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Dotčenou osobou je fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracováváme, zejména, nikoliv však výlučně jsou to zaměstnanci a klienti. Takové 
dotčené osoby, o nichž jsou zpracovávány osobní údaje v našich informačních systémech pro konkrétní vymezené účely disponují 
právy, které si mohou uplatnit písemně nebo elektronicky u kontaktní osoby provozovatele. Dotčená osoba jste VY. 

Právo na přístup k osobním údajům 
tj. právo získat od kompetentní osoby potvrzení o tom, zda dochází ke 
zpracovávání osobních údajů dotčené osoby, která své právo uplatnila, jakož i 
právo získat přístup k těmto údajům. Jako dotčená osoba máte nárok na přístup 
k informacím o: účelech zpracovávání, kategorii dotčených osobních údajů, okruhu 
příjemců, o době zpracování a uchovávání, o postupu v každém automatickém 
zpracování, případně o následcích takového zpracování a i. (čl. 15 Nařízení). Jako 
provozovatel máme právo použít všechny vhodná opatření k ověření totožnosti 
dotčené osoby, která žádá o přístup k údajům, zejména v souvislosti s online 
službami a identifikátory. Na základě žádosti dotčené osoby vystaví provozovatel 
potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje dotčené osoby, které se jí týkají. 
Pokud provozovatel tyto údaje zpracovává, vystaví na žádost kopii těchto 
osobních údajů dotčené osoby. Vystavení první kopie je bezplatné. Za jakékoli další 
kopie, o které osoba požádá, bude provozovatel účtovat poplatek odpovídající 
správním nákladům, které mu s vystavením kopie vzniknou. Pokud osoba požádá 
o informace formou elektronických prostředků, budou jí poskytnuty v běžně 
používané elektronické podobě, a to formou e-mailu, pokud nepožádá o jiný 
způsob. 

Právo na opravu  
pokud o ní provozovatel eviduje 

nesprávné osobní údaje. Zároveň má 

dotčená osoba právo na doplnění 

neúplných osobních údajů. Provozovatel 

provede opravu, případně doplnění 

osobních údajů bez zbytečného odkladu 

poté, co ho dotčená osoba požádá. 

Právo na omezení zpracování 

 je lze uplatnit, pokud jak dotčená osoba 
napadnete správnost osobních údajů a 
ostatních náležitostí ve smyslu článku 18, 
recitálu 67 Nařízení, a to formou 
dočasného přesunutí vybraných osobních 
údajů do jiného systému zpracovávání, 
zamezení přístupu uživatelů k vybraným 
osobním údajům nebo dočasné 
odstranění zpracování. 

Práva dotčených osob:  



  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další informace:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Právo na výmaz 

 „zapomnění“ těch osobních údajů, které se jí /dotčené osoby/ týkají. Toto právo dotčené osoby je však vzhledem ke své povaze 
a závažnosti omezeny stanovením dalších předpokladů, tj. provozovatel bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto práva 
dotčenou osobou vymaže osobní údaje, pokud je splněn některý z následujících předpokladů: a) osobní údaje již nejsou potřebné 
pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovány; b) dotčená osoba odvolá souhlas, na jehož základě se zpracovávání 
provádí; c) subjekt údajů odmítá zpracovávání osobních údajů; d) osobní údaje zpracovány nezákonně; e) je důvodem pro výmaz 
splnění povinnosti zákona, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo f) osobní 
údaje se získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti osobě mladší 16 let.  
Dotčená osoba nebude mít právo na výmaz osobních údajů za předpokladu, že je jejich zpracování nezbytné: a) pro uplatnění 
práva na svobodu projevu a na informace; b) na splnění povinnosti podle zákona, zvláštního předpisu nebo mezinárodní 
smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo na splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené 
provozovateli; c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví; d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely 
vědeckého nebo historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že právo na výmaz znemožní nebo 
závažným způsobem ztíží dosažení cílů takového zpracování, nebo e) na prokazování, uplatňování nebo obhajování právních 
nároků. 
Provozovatel provede výmaz osobních údajů dotčených osob na základě žádosti, a to bez zbytečného odkladu poté, co 
vyhodnotí, že žádost dotčené osoby je opodstatněná.  

 

Právo na přenosnost osobních údajů 

jako dotčená osoba máte právo, aby osobní údaje, které 
jste poskytla provozovateli, přenesl dalšímu 
provozovateli v běžně použitelném a strojově čitelném 
formátu za předpokladu, že osobní údaje byly získány na 
základě souhlasu dotčené osoby nebo na základě 
smlouvy a jejich zpracování probíhá formou 
automatizovaných prostředků. 

 

Právo namítat  

Dotčená osoba má právo kdykoli nesouhlasit se zpracováváním 
jeho osobních údajů z důvodů týkajících se její konkrétní situace. 
Může namítnout zpracování jejích osobních údajů na základě a) 
právního titulu plnění úkolů realizovaných ve veřejném zájmu 
nebo při výkonu veřejné moci, nebo z právního titulu oprávněného 
zájmu provozovatele; b) zpracování osobních údajů pro účely 
přímého marketingu; c) zpracování pro účely vědeckého či 
historického výzkumu nebo pro statistické účely. Doručenou 
námitku v přiměřené době posoudíme. V tomto případě nesmíme 
dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokážeme nezbytné 
oprávněné zájmy na zpracování osobních údajů, které převažují 
nad právy nebo zájmy dotčené osoby, nebo důvody pro uplatnění 
právního nároku. 

 

Právo podat návrh na zahájení řízení  

Dotčená osoba má právo podat návrh na zahájení řízení 
Úřadu pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, 
pokud se domnívá, že byla porušena její práva v oblasti 
ochrany osobních údajů.  

 

- Účelem zpracování osobních údajů je důvod, pro který provozovatel zpracovává osobní údaje dotčených osob v informačních 
systémech na konkrétní určených právních základech. Každé zpracování osobních údajů je založeno na konkrétním právním 
základě a za konkrétní určeným, oprávněným a výslovně uvedeným účelem. V zájmu zachování transparentnosti a zabezpečení 
přehlednosti uvedených informací jsou jednotlivé právní základy a účely zpracování osobních údajů uvedené samostatně, v závěru 
těchto zásad OOÚ, rozdělené podle jednotlivých informačních systémů. 
- Za účelem maximální ochrany Vašich osobních údajů jsme jako Provozovatel přijaly vhodná personální, organizační i technická 
opatření. Naším cílem je v co největší míře zabránit, resp. snížit riziko úniku, zneužití, zveřejnění nebo jiného použití Vašich 
osobních údajů. V případě, že by nastala skutečnost, která pravděpodobně povede k vysokému riziku pro práva a svobody 
fyzických osob, jak dotčená osoba budete neprodleně kontaktována (čl. 34 Nařízení). 
- V zájmu zachování zásad zpracování osobních údajů, které stanoví Nařízení, jakož i zákon, zejména zásady minimalizace 
osobních údajů, požadujeme od Vás jako od dotčené osoby pouze ty osobní údaje, které nezbytnou zákonnou nebo smluvní 
požadavkem pro naplnění účelu jejich zpracování. Upozorňujeme Vás, že neposkytnutí těchto povinných údajů nezbytných 
pro uzavření smlouvy může mít za následek neuzavření smluvního vztahu. 
 



  

 

 

 

ÚDAJE O JEDNOTLIVÝCH ÚČELECH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

III.1 PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ AGENDY ZAMĚSTNANCŮ 
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Plnění povinností zaměstnavatele souvisejících s pracovním poměrem nebo obdobným vztahem (například 

na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr) včetně předsmluvních vztahů, zejména nikoliv 

však výlučně: 

- výběr zaměstnanců 

- Plnění povinností zaměstnavatele souvisejících s pracovněprávním vztahem a obdobným vztahem 

- plnění povinností zaměstnavatele vůči sociální pojišťovně 

- plnění povinností zaměstnavatele vůči zdravotní pojišťovně 

- plnění povinností zaměstnavatele na úseku BOZP, požární ochrany a pracovní zdravotní služby 

- plnění daňových povinností zaměstnavatele 

- mzdová politika zaměstnavatele 

- evidence docházky zaměstnanců prostřednictvím individuálních zápisů příjezdu/odjezdu do práce do 

docházkové knihy 

- evidence výstupů z lékařských preventivních prohlídek ve vztahu k práci zaměstnanců za účelem 

naplnění povinností vyplývajících z předpisů v oblasti ochrany zdraví 

P
rá
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Ústava Slovenské republiky, zákon č. 82/2005 Sb. o nelegální práci a nelegálním zaměstnávání ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 245/2008 Sb. o výchově a vzdělávání (Školský zákon) a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, zákon č. 317/2009 Sb. o pedagogických zaměstnancích a odborných zaměstnancích a o změně 
některých zákonů. 

Výběr zaměstnanců zákon č. 311/2001 Sb. Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 55/2017 Sb. o státní službě a o změně některých zákonů 
zákon č. 552/2003 Sb. o výkonu práce ve veřejném zájmu ve znění pozdějších 
předpisů 

plnění povinností 
zaměstnavatele 
souvisejících 
s pracovně-právním 
vztahem a 
obdobným vztahem 

zákon č. 311/2001 Sb. Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 55/2017 Sb. o státní službě a o změně některých zákonů 
zákon č. 552/2003 Sb. o výkonu práce ve veřejném zájmu ve znění pozdějších 
předpisů 
zákon č. 5/2004 Sb. o službách zaměstnanosti a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 
zákon č. 553/2003 Sb. o odměňování některých zaměstnanců při výkonu práce ve 
veřejném zájmu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

plnění povinností 
zaměstnavatele vůči 
sociální pojišťovně 

zákon č. 461/2003 Sb. o sociálním pojištění ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 43/2004 Sb. o starobním důchodovém spoření, ve znění pozdějších 
předpisů 

zákon č. 650/2004 Sb. o doplňkovém důchodovém spoření a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 



  

 

 

 

zákon č. 462/2003 Sb. o náhradě příjmu při dočasné pracovní neschopnosti 
zaměstnance a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

zákon NR SR č. 600/2003 Sb. o přídavku na dítě a o změně zákona č. 461/2003 Sb. 
o sociálním pojištění ve znění pozdějších předpisů 

plnění povinností 
zaměstnavatele vůči 
zdravotní pojišťovně 

zákon č. 580/2004 Sb. o zdravotním pojištění o změně a doplnění zákona č. 
95/2002 Sb. o pojišťovnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

plnění povinností 
zaměstnavatele na 
úseku BOZP, 
požární ochrany a 
pracovní zdravotní 
služby 

zákon č. 124/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 355/2007 Sb. o ochraně, podpoře a rozvoji veřejného zdraví a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 577/2004 Sb. o rozsahu zdravotní péče hrazené na základě veřejného 
zdravotního pojištění a o úhradách za služby související s poskytováním zdravotní 
péče ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 578/2004 Sb. o poskytovatelích zdravotní péče, zdravotnických 
pracovnících, stavovských organizacích ve zdravotnictví a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

vyhláška MZ SR č. 448/2007 Sb. o podrobnostech o faktorech práce a pracovního 
prostředí ve vztahu ke kategorizaci prací z hlediska zdravotních rizik a o 
náležitostech návrhu na zařazení prací do kategorií 

branná povinnost zákon č. 570/2005 Sb. o branné povinnosti a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

plnění daňových 
povinností 

zákon č.595 / 2003 Sb. o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

zákon NR SR č. 563/2009 Sb. o správě daní (daňový řád) a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

mzdová politika 
zaměstnavatele 

zákon č. 311/2001 Sb. Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 552/2003 Sb. o výkonu práce ve veřejném zájmu ve znění pozdějších 
předpisů 
zákon č. 553/2003 Sb. o odměňování některých zaměstnanců při výkonu práce ve 
veřejném zájmu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 580/2004 Sb. o zdravotním pojištění ao změně zákona č. 95/2002 Sb. o 
pojišťovnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 461/2003 Sb. o sociálním pojištění ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 595/2003 Sb. o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 43/2004 Sb. o starobním důchodovém spoření, ve znění pozdějších 
předpisů 
zákon č. 650/2004 Sb. o doplňkovém důchodovém spoření a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 5/2004 Sb. o službách zaměstnanosti 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 462/2003 Sb. o náhradě příjmu při dočasné pracovní neschopnosti 
zaměstnance a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 152/1994 Sb. o sociálním fondu a o změně zákona č. 286/1992 Sb. o 
daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 



  

 

 

 

 Evidence 
zdravotních posudků 
zaměstnanců o 
jejich způsobilosti k 
práci 

Zákon č. 355/2007 CFU o ochraně, podpoře a rozvoji veřejného zdraví a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 124/2006 CFU o o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

Oprávněný zájem zaměstnavatele ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, 
přičemž hlavní zájem zaměstnavatele je přidělovat práci zaměstnanci druhu a 
rozsahu korespondujícího zdravotnímu stavu zaměstnance, jakož i předcházení 
vzniku nemocí z povolání a umožnit přizpůsobení pracovních podmínek 
zdravotnímu stavu zaměstnance. 
 

 Kontrola docházky 
zaměstnanců 

Plnění zákonné povinnosti - Zákoník práce 

K
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Zprostředkovatel na zpracování personální agendy, zprostředkovatel na zpracování mzdové agendy, 
zprostředkovatel - technik BOZP, PO, zprostředkovatel na zpracování ekonomicko - účetní agendy, 
zprostředkovatel na zpracování agendy pracovní zdravotní služby, zprostředkovatel na zpracování IT 
agendy, zprostředkovatel na zpracování agendy plnění služeb, 
Úřad vlády, Sociální pojišťovna, Zdravotní pojišťovny, penzijního spořitelny, doplňkové správcovské 
společnosti, 
Daňové úřady, Exekutor, okresní soudy, veřejné orgány podle příslušných právních předpisů, auditor, 
zaměstnanci 

Lhůty pro 
vymazání 
os. údajů 

(uvedené 
lhůty jsou po 
skončení PP) 

Osobní spisy zaměstnanců (Manažerská smlouva, Smlouvy o výkonu funkce, Pracovní 
smlouva včetně dodatků, Přejímací protokoly, Hodnocení zaměstnanců, jmenování listy, 
Osvědčení, Žádosti zaměstnanců, Výpis z RT, Pracovní úrazy zaměstnanců) 

70 let 

Mzdové listy a údaje z nich potřebné pro důchodové zabezpečení a nemocenské pojištění, 
Výkazy a přehledy mezd 

50 let 

Výplatní listiny, Evidence docházky, Propustky, Dovolené, Různé podklady ke mzdám a 
odměnám 

5 let 

Záznamy o školení zaměstnanců, BOZP dokumentace 10 let 
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uchazeči o zaměstnání, 
zaměstnanci, 
manželé nebo manželky zaměstnance, 
vyživované děti zaměstnanců, 
rodiče vyživovaných dětí zaměstnanců, 
blízké osoby, 
bývalí zaměstnanci 
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Personální a mzdová agenda zaměstnanců: 

- jméno, příjmení, rodné příjmení a titul, 
- rodné číslo, datum a místo narození, 
- podpis, 
- číslo dokladu totožnosti, 
- rodinný stav, 
- státní příslušnost, státní občanství, 
- trvalé bydliště, přechodné bydliště, 
- pohlaví, 
- údaje o vzdělání, 
- způsobilost k právním úkonům, 
- pobírání přídavků na děti, 
- mzda, plat nebo platové poměry a další finanční náležitosti přiznané za výkon funkce nebo za výkon 

pracovní činnosti, 
- údaje o odpracovaném čase, 
- údaje o bankovním účtu fyzické osoby, 
- částky postižené výkonem rozhodnutí nařízeným soudem nebo správním orgánem, 
- peněžité tresty a pokuty, jakož i náhrady uložené zaměstnanci vykonatelným rozhodnutím příslušných 

orgánů, 
- neprávem přijaté částky dávek sociálního pojištění a penzí důchodového spoření nebo jejich zálohy, 

státních sociálních dávek, dávek v hmotné nouzi a příspěvků k dávce v hmotné nouzi, peněžních 
příspěvků na kompenzaci sociálních důsledků těžkého zdravotního postižení, které je zaměstnanec 
povinen vrátit na základě vykonatelného rozhodnutí podle zvláštního předpisu, 

- roční úhrn vyplaceného důchodu, 
- údaje o pracovní neschopnosti, 
- údaje o důležitých osobních překážkách v práci, 
- údaje o změněné pracovní schopnosti, 
- údaje o zaměstnavatelích, 
- pracovní zařazení a den začátku výkonu pracovní činnosti, 
- údaje o rodinných příslušnících v rozsahu jméno, příjmení, adresa, datum narození, 
- údaje o manželovi nebo manželce, dětech, rodičích dětí v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, 

rodné číslo, adresa 
- údaje z potvrzení o zaměstnání, 
- údaje o vedení zaměstnance v evidenci nezaměstnaných občanů, 
- údaje o čerpání mateřské dovolené a rodičovské dovolené, 
- údaje z dokladu o bezúhonnosti, 
- údaje o přiznání důchodu, o druhu důchodu, 
- údaje ze zaměstnanecké smlouvy doplňkové důchodové pojišťovny, 
- osobní údaje zpracovávané na potvrzeních, osvědčení o absolvovaných zkouškách a vzdělávacích 

aktivitách, 
- údaje uvedené v životopisu.  

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 

1. Dokumentace a ochrana zdraví při práci a ochrana před požáry (např. vstupní školení apod.) obsahuje: 

- jméno, příjmení, titul,  
- pracovní zařazení. 

2. Pro registrované pracovní úrazy se sepisuje „Záznam o registrovaném pracovním úrazu“ a „Oznámení 
pojistné události“ podle předtisku uvedené ve zvláštním předpise, resp. podle oficiálního tiskopisu 
Sociální pojišťovny, který obsahuje: 

- jméno a příjmení, titul, 
- adresa, bydliště, 
- datum narození, 
- pracovní zařazení, funkce, 
- lékařská zpráva, zdravotnický posudek, 
- doplňující identifikační údaje (např .: pracovní úraz apod.) 



  

 

 

 

Pracovní zdravotní služba 

- jméno, příjmení, titul, 
- datum a místo narození, 
- rodné číslo, adresa, bydliště, 
- pracovní zařazení, 
- zdravotní dokumentace, údaje o průběhu a výsledcích vyšetření, o léčbě a dalších významných 

okolnostech souvisejících se zdrav. stavem a s postupem při poskytování zdravotní péče, údaje o 
epidemiologicky závažných skutečnostech. 

Informace o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování - Neuskutečňuje se 

Přeshraniční přenos os. údajů - Uskutečňuje se 

 

III.2 PROPAGACE PROVOZOVATELE 

Účel zpracování 
osobních údajů 

 

Zveřejňování fotografií zaměstnanců a dotčených osob (veřejnosti) se záměrem budovat dobré 
jméno provozovatele, propagovat provozovatele na jeho webovém sídle, ve vnitřních 
administrativních prostorách, na sociálních sítích, případně na intranetu. 

Právní základ Souhlas dotčené osoby podle článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení a zákona o ochraně osobních 
údajů, přičemž dotčená osoba má právo kdykoliv svůj souhlas. Odvolání souhlasu nemá vliv 
na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. 

Kategorie příjemců auditor 

zprostředkovatel: 

pověření zaměstnanci 

Lhůty pro vymazání 
os. údajů 

Propagační filmy, fotografické materiály 
vážící se ke provozovateli 

2 roky po naplnění účelu zpracování, resp. 30 
dní po odvolání souhlasu 

Kategorie dotčených 
osob 

zaměstnanci provozovatele IS, 

veřejnost. 

Kategorie osobních 
údajů 

 jméno a příjmení, 
 pracovní zařazení, 
 fotografie (barevná nebo černobílá), 
 videozáznam 

Informace o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování - Neuskutečňuje se 

Přeshraniční přenos os. údajů - Uskutečňuje se 

 

 

 



  

 

 

 

III.3 EVIDENCE ZAMĚSTNANCŮ - VIZITKY 

Účel zpracování 
osobních údajů 

Účelem zpracování je vedení evidence zaměstnanců v zájmu poskytnutí jejich osobních údajů v 
rozsahu tzv. „vizitky“ obchodním partnerům, klientům a i .; vyhotovení vizitek v papírové 
podobě, elektronické podobě, uvedení kontaktních údajů v záhlaví dokumentů nebo v patě e-
mailů; zveřejnění těchto údajů na oficiální webové stránce provozovatele jako zaměstnavatele 
a další úkony, na které zaměstnavatele opravňuje § 78 odst. 3 zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů 

 

Právní základ Oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Hlavní zájem je uplatnit 
oprávnění vyplývající z § 78 odst. 3 zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, tj. „Provozovatel, který je zaměstnavatelem dotčené osoby je oprávněn 
poskytovat t.j. zpracovávat její osobní údaje nebo zveřejnit její osobní údaje v rozsahu titul, 
jméno, příjmení, pracovní zařazení, služební zařazení, funkční zařazení, osobní číslo 
zaměstnance nebo zaměstnanecké číslo zaměstnance, odborný útvar, místo výkonu práce, 
telefonní číslo, faxové číslo, adresa elektronické pošty na pracoviště a identifikační údaje 
zaměstnavatele, pokud je to nutné v souvislosti s plněním pracovních povinností, povinností 
nebo funkčních povinností dotčené osoby (zaměstnance).“ 

Uvedení osobních údajů zaměstnance nenarušuje jeho vážnost, důstojnost ani bezpečnost. 

 

Kategorie příjemců pověření zaměstnanci 

obchodní partneři, klienti, zákazníci 

potenciální partneři 

návštěvník oficiální webové stránky provozovatele, 

osoba, které byla předána vizitka zaměstnance (dotčené osoby) za účelem kontaktování 

příjemce e-mailové korespondence 

Lhůty pro vymazání 
os. údajů 

30 dní ode dne skončení pracovního poměru zaměstnance zaměstnavatel odstraní zveřejněné 
údaje. 

Kategorie dotčených 
osob 

zaměstnanec 

Kategorie osobních 
údajů 

 titul, jméno, příjmení, pracovní zařazení, služební zařazení, funkční zařazení, osobní číslo 
zaměstnance nebo zaměstnanecké číslo zaměstnance, odborný útvar, místo výkonu práce, 
telefonní číslo, faxové číslo, adresa elektronické pošty na pracoviště a identifikační údaje 
zaměstnavatele, 

Informace o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování - Neuskutečňuje se 

Přeshraniční přenos os. údajů - Uskutečňuje se 

 

 



  

 

 

 

III.4 MONITOROVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

Účel zpracování 
osobních údajů 

monitorování zaměstnanců z důvodu sledování a dodržování pracovní kázně ve smyslu 
zákoníku práce prostřednictvím: GPS v autech, kamerového systému, e-mailů 

 

Právní základ Oprávněný zájem ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. 

Hlavním oprávněným zájmem je uplatnění § 13 odst. 4 zákona č. 311/2001 Sb. Zákoník práce 
ve znění pozdějších předpisů při kumulativním naplnění obligatorní podmínky obeznámení 
zaměstnanců. 

Kategorie příjemců Orgány veřejné moci podle příslušných právních předpisů, 

auditor, 

pověření zaměstnanci 

Lhůty pro vymazání 
os. údajů 

software  10 let 

Kamerový systém  15 dní  

 GPS 1 měsíc 

 e-maily .......... 

Kategorie dotčených 
osob 

zaměstnanci provozovatele 

Kategorie osobních 
údajů 

Jméno, příjmení, titul, 

obrazový záznam z kamerového systému, 

sledování pohybu a polohy prostřednictvím GPS, 

sledování příchozí a odchozí mailové pošty 

Informace o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování - Neuskutečňuje se 

Přeshraniční přenos os. údajů - Uskutečňuje se 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

III.5 Ekonomické-ÚČETNÍ AGENDA 

Ú
če

l 
zp

ra
co

vá
ní

 
os

ob
ní

ch
 

úd
aj

ů 

Účelem zpracování osobních údajů je zpracování objednávek, došlých faktur a fakturace odběratelům, 
styk s bankou, vedení pokladny, zajišťování hotovostních příjmů a výdajů, skladové hospodářství, evidence 
investičního majetku (včetně automatického odpisování) a drobného majetku, vedení 
jednoduchého/podvojného účetnictví organizace. 

P
rá

vn
í z

ák
la

d 

Zákon č. 431/2002 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, 

Zákon č. 222/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

Zákon č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 

Zákon č. 145/1995 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 

Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, 

Zákon č. 152/1994 Sb. o sociálním fondu a o změně zákona č. 286/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, 

Zákon č. 311/2001 Sb. Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, 

Zákon č. 55/2017 CFU o státní službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, 

Zákon č. 583/2004 Sb. o rozpočtových pravidlech územní samosprávy a o změně a doplnění některých 
zákonů. 

ka
te

go
ri

e 
př

íj
em

ců
 

Příslušné daňové úřady, Finanční ředitelství a jiné orgány veřejné moci podle příslušných právních 
předpisů, 
Zprostředkovatel na zpracování personální agendy, zprostředkovatel na zpracování mzdové agendy, 
zprostředkovatel - technik BOZP, PO, zprostředkovatel na zpracování ekonomicko - účetní agendy, 
zprostředkovatel na zpracování agendy pracovní zdravotní služby, zprostředkovatel na zpracování IT 
agendy, zprostředkovatel na zpracování agendy plnění služeb, 
auditor, 
pověření zaměstnanci 

Lhůty pro 
vymazání 
os. údajů 

(uvedené 
lhůty jsou 
podle 
spisového 
řádu) 

 

Zprávy auditora, Výroční zprávy, Finanční plány 10 let 

Faktury 10 let 

Interní doklady 10 let 

Pokladna 10 let 

Vymáhání pohledávek 5 let 

Bankovní výpisy 10 let 

Statistika roční 10 let 

Statistika - měsíční a kvartální 5 let 

Účetní závěrky 10 let 



  

 

 

 

fyzické osoby - zaměstnanci provozovatele, 
dodavatelé a odběratelé - fyzické osoby, OSVČ 
zaměstnanci dodavatelů a odběratelů, 
zástupci dodavatelů a odběratelů 

 

K
at

eg
or

ie
 d

ot
če

ný
ch

 o
so

b 

- jméno, příjmení, titul, 

- adresa trvalého pobytu, 

- datum narození, 

- druh a číslo dokladu totožnosti, 

- adresa přechodného pobytu, 

- telefonní číslo, 

- e-mailová adresa, 

- podpis, 

- číslo bankovního účtu fyzické osoby. 

K
at

eg
or

ie
 o

so
bn

íc
h 

úd
aj

ů 

- jméno, příjmení, titul, 

- adresa trvalého pobytu, 

- datum narození, 

- druh a číslo dokladu totožnosti, 

- adresa přechodného pobytu, 

- telefonní číslo, 

- e-mailová adresa, 

- podpis, 

- číslo bankovního účtu fyzické osoby. 

Informace o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování - Neuskutečňuje se 

Přeshraniční přenos os. údajů - Uskutečňuje se 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

III.6 PRÁVNÍ VZTAHY 

Účel zpracování 
osobních údajů 

Účelem zpracování osobních údajů v rámci předmětné agendy je zajištění vedení právní 

agendy (např. prvním stupni řízení, vyřizování opravných prostředků, vyřizování soudních 
sporů, zastupování v právních věcech, uplatňování rozhodnutí o náhradách škod, vymáhání 
náhrad škod, uplatňování závazků ze smluv, navrhování opatření s organizačně právním 
dosahem atd.). 

Účelem zpracování osobních údajů je v rámci této agendy i zajištění svých nároků z 

neuhrazených závazků dlužníků - tj. vymáhání pohledávek od dlužníků. Do této agendy spadá 
zpracovávání osobních údajů za účelem uspokojení věřitele (tj. provozovatele) v plné výši od 
zasílání urgencí, výzev, podání návrhu na příslušný soud SR nebo rozhodčí soud, vymáhání 
pravomocného rozhodnutí podáním návrhu na výkon exekuce exekutorovi, přihlášení 
pohledávky do konkurzu nebo restrukturalizace a další kroky spojené s uplatněním nároku na 
úhradu dlužné částky. 

Právní základ Zákon č. 460/1992 Sb. Ústava Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, 

Zákon č. 160/2015 CFU Civilní vedení soudních sporů řád, ve znění pozdějších předpisů, 

Zákon č. 161/2015 CFU Civilní mimosporový řád, ve znění pozdějších předpisů, 

Zákon č. 162/2015 CFU Správný soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

Zákon č. 300/2005 Sb. Trestní zákon, 

Zákon č. 301/2005 Sb. Trestní řád, 

Zákon č. 71/1967 Správný pořádek, 

Zákon č. 233/1995 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

Zákon č. 7/2005 Sb. o konkurzu a restrukturalizaci a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, 

Zákon č. 153/2001 Sb. o prokuratuře, ve znění pozdějších předpisů, 

Zákon č. 372/1990 Sb. o přestupcích v platném znění, 

zákon č. 586/2003 CFU o advokacii a o změně zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

Zákon o ochraně osobních údajů a související právní předpisy v platném znění 

Kategorie příjemců  soudní orgány 
 exekutorské úřady 
 orgány státní správy, veřejné moci a veřejné správy podle příslušných právních předpisů, 
 advokát 
 dlužník a jeho právní zástupce 
 intervenient a jiné osoby zúčastněné v řízení 
 pověření zaměstnanci 



  

 

 

 

Lhůty pro vymazání 
os. údajů 

3 až 5 let od skončení smluvního vztahu 

Kategorie dotčených 
osob 

 zaměstnanci provozovatele IS, 
 dlužníci, 
 protistrany ve sporech, 
 jiné fyzické osoby v postavení účastníků řízení. 

Kategorie osobních 
údajů 

 jméno, příjmení, titul, 
 adresa, bydliště, 
 datum narození, 
 číslo občanského průkazu, 
 u cizinců povolení k pobytu a číslo pasu, 
 telefonní číslo, 
 e-mailová adresa. 

Informace o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování - Neuskutečňuje se 

Přeshraniční přenos os. údajů - Uskutečňuje se 

 

 

III.7 SMLUVNÍ VZTAHY 

Účel zpracování 
osobních údajů 

Sledování dodržování právních předpisů, zakázky právních záležitostí, zkoumání a přípravě 
smluvních vztahů, převodů majetku, nájemních smluv, kupních smluv. 

Dále je to zapojení se na vypracování smluv v rámci dodavatelsko - odběratelských vztahů, 
uplatňování práva na plnění závazků ze smluv a majetkových sankcí, práv na náhradu škody 
apod. 

Právní základ Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, 

Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, 

Zákon č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a změně zákona Slovenské národní rady č.372 / 
1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů 

smlouvy uzavřené ve smyslu výše uvedených právních předpisů. 

Kategorie příjemců orgány státní správy, veřejné moci a veřejné 
správy 

podle příslušných právních předpisů 

Banky Zákon č. 483/2001 Sb. o bankách, ve znění 
pozdějších předpisů 

Pojišťovny Zákon č. 39/2015 CFU o pojišťovnictví a o 
změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

Slovenská pošta a Kurýrní společnosti Zákon č. 324/2011 Sb. o poštovních 
službách, ve znění pozdějších předpisů 

Dodavatelé smluvní základ 



  

 

 

 

Soudy, orgány činné v trestním řízení Zákony č. 160/2015 CFU civilní vedení 
soudních sporů řád, ve znění pozdějších 
předpisů, 
č. 161/2015 CFU civilní mimosporový řád, 
ve znění pozdějších předpisů, 
č. 162/2015 CFU správný soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů a 
zákon č.301 / 2005 Sb. trestní řád, ve znění 
pozdějších předpisů 

Auditor účetní závěrky Zákon č. 431/2002 CFU o účetnictví ve 
znění pozdějších předpisů 

Zprostředkovatel: 
auditor 
 

 

Lhůty pro vymazání 
os. údajů 

-  Evidence významných smluv - Smlouvy s městy, smlouvy k 
nemovitostem 

10 let 

Evidence ostatních smluv (Centrální výběry, Dodavatelské, 
Odběratelské, Poradenské smlouvy Pojistné smlouvy, Leasingové 
smlouvy, Investice, Úvěrové smlouvy, Nájmy apod.) 

10 let 

- Pojistné události 10 let 

Kategorie dotčených 
osob 

strana - fyzická osoba 

Kategorie osobních 
údajů 

- Titul 

- Jméno 

- Příjmení 

- Datum narození 

- Rodné číslo 

- Telefonní číslo 

- Mailová adresa 

- Číslo občanského průkazu 

- EVČ 

- Cena 

- Číslo účtu 

Informace o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování - Neuskutečňuje se 

Přeshraniční přenos os. údajů - Uskutečňuje se 

 

 



  

 

 

 

III.8 SPRÁVA REGISTRATURY 

Účel zpracování 
osobních údajů 

Účelem zpracování osobních údajů v rámci předmětné agendy je zpráva spisové jako řádná 
evidence záznamů (vedení úplné a přesné evidence záznamů v spisovně deníku, vedení registrů 
a indexů záznamů), řádně vyřazování spisů (záznamů), zabezpečení plánovitého vyřazování 
spisů (záznamů), které jsou potřebné pro další činnost a uplynuly lhůty jejich uložení, evidence 
došlé a odeslané pošty. 

Právní základ Zákon č. 395/2002 Sb. o archivnictví a registraturách, 

Zákon č. 305/2013 Sb. o elektronické podobě výkonu působnosti orgánů veřejné moci a 
o změně a doplnění některých zákonů (zákon o e-Governmentu) 

Kategorie příjemců veřejné orgány podle příslušných právních předpisů, 
auditor, 
pověření zaměstnanci 

Lhůty pro vymazání 
os. údajů 

Korespondence - nezahrnutá v jiných položkách  5 let 

Registratura  10 let 

Kategorie dotčených 
osob 

dotčené osoby v rámci všech účelů zpracování osobních údajů vymezených provozovatelem 

Kategorie osobních 
údajů 

osobní údaje ze všech účelů zpracování vymezených provozovatelem 

Informace o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování - Neuskutečňuje se 

Přeshraniční přenos os. údajů - Uskutečňuje se 

 

III.9 EVIDENCE OSVČ 

Účel zpracování osobních údajů Účelem zpracování osobních údajů v rámci předmětné agendy je příprava a vedení 
dodavatelsko-odběratelských vztahů se samostatně výdělečnými osobami. V rámci 
předmětné agendy jsou vedeny smluvní vztahy, faktury a objednávky, evidence 
dodávek a odběrů zboží, služeb apod. 

Právní základ Smlouva mezi provozovatelem a OSVČ povolená Ústavou Slovenské republiky, 
občanským zákoníkem, Obchodním zákoníkem, 

Zákon č. 455/1991 Sb., Zákonem o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) a 
souvisejícími právními předpisy. 

Kategorie příjemců orgány státní správy, veřejné moci a veřejné správy podle příslušných právních 
předpisů, 
auditor 
pověření zaměstnanci 

Lhůty pro vymazání os. údajů 10 let po skončení smluvního vztahu z důvodu evidence v rámci účetní agendy 

Kategorie dotčených osob odběratel/dodavatel - osoba samostatně výdělečně činná 



  

 

 

 

Kategorie osobních údajů  jméno, příjmení, titul, 

 adresa, bydliště, 

 datum narození, 

 banka - číslo účtu, 

 kontaktní údaje. 

Informace o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování - Neuskutečňuje se 

Přeshraniční přenos os. údajů - Uskutečňuje se 

 

III.10 EVIDENCE ZÁSTUPCŮ DODAVATELŮ A ODBĚRATELŮ 

Účel zpracování osobních údajů Účelem zpracování osobních údajů v rámci předmětné agendy je vedení databáze 
zástupců, zaměstnanců dodavatelů a odběratelů z důvodu plnění jejich pracovních, 
služebních a funkčních povinností a zabezpečení plynulých dodavatelsko-
odběratelských vztahů. 

Právní základ Oprávněný zájem ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Hlavním oprávněným 
zájmem je zajištění kontaktů v rámci bezporuchového plynutí obchodních vztahů, 
jakož i uplatnění § 78 od. 3 zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o 
změně některých zákonů. 

Kategorie příjemců auditor, 
pověření zaměstnanci 

Lhůty pro vymazání os. údajů Do 30 dnů ode dne skončení dodavatelsko-odběratelských vztahů 

Kategorie dotčených osob fyzická osoba - zástupce/zaměstnanec dodavatele, odběratele 

Kategorie osobních údajů  jméno, příjmení, titul, 

 pracovní, funkční nebo služební zařazení, 

 osobní číslo zaměstnance, 

 zaměstnanecké číslo zaměstnance, 

 odborný útvar, 

 místo výkonu práce, 

 telefonní číslo, 

 faxové číslo, 

 adresa elektronické pošty na pracoviště, 

 identifikační údaje zaměstnavatele. 

Informace o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování - Neuskutečňuje se 

Přeshraniční přenos os. údajů - Uskutečňuje se 

 

 

 

 



  

 

 

 

III.11 UPLATŇOVÁNÍ PRÁV DOTČENÝCH OSOB 

Účel zpracování osobních údajů Účelem zpracování osobních údajů v rámci předmětné agendy je vyřizování žádostí 
fyzických osob směřujících k uplatňování jejich práv jako dotčených osob ve smyslu 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob 
při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 

Právní základ Čl. 15 až 22 a 34 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně 
fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

Kategorie příjemců orgány státní správy, veřejné moci a veřejné správy podle příslušných právních 
předpisů, 
auditor, 
pověření zaměstnanci 

Lhůty pro vymazání os. údajů 1 rok ode dne vyřízení žádosti 

Kategorie dotčených osob fyzická osoba, která se jako dotčená osoba v rámci provozovatelem vymezených 
účelů obrátí 
na provozovatele s žádostí uplatnit svá práva 

Kategorie osobních údajů  titul, jméno a příjmení, 
 adresa, bydliště, 
 kontaktní údaje, 
 údaje z příslušného informačního systému, kterého se žádost o uplatnění práv 

týká, 
 další údaje nezbytné pro vyřízení žádosti o uplatnění práv 

Informace o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování - Neuskutečňuje se 

Přeshraniční přenos os. údajů - Uskutečňuje se 

 

III.12 EVIDENCE SPOLEČNÍKŮ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM 
OMEZENÝM 

Účel zpracování 
osobních údajů 

Účelem zpracování osobních údajů v rámci předmětné agendy je vedení seznamu - evidence 

společníků společnosti s ručením omezeným. 

Právní základ §118 Zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů 

„Společnost vede seznam společníků, do kterého se zapisuje jméno, bydliště a rodné číslo 
fyzické osoby společníka nebo obchodní jméno, nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické 
osoby společníka s uvedením výše vkladu a rozsahu jeho splacení. V případě zahraniční 
právnické osoby se identifikační číslo uvádí, pokud je přiděleno; při zahraniční fyzické osobě 
uvádí její datum narození, pokud rodné číslo nebylo přiděleno. Každý společník má právo 
nahlížet do seznamu společníků; společnost je povinna na žádost společníka vydat mu výpis ze 
seznamu společníků.“ 

Kategorie příjemců  soudní orgány 
 exekutorské úřady 
 orgány státní správy, veřejné moci a veřejné správy podle příslušných právních předpisů, 
 advokát 
 společníci a statutární orgány s.r.o. 
 pověření zaměstnanci 



  

 

 

 

Lhůty pro vymazání 
os. údajů 

4 roky ode dne ukončení účasti společníka ve společnosti 

Kategorie dotčených 
osob 

Společník společnosti 
Bývalý společník společnosti 

Kategorie osobních 
údajů 

 jméno, příjmení, titul 
 bydliště 
 rodné číslo nebo datum narození, pokud rodné číslo nebylo přiděleno 

Informace o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování - Neuskutečňuje se 

Přeshraniční přenos os. údajů - Uskutečňuje se 

 

III.13 IDENTIFIKACE KLIENTA 

Účel zpracování 
osobních údajů 

Účelem zpracování osobních údajů v rámci předmětné agendy je plnění povinností povinné 
osoby vyplývajících ze zákona č. 297/2008 CFU o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a o ochraně před financováním terorismu a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, zejména povinnosti identifikovat klienta a ověřit identifikaci podle §7, §8 
a §10. K identifikaci je povinen provozovatel přistoupit v rámci předsmluvních vztahů - před 
uzavřením obchodního vztahu. 

 

Za účelem naplnění těchto povinností je provozovatel oprávněn požádat fyzickou osobu klienta 
o předložení dokladu totožnosti nebo o jiné dostatečné prokázání totožnosti prostř. Technických 
zařízení. 

Právní základ zákon č. 297/2008 CFU o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o ochraně před 
financováním terorismu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

Kategorie příjemců pověření zaměstnanci 

Lhůty pro vymazání 
os. údajů 

5 let od skončení smluvního vztahu s klientem 

Kategorie dotčených 
osob 

Klienti provozovatele – fyzické osoby 

osoby jednající jménem klienta, pokud je klient právnickou osobou 

Kategorie osobních 
údajů 

Jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, adresa trvalého pobytu, státní příslušnost, 
druh a číslo dokladu totožnosti, adresa místa podnikání 

Informace o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování - Neuskutečňuje se 

Přeshraniční přenos os. údajů - Uskutečňuje se 

 



  

 

 

 

 

III.14  EVIDENCE KLIENTŮ 

Účel zpracování osobních údajů V předmětném poštu dochází ke zpracovávání osobních údajů fyzických osob 
- klientů jako registrovaných klientů při objednávce služeb nebo zboží 
poskytovaných provozovatelem za účelem vedení evidence klientů a seznamů 
jejích kontaktů. 

Právní základ Souhlas dotčené osoby podle článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení a zákona o 
ochraně osobních údajů, přičemž dotčená osoba má právo kdykoliv svůj 
souhlas. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání 
vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. 

Kategorie příjemců orgány státní správy, veřejné moci a veřejné správy podle příslušných 
právních předpisů 
pověření zaměstnanci 

Lhůty pro vymazání os. údajů Evidence klientů – 5 let 

Kategorie dotčených osob fyzické osoby - klienti 

Kategorie osobních údajů Titul, jméno, příjmení 
e-mailová adresa 
t.č. 

Informace o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování - Neuskutečňuje se 

Přeshraniční přenos os. údajů - Uskutečňuje se 

III.15  EVIDENCE KLIENTŮ - SMLUVNÍ VZTAHY - KLIENTI FO 

Účel zpracování 
osobních údajů 

V předmětném poštu dochází ke zpracovávání osobních údajů fyzických osob - klientů při 
objednávce služeb nebo zboží poskytovaných provozovatelem na základě objednávky 
(telefonické, e-mailové, přes objednávkový formulář na webu) 

Právní základ Smluvní vztah mezi provozovatelem a zákazníkem založený potvrzenou objednávkou nebo 
smlouvou v rámci předmětu podnikání provozovatele, povolený Ústavou  Slovenské republiky, 
občanským zákoníkem, obchodním zákoníkem, 

Zákon č. 455/1991 Sb., Zákonem o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) a 
souvisejícími právními předpisy. /Čl. 6 odst. 1 písm. b / Zpracování osobních údajů Fyzické 
osoby - zákazníka je nezbytné pro plnění předmětu smluvního vztahu, jehož stranou je dotčená 
osoba - zákazník 

Kategorie příjemců orgány státní správy, veřejné moci a veřejné správy podle příslušných právních předpisů, 
auditor 
pověření zaměstnanci 

Lhůty pro vymazání 
os. údajů 

Evidence klientů (faktury, objednávky, reklamace) 5 - 10 let 

Kategorie dotčených 
osob 

fyzické osoby - klienti 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorie osobních 
údajů 

 jméno, příjmení, 
 adresa, 
 telefonní číslo, 
 e-mail. 

Informace o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování - Neuskutečňuje se 

Přeshraniční přenos os. údajů - Uskutečňuje se 

III.16  KONTAKTNÍ FORMULÁŘ   

Účel zpracování 
osobních údajů 

V předmětném poštu dochází ke zpracovávání osobních údajů fyzických osob, které 
kontaktovali provozovatele prostřednictvím kontaktního formuláře přístupného na webovém 
sídle společnosti. Provozovatel zpracovává uvedené údaje pro účely odpovídání a následné 
komunikace s konkrétní osobou. 

 

Právní základ Článek 6 odst. 1 písm. b) tzv. předsmluvní vztahy: zpracování je nezbytné, aby se na základě 
žádosti dotčené osoby provedly opatření před uzavřením smlouvy 

 

Kategorie příjemců pověření zaměstnanci 

Lhůty pro vymazání 
os. údajů 

Neprodleně po ukončení komunikace a předsmluvních vztahů. V případě uzavření smlouvy 
provozovatel zpracovává osobní údaje fyzické osoby v jiném informačním systému. V případě 
neuzavření smlouvy provozovatel přistoupí k likvidaci osobních údajů bez zbytečného odkladu 
od ukončení komunikace a prokazatelného ukončení procesu vyjednávání.  

Kategorie dotčených 
osob 

fyzické osoby, které kontaktovali provozovatele s poptávkou prostřednictvím kontaktního 
formuláře. 

Kategorie osobních 
údajů 

 jméno, příjmení,  
 e-mail 
 t.č. 
 předmět zájmu/poptávky 

Informace o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování - Neuskutečňuje se 

Přeshraniční přenos os. údajů - Uskutečňuje se 



  

 

 

 

 

III.18 EVIDENCE REKLAMACÍ 

Účel zpracování 
osobních údajů 

Evidence reklamací za účelem jejich uplatnění a vybavení. 

Právní základ Plnění zákonných povinností provozovatele vyplývajících ze zvláštních právních předpisů 
zejména: 

Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, 

Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, 

Zákon č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a změně zákona Slovenské národní rady č.372 / 
1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů smlouvy uzavřené ve smyslu výše 
uvedených právních předpisů. 

Kategorie příjemců ekonom, 

zaměstnanci provozovatele 

orgány státní správy, veřejné moci a veřejné správy podle příslušných právních předpisů, 
pověření zaměstnanci 

III.17  SOUTĚŽE NA SOCIÁLNÍ SÍTI 

Účel zpracování 
osobních údajů 

V rámci předmětného IS jsou osobní údaje zpracovávané pro účely organizování a vyhodnocování 

různorodých soutěží organizovaných provozovatelem IS v rámci jeho profilu na sociální síti 

Facebook. Do těchto soutěží se může zapojit každá fyzická osoba nad 18 let, prostřednictvím 

sociálních sítí. Hlavním účelem předmětného IS je vedení evidence soutěžících, vzájemná 

komunikace s nimi. 

Právní základ Souhlas dotčené osoby podle článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení a zákona o ochraně osobních 

údajů, přičemž dotčená osoba má právo kdykoliv svůj souhlas. Odvolání souhlasu nemá vliv na 

zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. 

Kategorie příjemců auditor, 
pověření zaměstnanci 

Lhůty pro vymazání 
os. údajů 

3 měsíce po vyhodnocení soutěže, 

odvoláním souhlasu 

Kategorie dotčených 
osob 

fyzické osoby - účastníci soutěží 

Kategorie osobních 
údajů 

-  titul, jméno, příjmení. 

Informace o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování - Neuskutečňuje se 

Přeshraniční přenos os. údajů - Uskutečňuje se 



  

 

 

 

Lhůty pro vymazání 
os. údajů 

5 let  

 

Kategorie dotčených 
osob 

Zákazník provozovatele uplatňující své právo na reklamaci 

Kategorie osobních 
údajů 

jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo pobytu, kontaktní údaje, číslo účtu 

Informace o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování - Neuskutečňuje se 

Přeshraniční přenos os. údajů - Uskutečňuje se 

 

III.19 PROPAGACE PROVOZOVATELE - FOTOGRAFIE VÝROBKŮ 
REALIZOVANÝCH NA MÍRU PRO KONKRÉTNÍHO KLIENTA 

Účel zpracování 
osobních údajů 

Evidování a zveřejňování fotografií realizovaných produktů vypracovaných provozovatelem 
pro konkrétního klienta (reference) se záměrem budovat dobré jméno provozovatele, 
propagovat provozovatele prezentováním kvality práce provozovatele na webové stránce 
provozovatele, ve vnitřních administrativních prostorách, na sociálních sítích, případně na 
intranetu. 

Právní základ Oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Hlavní zájem provozovatele 
je propagace provozovatele prezentováním kvality jeho práce. 

Kategorie příjemců auditor 

zprostředkovatel: 

pověření zaměstnanci 

Lhůty pro vymazání 
os. údajů 

fotografické materiály vážící se ke 
provozovateli 

3 roky po naplnění účelu zpracování, 

Kategorie dotčených 
osob 

zaměstnanci provozovatele IS, 

veřejnost. 

Kategorie osobních 
údajů 

 jméno a příjmení (v rámci evidence. Jméno, příjmení na webové stránce nejsou zveřejněny) 
 fotografie (barevná nebo černobílá), 

Informace o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování - Neuskutečňuje se 

Přeshraniční přenos os. údajů - Uskutečňuje se 

 

 



  

 

 

 

III.20 PROPAGACE PROVOZOVATELE - FOTOGRAFIE 
ZÁKAZNÍKŮ, REFERENCE 

Účel zpracování 
osobních údajů 

Evidování a zveřejňování fotografií zákazníků v souvislosti se zakoupeným zbožím nebo 
poskytnutou službou (reference) se záměrem budovat dobré jméno provozovatele, propagovat 
provozovatele prezentováním práce (zboží a služeb) provozovatele na webové stránce 
provozovatele, ve vnitřních administrativních prostorách, na sociálních sítích, případně na 
intranetu. 

Právní základ Souhlas dotčené osoby podle článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení a zákona o ochraně osobních 
údajů, přičemž dotčená osoba má právo kdykoliv svůj souhlas. Odvolání souhlasu nemá vliv 
na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. 

Kategorie příjemců auditor 

zprostředkovatel: marketingová společnost, správce fanpage, IT technik, ... 

pověření zaměstnanci 

Lhůty pro vymazání 
os. údajů 

5 let ode dne udělení souhlasu nebo bez zbytečného odkladu po jeho odvolání. 

Kategorie dotčených 
osob 

zaměstnanci provozovatele IS, 

veřejnost. 

Kategorie osobních 
údajů 

 jméno a příjmení (v rámci evidence. Jméno, příjmení na webové stránce nejsou 
zveřejněna) 

 fotografie (barevná nebo černobílá), 

Informace o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování - Neuskutečňuje se 

Přeshraniční přenos os. údajů - Uskutečňuje se 

 

 

III.21  POSKYTOVÁNÍ TELEFONICKÉ, E-MAILOVÉ A ONLINE 
PODPORY ZÁKAZNÍKŮM 

Účel zpracování 
osobních údajů 

Ke zpracování osobních údajů dochází za účelem poskytování podpory zákazníkům v podobě - 
telefonické, e-mailové a online. 

 

* V případě poskytnutí telefonické podpory dochází za účelem prokázání jakož i následného 
zkoumání problému k nahrávání telefonátu 

 

* Chatu okno na Facebooku 



  

 

 

 

 

 

III.22 KAMEROVÝ SYSTÉM MONITORUJÍCÍ PROSTORY 
PŘÍSTUPNÉ VEŘEJNOSTI 

Účel zpracování 
osobních údajů 

Účelem zpracování osobních údajů v rámci předmětné agendy je monitorování prostorů 
přístupných veřejnosti z důvodu ochrany majetku a zdraví. 

Právní základ Oprávněný zájem ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Hlavním oprávněným zájmem je 
ochrana majetku a bezpečnosti provozovatele a dotčených osob 

Kategorie příjemců Orgány veřejné moci podle příslušných právních předpisů, 

Pojišťovny 

Policejní sbor 

auditor, 

pověření zaměstnanci 

Lhůty pro vymazání 
os. údajů 

15 dní po dni ve kterém byl záznam pořízen 

Kategorie dotčených 
osob 

fyzické osoby, které vstoupily do prostor provozovatele, které jsou přístupné veřejnosti 

Právní základ 

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění povinností vyplývajících ze smlouvy. 
Zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné, včasné, prokázané a úplné poskytnutí 
konkrétní podpory. Právním základem pro nahrávání telefonického rozhovoru v rámci podpory 
JE: Souhlas dotčené osoby podle článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení a zákona o ochraně osobních 
údajů, přičemž dotčená osoba má právo kdykoliv svůj souhlas. Odvolání souhlasu nemá vliv na 
zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. 

 
Kategorie příjemců pověření zaměstnanci 

Příslušné orgány veřejné správy, 
Advokát/právní zástupce 

Lhůty pro vymazání 
os. údajů 

Osobní údaje likvidujeme po uplynutí zákonné nebo prodloužené smluvní záruční doby 

Kategorie dotčených 
osob 

Zákazník 

Kategorie osobních 
údajů 

Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, název společnosti, IP adresa a 
historie objednávek. 

Informace o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování - Neuskutečňuje se 

Přeshraniční přenos os. údajů - Uskutečňuje se 



  

 

 

 

samotná veřejnost 

Kategorie osobních 
údajů 

obrazový záznam 

Informace o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování - Neuskutečňuje se 

Přeshraniční přenos os. údajů - Uskutečňuje se 

 

 

III.23 UPLATNĚNÍ NÁROKU NA OSVOBOZENÍ OD DPH 

Účel zpracování 
osobních údajů 

Účelem zpracování osobních údajů v rámci této agendy je plnění povinností vyplývajících ze 
zákona č. 222/2004 CFU o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů při naplnění 
podmínek podmiňujících osvobození. 

Právní základ § 43 zákona č. 222/2004 CFU o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

Kategorie příjemců orgány státní správy, veřejné moci a veřejné správy podle příslušných právních předpisů, 
zejména Daňový úřad a orgány Finanční správy 
pověření zaměstnanci 

Lhůty pro vymazání 
os. údajů 

 

Kategorie dotčených 
osob 

Odběratel, zaměstnanec odběratele, dodavatel, zaměstnanec dodavatele, přepravce, osoba 
pověřená k přijetí zboží, 

Řidič, kt. Realizuje přepravu zboží 

Kategorie osobních 
údajů 

Jméno, příjmení, místo podnikání nebo adresa místa, kde se dotčená osoba obvykle zdržuje 
odběratele, dodavatele nebo osoby pověřené k přijetí 

jméno, příjmení a podpis řidiče pozemního motorového vozidla, kt. přepravu provedl 

SPZ vozidla 

Informace o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování - Neuskutečňuje se 

Přeshraniční přenos os. údajů - Uskutečňuje se 

 

V případě zájmu o bližší informace ohledně zpracování OÚ, jakož i v případě žádostí nebo uplatnění práv dotčené osoby prosím kontaktujte kontaktní osobu. 


