkovatera uplatí; ujůci si svoje právo na reklamáciu

Kategórie osobných
údajov

meno. priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo pobytu. kontaktné údaje. číslo účtu

lnformácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Nen skutočňflije Sa
Cezhraničný prenos os. Údajov - Nenskntočňnje sa

EVIDENCIE POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA
PESTOVATEĽSKEJ PÁLENICE
-

Prevád:kovateľ v rámci svojej činnosti a na základe povolenia vyrába lieh v liehovarnickom
závode na pes‘ovateľské pálenie ovocia a p/ni povinnosti vypt zo zákana č. 467/2002 Z :.
o výrobe a uvádzani liehu na trh (d‘alej v tomto IS ako zákon).
Účel spracúvania
osobných ůdajov

Zákon stanovuje prevádzkovaterovi liehovaru v ~ 8 zákona:
-

-

Právny základ

Kategórie prijemcov

viesť o výrobe liehu evidenciu. ktará musí obsahovat‘
a) n;eno a prievtsko. miesto trvalého pobytu a dátum narodenia pestovateľa. ktorý
prevádzkovateľovi dodal surovinu na výrobu heliu.
b) nznožstvo a di-uh pesžovateron; dodanej suroviny na výrobu liehu
c) množstvo vyrobeného hiehu a odov:daného liehu pestovateľovi
uchovávat evidenciu najrnenej desať rokav ad konca kalendárneho i-oka. v ktorom sa
prislušná výroba liehu uskutočnila

Spracúvanie osobnkh údajov je nevyhnutné pre naplnenie povinnosti vyplývajúcich zo zákona
č. 467/2002 Z.:. a výrobe a uvád:aní liehu na trh.

Povereni zamesinanci
Kompe‘entné orgány verejnej správy. Ministerstvo pódohospodárstva SR, Colný orgán.

Lehoty na vymazanie
os. Údajov

10 rokov
~8 ods. 6 výrobca v liehovarnickom závode na pestovateľské pálente ovociaje povinný
uchovávat‘ evidenciu najmenej 10 rokov ad konca kalendárneho roka. v ktarom Sa príslušná
výroba liehu usÁ‘utočnila.

Kategórie dotknutých
osöh

Zamestnanec
živaiel‘služieb

výrobca v liehovarnickom :ávode na pesiovaterské pálenic ovocia

Potencionálnv :áka:nik (Pestovatehia)

Informačná povinnosť prevádzkovateľa
(d~ej aj ako, zásady OOÚ“)
Kategórie osobných
úd aj ov

a)
b)
c)

meno a priezvisko, miesto trvolého pobytu a dótum narodenia pestovatefo, ktorý
prevádzkovatefovi dodal surovinu no výrobu liehu,
množstvo o druh pestovoterom dodane] suroviny na výrobu liehu
množstvo vyrobeného liehu a odovzdoného liehu pestovatefovi

lnformácia o existencli automatizovaného rozhodovania ‚‘rá‘ane profilovania - Neuskutočň«je Sa
Cezhraničný prenos os. Údajov - Neuskutočň«je Sa

PROPAGÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA ZVEREJNENIE
FOTOGRAFIE EXTERNÉHO SPOLUPRACOVNÍKA PRI VÝKONE
PREDMETU ZMLUVY
-

Účel spracúvania
osobných údajov

Prevádzkovater spolupracuje pri vykonávaní činností okrem :aniestnancov is externýnzi
spolupracovnikmi, kiori oko obchodní partneri realizujú činnosť v metze prevádzkovoteľa, na
jeho ůčet a na :odpovednosi‘prevád:kovatera. Uče/oni spracúvania osobných údajov externého
spolupracovníka, najmä jeho podobizne nafo‘ogr‘q?ije budovo“ dobré nieno prevád:kova‘el‘a.
propagovat‘ prevád:kova‘eľa na jeho webovoni sídle, vo vnúlorných adn,inistrativnvch
priestoroch. na sociálnych siet‘ach. pripadne na intranete.

Právny základ

Sáh/as dotknutej osoby podľa článku Ó ods. I pisni. a) a čI 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia
a zákona o ochrane osobných ádajov. pričoin dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolat‘
svoj sáhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnost‘ spracúvania vychádzajáceho zo
sáhlasu pred jeho odvolanim.

Kategórie prijemcov

auditor
sprostredkovateI~ správca webu, personalista
poverení zamestnanci

Lehoty na vymazanie
os. údajov

Po dobu, Po ktorá bal sáhlas udeIeni)~ resp. bez zbytočného odkladu, najneskór 5 dnipo
odvolaní súhlasu dotknutej osoby.

Kategórie dotknutých
osób

E.xterni spolupracovnici prevád:kova‘eľa IS

Kategórie osobných
údajov

—
—
—

nieno a priezvisko.
funkcia
podobizen do‘knutej oso/w — tvár, postava

Jnformácia o exis‘encii automatizovaného rozhodovania vrátane profllovania - Neuskuločň„je Sa
Cezhraničný prenos os. Údajov - Neuskusočň«je sa
Príloha:

-

Pr[loha Č. 028

-

„Vzor súhlasu

—

externý spolupracovník“

Informacna povinnost prevadzkovateľa
(ďalej aj ako zá5ady OOÚ~)

PROPAGÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA fotografie výrobkov
realizovaných na micru pre konkrétneho klienta
-

Účel spracúvania
osobitých údajov

Evidovanie a
verejňovanie fotograJii realizovaných produktov vypracovaných
prevádzkovateľom pre konkrétneho klienta (referencie) so zámerom budovat dobré aleno
prevádzkovateľa. propagovat prevád:kovatefa prezentovaním kvality práce prevádzkovatel‘a
na webove] stránke prevád:kovateľa. vo vnútornch administrativnvch priestoroch. na
sociálnych siefach. prípadne na intranete.

Právny základ

Oprávnený záu]enz v zin s/e ČL 6 ods. 1 písm.]) Nariadenia GDPR. Hlavný :áujem
prevádzkovateľaje propagovanie prevádzkovatel‘a pre:entovaníni kvality jeho práce.

Kategórie príjemcov

auditor
sprostredkovatel~
povereni :an,estnanci

Lehoty na vymazanie
os. Údajov

fotografické materiály viažuce Sa ku
prevád:kovaterovi

Kategórie dotknutých
os%

za,nestnanci prevádzkovateľa

3 roky Po naplnení účelu spracúvania.

IS,

vere]nost
Kategórie osobných
údajov

—

—

meno a priezvisko (v rámci evidencie. kleno, prievisk‘o na webove] stránk‘e ‚ne sú
zverejnené)
fotografa (farebná alebo čiernobiela),

lnformácia o existencli automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - NeuskuloČňuje Sa
Cezhraničný prenos os. Údajov - Neusktstočňuje sis

Priloha:

-Príloha Č. 040- Jest proporcionality — propagácia
fotografovanie“

PROPAGÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA
referencie

-

fotografie zákazníkov,

Účel spracůvania
osobných údajov

Evidovanie a vere]ňovanie fotograJii :áka:níkov v súvislosti so :akúpeným tovaroni alebo
poskytnutou službou (referencie) so :ámerom budovat‘ dobré meno prevád:kovatel‘a.
propagovat prevádzkovateľa prezen‘ovaním práce (Iovarov a služieb) prevádzkovaiel‘a na
webo ve] stránke prevád:kovateľa vo vnútorných adn,inistratívnvch priestoroch. na sociálnych
siet‘ach. prípadne na intranete.

Právny základ

Súhlas dotknute] osoby podIa článku 6 ods. I písni. a) Nariadenia a :ákona o ochrane
osobn~ch údajov. pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolat‘ svoj súhlas.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na :ákonnost‘ spracúvania vychád:ajúceho :0 súhlasu pred
jeho odvolaní,,,.

Kategórie prijemcov

auditor

0

informacna povinnosť prevádzkovatela
(dalej aj ako,zásady OOÚU)
sprosoedkovate/~ marketingová spoiočnos‘ správcafunpage. IT technik.

...

povereni :amestnanci
Lehoty na vymazanie
os. údajov

S roh-ov odo dím ude/enia sáh/agu alebo be: :bvtoČného odkladu poje/zo odvolaní

Kategórie dotknutých
osób

:ameslnanci prevád:kovatel‘a IS,
verejnos(

Kategórie osobných
údajov

—

—

aleno a pricvisko (v rámci evidencie. Aleno. priezvisko na ‚vebovej slránke n/e sú
zverejnené)
fotografa (/‘arebná alebo čiernobie/a),

Informácia o existeneii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Neuskntočňnjesa
Cezhraničný prenos os. Údajov - Neuskutečňuje so
Priloha:

-

Priloha Č. 027- «Vzor súhlasu

—

klienti fotografie«

ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV
Účel spracúvania
osobných údajov

Uče/on? spracúvania osobných ádajov v rámci agend“ zverejňovania znI/Úv je plnenie
povinnosti. vyplývajúczch za :ákona Č. 2)1/2000 1:. o slobodnom prislupe k informáciánl
a o zmene a dop/neni nie/ao,ých :ákonov, v :neni neskorlich predpisov.

Právny základ

:ákon Č. 2/1/2000 Z.:. o slobodnom pr/s/zipe k informáciám a o :mene a dop/neni niektorých
:ákonov. v :neni neskorlich predpisov.

Kategórie príjemcov

orgány š/á/ne] správy. verejnej moci a verejnej správvpodľa prís/ušných prd vnych predpisov.
najmä Ministerstvo šÁo/srva, vedv. v‘.)skumu a športu S/ovenskej republiky. samosprávne
kraje. prislušné stavovské organizdcie a/ebo príslušné profesijné organi:ácie
verejnost‘

Lehoty na vymazanie
os. údajov
Kategórie dotknutých
osób
Kategórie osobných
údajov

Konajúce osoby a zanlesinanci :m/uvnej strany povinne zverejňovaných rm/Úv (ďa/ej /en
„dotknutá :m/uvná strana ‘).
—

meno, priezvisko, funkcia, kontoktné údaje konajúcej osoby ajalebo zamestnanca
dotknutej zmíuvnej strany

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Nen skutočňuje so
Cezhraničný prenos os. Údajov - Neuskutočňuje so

Informacna povinnost prevadzkovatefa
(‚(alej aj ako „zásady OOÚ“)

SOCIÁLNY PODNIK
Učel spracúvania
osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie evidencie
oJjcicl‘ých osobách. (najmä ojizickej osobe — podnikatel‘oviĺk-onečnom uživatelovi
výhodĺčlenoch štatuiárneho orgánu právnickej osoby). kiorých osobně údaje so zapisujú podľa
zákona č. 112/2018 Z :. o sociálne] ekononjike a sociálnvch podnikoch a a zmene a doplneni
niektoiých zákonov do registra sociálnych podnikov. Sociálny podnik. ktorému bol priznaný
šla/úl registrovaného sociálneho podniku. je registrovaným sociálnym podnikonz.
J-lIavn‘~n? ciefom sociálneho podniku je dosahovanie meraieľného pozitivneho sociálneho
vplyvu.

Právny základ

Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálne] ekononjike a sociálnvch podnikoch a o zmene a doplneni
niekioiých :ákonov

Kategórie príjemcov

orgány štálnej správy, verejnej moci a verejnej správy podIa prislušných právnych predpisov.
najmä A‘Íinisterstvo práce, sociálnych veci a rodiny
Generálna prokuratúra
Zdravotná poist‘ovňa
Sociálna poist‘ovňa
Národný inšpektorát práce
verejnost‘ — v obrn edzenonz rozsahu
povereni zamestnanci
PodIa registratúrneho poriadku

Lehoty na vyinazanie
os. údajov
Kategórie dotknutých
osób
Kategórie osobných
údajov

Fyzická osoba- podnikatel/konečný uživatel‘ výhodĺčlenovia š‘atutárneho orgánu. ktorých
osobně údaje sa zopisujú do registra sociálnych podnikov
.
.

.

meno, priezvisko, bydlisko, dátum norodenia, rodné číslo dotknutej osoby,
telefónne číslo o adreso elektron ickej pošty,
údaje z výpisu z registro trestov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane proí‘ilovania- NeuskutoČňujesa
Cezhraničný prenos os. Údajov— Neuskutečňuje se

EVIDENCIA UCHÁDZÁČOV O ZAMESTNANIE
Účel spracúvania
osobných údajov

Účel vedenia databázy uchádzačov o zaniestnanie. k/ori prevádzkovaiel‘ovi zaslali žiadosii o
prUatie do zamestnania, a to dobrovoľne, na základe výberového konania alebo bez
vypisaného výberového konania so zámel-on? možného kontaktovania o vyhlásenorn
výberovom konaní v budúcnosti v pripade, ak prevádzkovaíel‘ niornentálne nenzá vhodně vol);é
pracovně miesto. alebo ho obsadí mým uchádzačom

Právny základ

Súhlas dotknutej osoby podra článku 6 ods. I písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane
osobných údajov. pričonz dotknutá osoba má právo ked kol‘vek odvolat‘ svoj súhlas.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnost‘spracúvania vvchádzajúceho zo súhlasu pred
jeho odvolaní,,,.

Informacna povinnosť prevádzkovateľa
(d~Iej aj akc zásady OOÚ“)
Kategórie prijemcov

povereni :ameslnanci
IT správe0

Lehoty na vymazanie
os. Údajov

-

Kategérie dotknutých
osób
Kategórie osobných
údajov

1 rok odo díla zaslania žiodosti o prijatie do zamestnonia
Bezodklodne Po jeho odvolaní

hád:ačo :amesircsnie

Údaje uvedené p životopise, motivačnom lisle a d‘alšich požadovaných doku menloch
potvrdzujúcick požadovanú kvaliJikáciu, najmd ‚neno, prie:visko. rodné uzeno, Illu!.
v:delanie. pracovná prax. :amestnanie. pracovné zaradenie. funkcia. priebeh
predehád:ajúeieh :amestnaní, dátum narodenia. mieslo narodenia, okres narodenia, ‚rva/ý
pob“. preehodný pobyt. predchád:ajúci po byt, rodinný stav, kontakt — ‚e!efoizielď~ e-mail.
Číslo OP, resp. cestovného dokladu. mé identi,flkačné údaje. výpis : registra trestov.
osvedčenie o ziskanom v:delaní v odbore

lnformácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profllovania - Neuskutočňuje sis
Cezhraničný prenos os. Údajov - NeuskutoČňujesa

sociaInypodnIk@kalna eu

0948 073 770

