Záznamu o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa/zástupcu prevádzkovateľa

Identifikačné a kontaktné údaje*

Obchodné meno/meno a priezvisko

IČO
(ak bolo pridelné)

Adresa trvalého bydliska/sídlo

PSČ

Obec

Štát

prevádzkovateľ

COMMERCIAL s.r.o.

31 419 313

Stredná 27

917 01

Trnava

Slovenská republika

Kategórie dotknutých osôb

Kategória osobných údajov

Lehota na výmaz OÚ

Katogória príjemcov

Označenie tretej krajiny
alebo medzinárodnej
organizácie

Bezpečnostné opatrenia
(technické a organizačné)

10 rokov

sociálna poisťovňa

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostný projekt

10 rokov

zdravotná poisťovňa

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostný projekt

zamestnanci, zástupcovia
zamestnancov, iné
oprávnené orgány štátu, ak
prenos do tretej krajiny sa
poskytovanie údajov
neuskutočňuje
prebieha na základe
pravidelnej zákonnej
povinnosti

bezpečnostný projekt

e-mail/tel. kontakt

spoločný prevádzkovateľ
zástupca prevádzkovateľa
zodpovedná osoba
*prevádzkovateľ vypíše políčka, ktoré sú relevantné, napr. ak nemá určenú zodpovednú osobu
záznam nebude takéto informácie obsahovať

P. č.

Účel spracúvania

1.

odvody do sociálnej poisťovne

2.

odvody do zdravotnej poisťovne

3.

uzatvorenie a plnenie záväzkov
pracovno právneho pomeru alebo
obdobného pracovno právneho
vzťahu

4.

odvody dane z príjmov, vykonanie
ročného zúčtovanie dane

Právny základ spracovateľskej činnosti
(nepovinné)

zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o
starobnom dôchodkovomsporení v znení neskorších
zamestnanci, manželia alebo
predpisov, zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom
bežné osobné údaje, údaje o priznaní
manželky zamestnancov, vyživované
dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení
dôchodku, údaje zo zamestnaneckej
deti zamestnancov, rodičia
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zmluvy doplnkovej dôchodkovej
vyživovaných detí zamestnancov,
zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri
poisťovne, údaje o čerpaní materskej a
blízke osoby, dohodári, vzťahuje sa
dočasnej
rodičovskej dovolenky
aj na bývalých zamestnancov
pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
zamestnanci, manželia alebo
zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o
manželky zamestnancov, vyživované
zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o
deti zamestnancov, rodičia
bežné osobné údaje
poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých
vyživovaných detí zamestnancov,
zákonov v znení neskorších predpisov
blízke osob,vzťahuje sa aj na
bývalých zamestnancov
bežné osobné údaje, ako mzdové
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
zamestnanci, manželia alebo
údaje, údaje o predchádzajúcom
neskorších predpisov, pracovná zmluva, dohoda,
manželky zamestnancov, vyživované
zamestnaní, údaje o pracovnej
zákon, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a
deti zamestnancov, rodičia
neschopnosti, o dôležitých osobných
o zmene a
vyživovaných detí zamestnancov,
prekážkach v práci, o zmenenej
doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov
blízke osoby, dohodári, uchádzači o pracovnej schopnosti, tieto údaje môžu
v
zamestanie
obsahovať aj údaje o zdraví (osobitná
znení neskorších predpisov
kategória osobných údajov)

zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov

zamestnanci, manželia alebo
manželky zamestnancov, vyživované
deti zamestnancov, rodičia
vyživovaných detí zamestnancov,
blízke osoby, dohodári, vzťahuje sa
aj na bývalých zamestnancov

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. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov
zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o
zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o
poisťovníctve a o
zamestnanci úradu, vyživované deti
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zamestnancov, bývalí zamestnanci
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

5.

mzdová politika zamestnávateľa

6.

výber zamestnacov

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

uchádzači o zamestanie

7.

exekúcie

zákon 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a
exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a
doplnení ďalších zákonov

fyzická osoba - účastník exekučné
konania, štatutárny orgán alebo iná
osoba oprávnená konať v mene
účastníka konania

8.

bezpečnosť a ochrana zdravia pri
práci

9.

evidencia hotelových hostí

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.
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu
občanov Slovenskej republiky a registri
obyvateľov Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov, zákon č. 404/2011 Z. z. o
pobyte cudzincov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
iný oprávnený subjekt všeobecne záväzný právny
predpis v zmysle
§ 10 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 582/2004 Z.
z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov

zamestnaci, dohodári, externé
návštevy, zamestanci externých
dodávateľov prevádzkovateľa,
vzťahuje sa aj na bývalých
zamestnancov

ubytovaní hostia

10.

spracovanie účtovných dokladov

objednávka, dohoda, zmluva

zamestnanci, zamestnanci
dodávateľov tovaru a služieb,
zákazníci

11.

zabezpečenie objednaných akcií

dohoda o akcii

zamestnanci, zamestnanci
dodávateľov tovaru a služieb,
zákazníci

12.

Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f)
monitorovanie priestorov prístupných
Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je
verejnosti z dôvodu
ochrana
ochrany majetku a zdravia
majetku a bezpečnosti prevádzkovateľa a dotknutých
prevádzkovateľa
osôb

zamestnanci, zamestnanci
dodávateľov tovaru a služieb,
zákazníci, osoby pohybujúce sa v
priestoroch prevádzkovateľa

bežné osobné údaje

70 rokov od
narodenia
zamestnanca

10 rokov

Finančná správa
Slovenskej republiky

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

zamestanci
prevádzkovateľa, mzdový
spracovateľ

osobné údaje uvedené v životopise,
osobné údaje uvedené vo výpise z
registra trestov, doklad o dosiahnutom
vzdelaní
identifikačné a kontaktné údaje, údaje v
upovedomení o začatí exekúcie, údaje
uvedené v správe o stave exekúcie,
údaje uvedené v exekučný príkaz, iné
údaje uvedené v exekučnom konaní
bežné osobné údaje
osobitná kategória osobných údajov výnimka podľa čl. 9, ods. 2 písm. h)

obrazový záznam (nie v biometrickej
kvalite)

bezpečnostný projekt

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostný projekt

10 rokov

osoby oprávnené v zmysle
prenos do tretej krajiny sa
príslušných predpisov,
neuskutočňuje
notári

bezpečnostný projekt

20 rokov

Inšpektorát práce, Sociálna
prenos do tretej krajiny sa
poisťovňa, zdravotné
neuskutočňuje
poisťovn, školiaic subjekte

bezpečnostný projekt

1 rok

útvar policajného zboru,
správca dane z
ubytovania,štátne orgány,
ktoré v rozsahu
ustanovenom osobitnými
predpismi plnia
úlohy na úseku ochrany
ústavného
zriadenia, vnútorného
poriadku a
bezpečnosti štátu alebo
obrany štátu

bežné osobné údaje

meno, priezvisko, titul, adresa trvalého
pobytu, adresa prechodného pobytu,
telefónne číslo, e-mailová adresa,
dátum narodenia, druh a číslo dokladu
totožnosti, podpis, číslo bankového
účtu fyzickej osoby
meno, priezvisko, titul, adresa trvalého
pobytu, adresa prechodného pobytu,
telefónne číslo, e-mailová adresa,
dátum narodenia, druh a číslo dokladu
totožnosti, podpis, číslo bankového
účtu fyzickej osoby

prevádzkovateľ,
zamestanci
prevádzkovateľa

bezpečnostný projekt

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostný projekt

10 rokov

zamestnanci
prevádzkovateľa,
spracovateľ účtovníctva

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostný projekt

10 rokov

zamestnanci
prevádzkovateľa,
spracovateľ účtovníctva

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostný projekt

3 dni

prevádzkovateľ,
zamestanci
prevádzkovateľa, orgány
verejnej moci podľa
príslušných právnych
predpisov

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostný projekt

e-mail/tel. kontakt

