
Informácie o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutých osôb podľa čl. 13 nariadenia

EÚ a Rady (EÚ) č. 2016/679  z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so

spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES

upravujúce ochranu osobných údajov [všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, (ďalej

len „GDPR“)] a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

AUTO BODNÁR,  spol.  s  r.  o.  ,  Napájadlá  2/A,  040  12  Košice,  IČO:  36  194 719, zapísaná  v Obchodnom registri

Okresného  súdu Košice I,  oddiel:  Sro,  vložka  11268/V (ďalej  aj  „prevádzkovateľ“  alebo  „spoločnosť“),  pripravil  tento

dokument za účelom splnenia povinnosti informovať dotknuté osoby. Prevádzkovateľ  je povinný informovať dotknuté osoby

na  základe  čl.  13  GDPR.  Tieto  informácie  slúžia  k  zabezpečeniu  plnej  a  transparentnej  informovanosti  o  spracovaní

osobných údajov zákazníkov, klientov prevádzkovateľom týchto údajov. 

AUTO BODNÁR, spol. s r. o. , Napájadlá 2/A, 040 12 Košice, IČO: 36 194 719  ako prevádzkovateľ informačného systému

využíva za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov rôzne personálne, organizačné a technické opatrenia, aby

zabezpečila bezpečnosť osobných údajov pred neautorizovanými osobami, ich zmenou, zneužitím, vymazaním alebo stratou.

V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z čl. 34 GDPR Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že pokiaľ by došlo z našej

strany k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva

a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

Prevádzkovateľ vykonáva svoju podnikateľskú činnosť v zmysle zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej

premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č.

139/2018 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality a ďalších platných zákonov, vyhlášok, ako aj

smerníc a nariadení EÚ. 

• Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa 

AUTO BODNÁR, spol. s r. o. , Napájadlá 2/A, 040 12 Košice, IČO: 36 194 719

e-mail: pkokosice@centrum.sk, Telefonický kontakt:   055/674 02 74, 0905 326 097

Vzhľadom   na rozsah   a predmet   svojej   činnosti   prevádzkovateľ nemá povinnosť   stanoviť zodpovednú  osobu.  Avšak,

pokiaľ  máte  akékoľvek  otázky  súvisiace s ochranou Vašich osobných údajov, vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle

GDPR  a zákona o ochrane osobných údajov napíšte  nám  na uvedený email,  telefonicky  volajte  na  uvedené číslo  alebo

nás navštívte osobne na adrese sídla našej spoločnosti. 

• Dôvody, účely  a právny základ v rámci ktorých budú Vaše osobné údaje spracúvané 

Účelmi  spracúvania  osobných  údajov sú  dôvody,  pre  ktoré  sa  spracúvajú  osobné  údaje  dotknutých  osôb  v našich

informačných  systémoch  na  presne  určených  právnych  základoch.  Účely  sú  konkrétne  určené,  výslovne  uvedené

a oprávnené, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa čl. 6 a 9 GDPR.

Zamestnanci (súčasní, bývalí, ich rodinný príslušníci, osoby blízke)

• Dôvody a účely  v rámci ktorým budú Vaše osobné údaje spracúvané 

Osobné údaje zamestnancov prevádzkovateľa sú spracúvané na účely plnenia práv a povinností, ktoré vyplývajú

zo založeného pracovného pomeru. Právnym základom pre toto spracúvanie osobných údajov je jednak samotná

pracovná zmluva, čl.  6 ods. 1 písm. b) GDPR a jednak plnenie rôznych povinností, ktoré zamestnávateľom

ukladajú osobitné zákony z oblasti daňového práva a práva sociálneho zabezpečenia a poistenia, čl.  6 ods. 2

písm. c) GDPR.

  Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané ešte aj na tieto účely:
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- vedenia mzdového účtovníctva v súlade s osobitnými zákonmi – právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm.

c) GDPR v spojitosti so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;

- poskytovanie osobných údajov príjemcom v postavení tretej  strany za účelom zabezpečenia plnenia

úloh zverených konkrétnemu zamestnancovi v súlade § 78 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov, nakoľko

prevádzkovateľ ako zamestnávateľ je oprávnený poskytovať Vaše osobné údaje zamestnanca alebo zverejniť

Vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie,

osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové

číslo,  adresa  elektronickej  pošty  na  pracovisko  a  identifikačné  údaje  zamestnávateľa,  ak  je  to  potrebné  v

súvislosti s plnením Vašich pracovných povinností alebo funkčných povinností. Poskytovanie Vašich osobných

údajov alebo zverejnenie osobných údajov nesmie narušiť vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť zamestnanca ako

dotknutej osoby;

- monitoringu priestorov prístupných, ako aj neprístupných verejnosti kamerovým systémom z dôvodu

ochrany  práv  a  právom  chránených  záujmov  prevádzkovateľa,  ochrany  majetku  prevádzkovateľa,  ochrany

verejného  poriadku,  zvyšovania  bezpečnosti  a  prevencie  pred  páchaním  trestnej  činnosti  v  monitorovanom

priestore. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR;

-  aplikovania  kontrolných  mechanizmov  zamestnávateľa,  s  ktorými  bol  zamestnanec  vopred  riadne

oboznámený v súlade s § 13 ods. 4 Zákonníka práce v spojitosti s právnym základom podľa čl. 6 ods. 1 písm. f)

GDPR;

- vedenia právnej agendy, v prípade, ak je žalobcom alebo žalovaným zamestnanec a na druhej strane

prevádzkovateľ;  právnym základom je čl.  6  ods.  1  písm. f)  GDPR, nakoľko spracúvanie  je  nevyhnutné  na

preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa;

- evidencia záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov v registratúrnom denníku, vedenie

registrov a indexov záznamov), riadne vyraďovanie spisov (záznamov), zabezpečenie plánovitého vyraďovania

spisov (záznamov), ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich uloženia, evidencia došlej a

odoslanej pošty, evidencia elektronickej pošty; právnym základom je plnenie právnej povinnosti podľa čl. 6 ods.

1 písm. c) GDPR

• Právny základ spracúvania osobných údajov 

Ústava Slovenskej  republiky,  Zákonník práce,   552/2003  Z.  z.  o  výkone  prác  vo  verejnom  záujme v znení

neskorších predpisov, zákon NR SR  č.  595/2003  Z.  z.  o  dani  z  príjmov  v znení  neskorších predpisov,

zákon  NR  SR  č.  563/2009  Z.  z.  o  správe  daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v  znení  neskorších  predpisov,  zákon  NR  SR  č.  461/2003   Z.  z.  o  sociálnom  poistení  v  znení  neskorších

predpisov, zákon  NR  SR  č.  600/2003  Z.  z.  o  prídavku  na  dieťa  a  o  zmene    a  doplnení  zákona  NR  SR

č.  461/2003  Z.  z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č.  462/2003 Z.  z.  o

náhrade  príjmu  pri  dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene doplnení niektorých zákonov v

znení neskorších predpisov, zákon NR SR  č.  580/2004  Z.  z.  o  zdravotnom  poistení  a  o  zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  zákon NR SR  č. 448/2008 Z. z. o  sociálnych  službách  v

znení  neskorších predpisov,  zákon NR  SR  č.  5/2004  Z.  z.  o  službách  zamestnanosti  v  znení neskorších

predpisov,  zákon  NR  SR  č.  82/2005  Z.  z. o  nelegálnej  práci  a  nelegálnom  zamestnávaní v  znení

neskorších  predpisov,  zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a  súvisiace  právne predpisy  v

platnom  znení,  zákon  NR  SR č.  152/1994  Z.  z.  o  sociálnom  fonde  a  o  zmene  a  doplnení zákona NR SR

č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších  predpisov,  zákon  NR  SR  č.  43/2004  Z.  z.  o

starobnom  dôchodkovom  sporení,  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.  570/2005  Z.



z.  o  brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  Zákon  č.

283/2002  Z.  z.   o   cestovných   náhradách  a  o zmene a  doplnení  niektorých  zákonov v znení  neskorších

predpisov,  Zákon    č.  233/1995  Z. z.  o  súdnych exekútoroch  a  o  exekučnej  činnosti  (Exekučný  poriadok)

a  o  zmene  a  doplnení  ďalších  zákonov,  Zákon  č.  576/2004 Z. z.  o  zdravotnej  starostlivosti,  službách

súvisiacich s  poskytovaním  zdravotnej  starostlivosti  a  o  zemne a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov, zákon  č.  zákon  č.  124/2006Z. z.  o  bezpečnosti  a ochrane zdravia pri práci a o zmene a

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška č. 500/2006 Z.  z.  MPSVaR,  ktorou  sa

ustanovuje  vzor  o  registrovanom   pracovnom   úraze,   zákon   NR   SR   č.  314/2001  Z.  z.  o  ochrane pred

požiarmi,  v  znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy

•  Identifikácia príjemcov alebo kategórií príjemcov osobných údajov

Vaše osobné údaje poskytujeme Vašej zdravotnej poisťovni; Sociálnej poisťovni; Daňovému úradu; Ústrediu

práce, sociálnych vecí a rodiny;  orgánom štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru; súdom;

orgánom činným v trestnom konaní; exekútorovi; sprostredkovateľovi na spracúvanie agendy BOZP a PO a iné

subjekty ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona.

• Doba uchovávania osobných údajov

Vaše  osobné údaje  uchovávame v zmysle  príslušných  právnych  predpisov  [napr.  mzdový list  70 rokov od

narodenia;  osobný  spis  zamestnanca  70  rokov  od  narodenia;  dohody  o  vykonaní  práce  5  rokov  odo  dňa

skončenia; rodinné prídavky a materské príspevky, prehlásenia k dani zo mzdy, zrážky zo mzdy a podklady k

mzdám 5 rokov; evidencia dochádzky a dovoleniek 3 roky; nemocenské poistenie – dávky, prihlášky, odhlášky,

zmeny 10 rokov; pracovná neschopnosť – evidencia, štatistika 5 rokov; materská dovolenka a neplatené voľno –

evidencia 5 rokov, dokumentácia BOZP 5 rokov; úrazy 5 rokov; hmotná núdza 10 rokov; ďalšie vzdelávanie

zamestnancov (plán, záznamy) 5 rokov].Prijatú a odoslanú poštu-3 roky. 

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje anonymizuje, vymaže z databáz a

informačných systémov, prípadne skartuje

Zákazníci

• Dôvody, účely  a právny základ v rámci ktorých budú Vaše osobné údaje spracúvané 

Účelom spracovania osobných údajov je:

- zabezpečenie používania celoštátneho informačného systému technických kontrôl schváleného typovým

schvaľovacím orgánom (informačný systém je súbor údajov, medzi ktorými sú aj osobné údaje zaznamenané na

Technickom preukaze vozidla,  určený na spracovanie pre výkon kontroly originality); právnym základom je

plnenie právnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR  v zmysle zákona č. 106/2018 o prevádzke vozidiel

v cestnej  premávke a o zmene a doplnení  niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacie

vyhlášky a metodické pokyny k zákonu č. 106/2018 Z. z.    

- vybavenie Vašej  objednávky a výkon práv a povinností  vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi

Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie

objednávky  (meno,  priezvisko,  adresa,  kontakt),  poskytnutie  osobných  údajov  je  nutnou  požiadavkou  na

uzatvorenie a plnenie zmluvy,  bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť alebo ju zo

strany prevádzkovateľa plniť; právnym základom je plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (napr.

Obchodný zákonník, Občiansky zákonník,...)

- spracovanie a evidencia účtovných dokladov prevádzkovateľom; právnym základom je plnenie právnej

povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (napr. zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších



predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 145/1995 Z.

z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,...) 

- zasielanie oprávnených obchodných ponúk; právnym základom je oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1

písm. f) GDPR

- evidencia záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov v registratúrnom denníku, vedenie

registrov a indexov záznamov), riadne vyraďovanie spisov (záznamov), zabezpečenie plánovitého vyraďovania

spisov (záznamov), ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich uloženia, evidencia došlej a

odoslanej pošty, evidencia elektronickej pošty; právnym základom je plnenie právnej povinnosti podľa čl. 6 ods.

1 písm. c) GDPR

- vybavovanie reklamácií a sťažností ; právnym základom je plnenie právnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1

písm. c) GDPR

•  Identifikácia príjemcov alebo kategórií príjemcov osobných údajov

Z  dôvodu  skvalitnenia  poskytovaných  služieb,  môžeme  pri  spracovaní  osobných  údajov  využívať  ďalších

zmluvne  zaviazaných  externých  partnerov  (napr.  IT  firmy  na  podporu  prevádzky  informačných  systémov,

účtovnú  firmu  a  pod.  ).  Ide  o  tzv.  príjemcov  a  sprostredkovateľov.  Aj  v  prípade  využitia  ich  služieb

prevádzkovateľ príjme všetky potrebné opatrenia tak, aby títo partneri poskytovali vašim údajom minimálne v

rovnakej miere podmienky zabezpečenia ako sú u nás a v súlade so základnými právami dotknutých osôb. 

Taktiež  je  prevádzkovateľ  povinný poskytnúť  vaše  osobné  údaje  aj  oprávneným  orgánom  verejnej  moci  v

prípade  výkonu  ich  zákonných  oprávnení  podľa  príslušných  osobitných  zákonov (napr.   Polícii  Slovenskej

republiky, súdom, daňovému úradu, ...). 

• Doba uchovávania osobných údajov

Vaše  osobné  údaje  uchovávame  v  zmysle  príslušných  právnych  predpisov.   Uchovávame  ich  po  dobu

nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a

uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). Účtovné

doklady uchovávame po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú. Osobné údaje v súvislosti so

zabezpečením  celoštátneho  informačného  systému  uchovávame  po  dobu  5  rokov  odo  dňa  ich  získania.

Dokumentáciu týkajúca sa vybavovania reklamácií a sťažností uchovávame 5 rokov odo dňa vybavenia; prijatú a

odoslaná poštu 3 roky.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje anonymizuje, vymaže z databáz a

informačných systémov, prípadne skartuje. 

Obchodní partneri  [štatutárny zástupcovia, kontaktné alebo zodpovedné osoby alebo iní obdobní

zástupcovia obchodných/zmluvných partnerov – právnické osoby a obchodní/zmluvní partneri – fyzické

osoby  (SZČO)]

• Účel spracúvania osobných údajov

a) Príprava a vedenie dodávateľsko - odberateľských vzťahov so samostatne zárobkovo činnými osobami.

V rámci predmetnej agendy sú vedené zmluvné vzťahy, faktúry a objednávky,  evidencia dodávok a odberov

tovarov, služieb a pod.

b) Vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich

pracovných,  služobných  a  funkčných  povinností  a  zabezpečenia  plynulých  dodávateľsko-odberateľských

vzťahov

c) spracúvanie  osobných  údajov  fyzických  osôb,  ktoré  prichádzajú  do  platobného  styku  s

prevádzkovateľom



d) evidencia záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov v registratúrnom denníku, vedenie

registrov a indexov záznamov), riadne vyraďovanie spisov (záznamov), zabezpečenie plánovitého vyraďovania

spisov (záznamov), ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich uloženia, evidencia došlej a

odoslanej pošty, evidencia elektronickej pošty

• Právny základ spracúvania osobných údajov

a) Zmluva  medzi  prevádzkovateľom  a  SZČO  povolená  Ústavou  Slovenskej  republiky,  Občianskym

zákonníkom, Obchodným zákonníkom, z. č. 455/1991 Zb., Zákonom o živnostenskom podnikaní (živnostenský

zákon)  a  súvisiacimi právnymi predpismi.

b) Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR 

c) Zákon č. 431/2002 Z. z.  o  účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z

pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene  a

doplnení niektorých zákonov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,

zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom

fonde a o zmene a doplnení zákona  č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č.

311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe  a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon  č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v

znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene

a doplnení niektorých zákonov 

d) Z.  č.   395/2002 Z.  z.  o  archívoch a  registratúrach,  305/2013 Z.  z.  o  elektronickej  podobe výkonu

pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) 

• Identifikácia príjemcov alebo kategórií príjemcov osobných údajov

Vaše  osobné údaje  budú poskytované  iba  orgánom štátnej  správy,  verejnej  moci  a  verejnej  správy a  iným

subjektom ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona

 • Doba uchovávania osobných údajov

a) 10 rokov po skončení zmluvného vzťahu z dôvodu evidencie v rámci účtovnej agendy

b) do 30 dní odo dňa skončenia dodávateľsko-odberateľských vzťahov

c) 10 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú 

d) v zmysle príslušných právnych predpisov, napr. prijatá a odoslaná pošta 3 roky

Dotknuté osoby uplatňujúce svoje práva podľa GDPR 

V prípade ak ste vo vzťahu k našej Spoločnosti v postavení dotknutej osoby, teda uplatňujete si práva podľa čl.

15 až 22 GDPR, Vaše osobné údaje budú v prípade podania žiadosti z Vašej strany spracúvané aj na účely

vybavovania  a  evidencie  agendy  práv  dotknutých  osôb  v  zmysle  čl.  15  –  22  GDPR,  vrátane  primeraného

overenia totožnosti, právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. c), v súlade s čl. 15 až 22 a 34 GDPR. Príjemcami

týchto  údajov  môžu  byť  iba  orgány  štátnej  správy,  verejnej  moci,  verejnej  správy  a iné  subjekty  ktorým

poskytnutie  osobných  údajov vyplýva  zo zákona.  Tieto údaje uchovávame 1 rok  odo dňa vybavenia  Vašej

žiadosti.

Štatutárne orgány prevádzkovateľa

• Účel spracúvania osobných údajov

a) vedenie firemnej agendy a zápis a oznámenie zmien do Obchodného registra SR a do Živnostenského

registra SR



b) spracúvanie  osobných  údajov  fyzických  osôb,  ktoré  prichádzajú  do  platobného  styku  s

prevádzkovateľom;

c) evidencia záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov v registratúrnom denníku, vedenie

registrov a indexov záznamov), riadne vyraďovanie spisov (záznamov), zabezpečenie plánovitého vyraďovania

spisov (záznamov), ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich uloženia, evidencia došlej a

odoslanej pošty, evidencia elektronickej pošty

d) vybavovanie  žiadostí  fyzických  osôb  smerujúcich  k  uplatňovaniu  ich  práv  ako  dotknutých  osôb  v

zmysle GDPR

• Právny základ  spracúvania osobných údajov

a) Obchodný zákonník,  z.  č.  530/2003 Z.  z.  o  obchodnom registri  a  o  zmene a  doplnení  niektorých

zákonov,  z.  č.  513/1991  Zb.  Obchodný  zákonník  v  znení  neskorších  predpisov,  z.  č.  455/1991  Zb.  o

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, z. č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o

zmene a doplnení niektorých zákonov

b) Z. č. 431/2002 Z. z.  o  účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z

pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene  a

doplnení niektorých zákonov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,

zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom

fonde a o zmene a doplnení zákona  č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č.

311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe  a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon  č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v

znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene

a doplnení niektorých zákonov

c) Z. č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

d) čl. 6 ods. 1 písm. c), v súlade s čl. 15 až 22 a 34 GDPR

• Identifikácia príjemcov alebo kategórií príjemcov osobných údajov

a) príslušný  registrový  okresný  súd;  príslušný  okresný  úrad-odbor  živnostenského  podnikania,  orgány

činné v trestnom konaní a iné subjekty ktorým poskytnutie  osobných údajov vyplýva  prevádzkovateľovi  zo

zákona

b) orgány štátnej  správy,  verejnej  moci a verejnej  správy a iné subjekty ktorým poskytnutie  osobných

údajov  vyplýva  prevádzkovateľovi  zo  zákona,  sprostredkovateľ  ekonomicko  účtovnej  agendy  -  Jarmila

Vojáčková, IČO: 41002695, Čordáková 8, 040 23 Košice

c) nie sú

d) orgány štátnej  správy,  verejnej  moci a verejnej  správy a iné subjekty ktorým poskytnutie  osobných

údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona 

• Doba uchovávania osobných údajov

a) 10 rokov po skončení účelu spracúvania

b) 10 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú 

c) V zmysle právnych predpisov, napr. Prijatá a odoslaná pošta 3 roky

d) 1 rok odo dňa vybavenia žiadosti dotknutej osoby

SPOLOČNÉ INFORMÁCIE pre všetky dotknuté osoby

    

• Informácia o prenose údajov do 3. krajiny



Prevádzkovateľ nevykonáva cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín

• Informácia o automatickom individuálnom rozhodovaní vrátene profilovania 

Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania v

zmysle čl. 22 GDPR

• Ako dotknutá osoba máte tieto práva 

    Za podmienok stanovených v GDPR máte:

- právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, recitál 63, 64 GDPR- teda  právo získať

potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to

v rozsahu  účelov  a doby  spracúvania,  kategórie  dotknutých  osobných  údajov,  okruhu  príjemcov,

o postupe  v každom  automatickom  spracúvaní,  prípadne  o následkoch  takéhoto  spracúvania.  Ako

prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby,

ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi, 

- Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov podľa čl. 16, recitál 65 GDPR,

- právo na  obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR, recitálu 67, ktoré  je možné uplatniť, ak ako

dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku GDPR, a to

formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania,  zamedzenia

prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania,

- právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17, recitál 65, 66  GDPR – teda „zabudnutie“ tých osobných

údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe

ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti

s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v čl. 17, recitál

65, 66 GDPR,

- právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie

proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených

záujmov,  ktoré  sledujeme  ako  prevádzkovateľ  alebo  tretia  strana  (okrem  spracúvania  vykonávanom

orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú

Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných

údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa),  

Ak  sa  osobné  údaje  spracúvajú  na  účely  priameho  marketingu,  ako  dotknutá  osoba  máte  právo

kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, na účely takéhoto priameho marketingu

vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

- právo  odvolať  súhlas  so  spracovaním  údajov písomne  alebo  elektronicky  na  adresu  alebo  e-mail

prevádzkovateľa uvedený v tomto dokumente (ak bol poskytnutý), 

- právo na prenositeľnosť údajov podľa čl.  20,recitálu 68 GDPR - teda právo Vami poskytnuté osobné

údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu

prevádzkovateľovi  v štruktúrovanom,  bežne  používanom  a strojovo  čitateľnom  formáte,  pokiaľ  je  to

technicky možné aj  za naplnenia podmienok uvedených  v tomto článku v prípade,  ak  sa spracúvanie

vykonáva  automatizovanými  prostriedkami.  Uplatňovaním tohto  práva  nie  je  dotknutý čl.  17  GDPR.

Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo

verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi, 

- právo  podať  v     zmysle  čl.  77  GDPR  sťažnosť Úradu  na  ochranu  osobných  údajov  SR  (E-mail:

statny.dozor@pdp.gov.sk, Internetová stránka: http://www.dataprotection.gov.sk/), ak sa domnievate, že

mailto:statny.dozor@pdp.gov.sk


spracúvanie  osobných  údajov,  ktoré  sa  Vás  týkajú,  je  v rozpore  s GDPR  alebo  zákonom  o ochrane

osobných  údajov.  Toto  právo  máte  bez  toho,  aby  boli  dotknuté  akékoľvek  iné  správne  alebo  súdne

prostriedky nápravy. 

Tento dokument nadobúda účinnosť 25. mája 2018


