Plnenie informačnej povinnosti prevádzkovateľa
Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní osobných údajov
podľa Nariadenia Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
článok 13 odsek 1 a 2, a článok 15 odsek 1.
I. OKRUH SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÍ
Evidencia uchádzačov o zamestnanie

II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI
Názov prevádzkovateľa
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
Adresa
Štát
Právna forma
Štatutárny orgán prevádzkovateľa
(alebo osoba oprávnená konať v jeho mene)

Zodpovedná osoba
Kontakt zodpovednej osoby
Okruh oprávnených osôb

Toplac SK, s.r.o.
31 391 257
Cementárska 15,
Stupava, 900 31
Slovenská republika
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Ing. Dušan Bednárik

+4212/64 28 55 56
toplac@toplac.sk
Administratívni zamestnanci, konateľ

III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH
Účel spracúvania osobných údajov
Právny základ spracúvania osobných údajov

Okruh dotknutých osôb

Kategórie osobných údajov
Zoznam osobných údajov
(alebo rozsah)

Označenie bezpečnostných opatrení

Vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie
Nariadenie Rady EÚ č. 2016/679
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov
a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov v platnom znení., článok 6, ods. 1, písm
a)
súhlas dotknutej osoby
uchádzači o zamestnanie
bežné osobné údaje
osobné údaje uvedené žiadateľom
o zamestnanie v žiadosti, životopise
a motivačnom liste, najmä titul, meno,
priezvisko, adresa bydliska, číslo telefónu,
mailová adresa, vzdelanie, stav, dátum
narodenia, rodné číslo, údaje o predchádzajúcej
praxi
Popis bezpečnostných opatrení na ochranu
osobných údajov podľa platnej legislatívy EÚ
a SR

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI
Poskytovanie osobných údajov
Tretie strany (prípadne okruh tr. strán)
Právny základ
------------------Sprístupňovanie osobných údajov
Okruh príjemcov
Právny základ
Súd, orgány činné v trestnom konaní
Zákon č. 99/1963 Zb. občiansky súdny poriadok
v znení neskorších predpisov, zákon č.

Spôsob zverejnenia
Osobné údaje sa nezverejňujú
Tretia krajina
Externá PaM pre Mzdy

301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení
neskorších predpisov.
Zverejňovanie osobných údajov
Právny základ
Cezhraničný prenos osobných údajov
Právny základ
Zmluva sprostredkovateľ

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
21.08.2014
VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Organizácia uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle
Nariadenia GDPR.
Po dobu súhlasu, resp. jeho odvolania

I. OKRUH SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÍ
Kamerový systém

II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI
Názov prevádzkovateľa
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
Adresa
Štát
Právna forma
Štatutárny orgán prevádzkovateľa
(alebo osoba oprávnená konať v jeho mene)

Zodpovedná osoba
Kontakt zodpovednej osoby
Okruh oprávnených osôb

Toplac SK, s.r.o.
31 391 257
Cementárska 15,
Stupava, 900 31
Slovenská republika
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Ing. Dušan Bednárik

+4212/64 28 55 56
toplac@toplac.sk
Administratívni zamestnanci, konateľ

III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH
Účel spracúvania osobných údajov
Právny základ spracúvania osobných údajov

Okruh dotknutých osôb

Kategórie osobných údajov
Zoznam osobných údajov
(alebo rozsah)
Označenie bezpečnostných opatrení

Bezpečnostný monitoring priestorov
Článok 6, ods. 1. Nariadenia 2016/679 písm. c)
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej
povinnosti prevádzkovateľa:
Zákon č. 300/2005 Z. z. trestný zákon.
Článok 6, ods. 1. Nariadenia 2016/679 písm. f)
spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených
záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo
tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad
takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo
základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré
si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak
je dotknutou osobu dieťa.
Ochrana majetku, zdravia fyzických osôb
Fyzické osoby pohybujúce sa v monitorovanom
priestore
Bežné osobné údaje
Videozáznam
Popis bezpečnostných opatrení na ochranu
osobných údajov podľa platnej legislatívy EÚ
a SR

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI
Poskytovanie osobných údajov
Tretie strany (prípadne okruh tr. strán)
Právny základ
Osobné údaje sa neposkytujú, s výnimkou
orgánov činných v trestnom konaní
Sprístupňovanie osobných údajov
Okruh príjemcov
Právny základ
Osobné údaje sa nesprístupňujú
Zverejňovanie osobných údajov
Spôsob zverejnenia
Právny základ
Osobné údaje sa nezverejňujú
Cezhraničný prenos osobných údajov
Tretia krajina
Právny základ
Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
21.08.2014
VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Organizácia uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle
Nariadenia GDPR.
14 dní, určené na základe riešenia predchádzajúcich incidentov a porušení bezpečnosti

I. OKRUH SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÍ
Evidencia klientov

II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI
Názov prevádzkovateľa
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
Adresa
Štát
Právna forma
Štatutárny orgán prevádzkovateľa
(alebo osoba oprávnená konať v jeho mene)

Zodpovedná osoba
Kontakt zodpovednej osoby
Okruh oprávnených osôb

Toplac SK, s.r.o.
31 391 257
Cementárska 15,
Stupava, 900 31
Slovenská republika
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Ing. Dušan Bednárik

+4212/64 28 55 56
toplac@toplac.sk
Administratívni zamestnanci, konateľ, obchodní
zástupcovia

III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH
Účel spracúvania osobných údajov
Právny základ spracúvania osobných údajov

Okruh dotknutých osôb

Kategórie osobných údajov
Zoznam osobných údajov
(alebo rozsah)
Označenie bezpečnostných opatrení

Evidencia kontaktov klientov
Článok 6, ods. 1. Nariadenia 2016/679 písm. b)
spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy,
ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba,
alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej
osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením
zmluvy.
Článok 6, ods. 1. Nariadenia 2016/679 písm. c)
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej
povinnosti prevádzkovateľa:
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
Nariadenie Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov a Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov v platnom znení
Fyzické osoby v zmluvných alebo
predzmluvných vzťahoch s prevádzkovateľom
Bežné osobné údaje
Meno, priezvisko, titul, emailová adresa,
telefónne číslo
Popis bezpečnostných opatrení na ochranu
osobných údajov podľa platnej legislatívy EÚ
a SR

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI
Poskytovanie osobných údajov
Tretie strany (prípadne okruh tr. strán)
Právny základ
Osobné údaje sa neposkytujú
Sprístupňovanie osobných údajov
Okruh príjemcov
Právny základ
Osobné údaje sa nesprístupňujú
Zverejňovanie osobných údajov
Spôsob zverejnenia
Právny základ
Osobné údaje sa nezverejňujú

Cezhraničný prenos osobných údajov
Tretia krajina
Právny základ
Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
21.08.2014
VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Organizácia uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle
Nariadenia GDPR.
15 rokov

I. OKRUH SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÍ
Marketing

II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI
Názov prevádzkovateľa
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
Adresa
Štát
Právna forma
Štatutárny orgán prevádzkovateľa
(alebo osoba oprávnená konať v jeho mene)

Zodpovedná osoba
Kontakt zodpovednej osoby
Okruh oprávnených osôb

Toplac SK, s.r.o.
31 391 257
Cementárska 15,
Stupava, 900 31
Slovenská republika
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Ing. Dušan Bednárik

+4212/64 28 55 56
toplac@toplac.sk
Administratívni zamestnanci, konateľ, obchodní
zástupcovia

III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH
Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ spracúvania osobných údajov

Okruh dotknutých osôb

Kategórie osobných údajov
Zoznam osobných údajov
(alebo rozsah)
Označenie bezpečnostných opatrení

Starostlivosť o klienta, podpora služieb
poskytovaných prevádzkovateľom – zasielanie
cenových ponúk, informovanie a
oboznamovanie klientov s novými produktmi,
obchodnými aktivitami a akciami, vykonávanie
prieskumu spokojnosti klientov s poskytnutými
predajnými službami
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ
č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov ods. 1
písm. b) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie
zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá
osoba, alebo aby sa na základe žiadosti
dotknutej osoby vykonali opatrenia pred
uzatvorením zmluvy;
Súhlas dotknutej osoby podľa požiadaviek
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ
č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov;
Fyzické osoby - klienti /zákazníci
bežné osobné údaje
titul, meno, priezvisko, adresa, e-mailová
adresa, telefónne číslo
Popis bezpečnostných opatrení na ochranu
osobných údajov podľa platnej legislatívy EÚ
a SR

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI
Poskytovanie osobných údajov
Tretie strany (prípadne okruh tr. strán)
Právny základ
Osobné údaje sa neposkytujú
Sprístupňovanie osobných údajov
Okruh príjemcov
Právny základ
Osobné údaje sa nesprístupňujú

Spôsob zverejnenia
Osobné údaje sa nezverejňujú

Zverejňovanie osobných údajov
Právny základ

Cezhraničný prenos osobných údajov
Tretia krajina
Právny základ
Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
21.08.2014
VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Organizácia uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle
Nariadenia GDPR.
15 rokov, po dobu udelenia súhlasu, resp. do jeho odvolania, ak je to relevantné

I. OKRUH SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÍ
PODNETY SÚVISIACE S OZNAMOVANÍM PROTISPOLOČENSKEJ
ČINNOSTI
II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI
Názov prevádzkovateľa
Identifikačné číslo organizácie
(IČO)
Adresa
Štát
Právna forma
Štatutárny orgán
prevádzkovateľa
(alebo osoba oprávnená konať v
jeho mene)

Zodpovedná osoba
Kontakt zodpovednej osoby
Okruh oprávnených osôb

Toplac SK, s.r.o.
31 391 257
Cementárska 15,
Stupava, 900 31
Slovenská republika
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Ing. Dušan Bednárik

+4212/64 28 55 56
toplac@toplac.sk
Administratívni zamestnanci, konateľ

III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH
Účel spracúvania osobných
údajov

Právny základ spracúvania
osobných údajov

Okruh dotknutých osôb

Kategórie osobných údajov
Vymenovanie spracúvaných
osobných údajov (Úrad rešpektuje
zásadu minimalizácie
spracúvaných osobných údajov
v zmysle Nariadenia GDPR
a spracúva len osobné údaje
nevyhnuté pre danú
spracovateľskú činnosť)
Označenie bezpečnostných
opatrení

Preverovanie podnetov
súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti; Elektronická komunikácia
prostredníctvom elektronickej schránky na ústrednom portáli
verejných služieb v súvislosti s vykonávanými pracovnými
činnosťami.
Článok 6, ods. 1. Nariadenia GDPR 2016/679 písm. c),
spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa.
- § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých
opatreniach
súvisiacich
s oznamovaním
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,
- zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
oznamovatelia - fyzické osoby, ktoré v dobrej viere urobia
oznámenie, za oznamovateľa sa považuje aj jemu blízka
osoba, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému
zamestnávateľovi
bežné osobné údaje
meno, priezvisko, rodné číslo a adresa pobytu osoby
podávajúcej podnet, meno, priezvisko, rodné číslo a adresa
pobytu blízkej osoby ak je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu
istému zamestnávateľovi; údaje súvisiace s podaním podnetu

Popis bezpečnostných opatrení na ochranu osobných údajov
podľa platnej legislatívy EÚ a SR.

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI

Poskytovanie osobných údajov
Tretie strany (prípadne okruh tr. strán)
osobné údaje sa neposkytujú

Právny základ
–––––––––––

Sprístupňovanie osobných údajov
Okruh príjemcov
orgány verejnej správy, vrátane orgánov
činných v trestnom konaní,
príslušné prešetriť skutočnosti zistené
na základe výsledkov preverovania

Právny základ
zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach
súvisiacich
s oznamovaním
protispoločenskej
činnosti
a
o
zmene
a doplnení niektorých zákonov.

Zverejňovanie osobných údajov
Spôsob zverejnenia
osobné údaje sa nezverejňujú

Právny základ
–––––––––––
Cezhraničný prenos osobných údajov

Tretia krajina
prenos osobných údajov sa neuskutočňuje

Právny základ
–––––––––––

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
2014

VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
V zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

I. OKRUH SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÍ
Personalistika a mzdy

II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI
Názov prevádzkovateľa
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
Adresa
Štát
Právna forma
Štatutárny orgán prevádzkovateľa
(alebo osoba oprávnená konať v jeho mene)

Zodpovedná osoba
Kontakt zodpovednej osoby
Okruh oprávnených osôb

Toplac SK, s.r.o.
31 391 257
Cementárska 15,
Stupava, 900 31
Slovenská republika
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Ing. Dušan Bednárik

+4212/64 28 55 56
toplac@toplac.sk
Administratívni zamestnanci, konateľ, externá
spoločnosť správa účtovníctva a PaM

III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH
Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ spracúvania osobných údajov

Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s
pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým
pomerom alebo obdobným vzťahom (napr. na
základe dohôd o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru) vrátane predzmluvných
vzťahov
Článok 6, ods. 1. Nariadenia 2016/679 písm. c)
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej
povinnosti prevádzkovateľa:
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, 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

Okruh dotknutých osôb

Kategórie osobných údajov
Zoznam osobných údajov
(alebo rozsah)

Označenie bezpečnostných opatrení

neskorších predpisov, zákon č. 570/2005 Z. z. o
brannej povinnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
Zamestnanci
Bežné osobné údaje, osobitné osobné údaje
(údaje o zdraví)
Meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, trvalé
bydlisko, národnosť, štátna príslušnosť, rodné
číslo, číslo občianskeho preukazu, dátum a
miesto narodenia, meno a priezvisko rodinných
príslušníkov, rodné číslo rodinných
príslušníkov, dátum narodenia rodinných
príslušníkov, trvalé bydlisko číslo rodinných
príslušníkov, číslo účtu v banke, rodinný stav,
mzdové zaradenie, vzdelanie, fotografia,
platové podmienky, zdravotný stav, telefónny
kontakt., rodné číslo rodinných príslušníkov
Popis bezpečnostných opatrení na ochranu
osobných údajov podľa platnej legislatívy EÚ
a SR

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI
Poskytovanie osobných údajov
Tretie strany (prípadne okruh tr. strán)
Právny základ
Externá spoločnosť správa účtovníctva a PaM
Sprístupňovanie osobných údajov
Okruh príjemcov
Právny základ
Súd, orgány činné v trestnom konaní
Zákon č. 99/1963 Zb. občiansky súdny poriadok
v znení neskorších predpisov, zákon č.
301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení
neskorších predpisov.
Exekútor
Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch
a exekučnej činnosti (exekučný poriadok ) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Iný oprávnený subjekt
Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle
Nariadenia Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov v platnom znení
Sťažovateľ a iné osoby, ktorých sa sťažnosť týka Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákon č. 9/2010 Z. z. o
sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z.
Sociálna poisťovňa
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v
znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z.
z. o starobnom dôchodkovom sporení a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Zdravotné poisťovne
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. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov.
Doplnkové dôchodkové sporiteľne
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom
dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Dôchodkové správcovské spoločnosti
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v
znení neskorších predpisov zákon č. 43/2004 Z.
z. o starobnom dôchodkovom sporení a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce)
neskorších predpisov, zákon č. 125/2006 Z. z. o
inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č.
82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní a zmene a doplnení niektorých 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.
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práce a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, zákon č. 53/2003 Z.
z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych
vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Zverejňovanie osobných údajov
Spôsob zverejnenia
Právny základ
Osobné údaje sa nezverejňujú
Cezhraničný prenos osobných údajov
Tretia krajina
Právny základ
Externá PaM pre Mzdy
Zmluva sprostredkovateľ
Daňový úrad

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
21.08.2014
VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Organizácia uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle
Nariadenia GDPR.
- Majetkové priznanie = 5 rokov
- Predzmluvné vzťahy – výberové konania a žiadosti o zamestnanie = 5 rokov
- zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme - Do 70 roku života zamestnanca
- dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a vedľajšie pracovné pomery
= 10 rokov
- evidencia dochádzky = 3 roky
- plán čerpania dovoleniek = 3 roky
- plány, stáže, semináre, školenia a študijné pobyty = 5 rokov
- povolenie vstupu do objektov vrátane evidencie = 3 roky

- pracovno-právne spory = 5 rokov
- evidencia dôchodcov a osôb so zmenenou pracovnou schopnosťou = 5 rokov
- starostlivosť o zamestnancov (nemocenské a sociálne zabezpečenie) = 5 rokov

I. OKRUH SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÍ
Účtovná agenda

II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI
Názov prevádzkovateľa
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
Adresa
Štát
Právna forma
Štatutárny orgán prevádzkovateľa
(alebo osoba oprávnená konať v jeho mene)

Zodpovedná osoba
Kontakt zodpovednej osoby
Okruh oprávnených osôb

Toplac SK, s.r.o.
31 391 257
Cementárska 15,
Stupava, 900 31
Slovenská republika
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Ing. Dušan Bednárik

+4212/64 28 55 56
toplac@toplac.sk
Administratívni zamestnanci, konateľ, externá
spoločnosť správa účtovníctva a PaM

III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH
Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ spracúvania osobných údajov

Okruh dotknutých osôb
Kategórie osobných údajov
Zoznam osobných údajov
(alebo rozsah)

Vystavenie a tlač účtovných dokladov,
vystavovanie a zverejňovanie objednávok,
faktúr, spracovanie účtovných dokladov na
účely daňového priznania, výkazy, evidencia
a archivácia účtovných dokladov a pod.
Článok 6, ods. 1. Nariadenia 2016/679 písm. c)
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej
povinnosti prevádzkovateľa:
40/1964 Občiansky zákonník, 311/2001 Z. z.,
Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
513/1991 Obchodný zákonník, 152/1994
o sociálnom fonde, 502/2001 o finančnej
kontrole a vnútornom audite a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, 431/2002
o účtovníctve, 461/2003 o sociálnom poistení,
462/2003 o náhrade príjmu pri dočasnej
pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, 595/2003 o dani
z príjmov, 523/2004 o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, 580/2004 o zdravotnom poistení
a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002
i poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, 563/2009 o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Fyzické osoby, zamestnanci
Bežné osobné údaje
Meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul,
dátum a miesto narodenia, podpis, trvalé
bydlisko, prechodné bydlisko, telefónne číslo,
e-mailová adresa, druh a číslo dokladu
totožnosti, údaje o bankovom účte fyzickej
osoby.

Označenie bezpečnostných opatrení

Popis bezpečnostných opatrení na ochranu
osobných údajov podľa platnej legislatívy EÚ
a SR

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI
Poskytovanie osobných údajov
Tretie strany (prípadne okruh tr. strán)
Právny základ
Externá spoločnosť správa účtovníctva a PaM
Zmluva
Sprístupňovanie osobných údajov
Okruh príjemcov
Právny základ
Iný oprávnený subjekt
Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle
Nariadenia Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov v platnom znení
Orgány verejnej správy a iné osoby, v rámci
Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení
poskytovanej súčinnosti
zákona č. 289/2012 Z. z.
Sociálna poisťovňa
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v
znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z.
z. o starobnom dôchodkovom sporení a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Zdravotné poisťovne
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.
Daňový úrad
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov.
Obecné a mestské úrady
Zákon o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady č. 582/2004 Z.
z.
Zverejňovanie osobných údajov
Spôsob zverejnenia
Právny základ
Osobné údaje sa nezverejňujú
Cezhraničný prenos osobných údajov
Tretia krajina
Právny základ
Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
21.08.2014
VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Organizácia uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle
Nariadenia GDPR.
10 rokov

