Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ

IS

Účtovné doklady

Obchodné meno

IČO
(ak bolo pridelné)

Adresa sídla

Obec/PSČ

Štát

e-mail/tel. kontakt

Ferdinad Beňa

18041540

Cyrila Gallaya 5070/6, Čáčov

Senica, 90501

Slovenská republika

info@zahradnecentrumbena.sk, 0915744288

Účel spracúvania

Zákonná požiadavka /
Zmluvná požiadavka /
Oprávnený záujem /
Súhlas

Právny základ spracovateľskej
činnosti
(nepovinné)

spracovanie účtovných
dokladov

zákonná požiadavka

Kategórie dotknutých osôb
Kategória osobných údajov
Lehota na výmaz OÚ

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia
Európskeho parlamentu a rady (EÚ)
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES,
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v
znení neskorších predpisov, Zákon č. fyzické osoby - zamestnanci,
222/2004 Z. z. o dani z pridanej
klienti, zákazníci,
hodnoty v znení neskorších predpisov,
sprostredkovatelia,
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky
zamestnanci dodávateľov
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

bežné osobné
údaje

10 rokov

Správa
registratúry

Uchádzači o
zamestnanie

správa registratúry

zaradenie dotknutej
osoby do výberového
konania

Korporátna
agenda

vykonávanie zápisov do
živnostenského registra
a iných príslušných
registrov

Cenové ponuky

plnenie zmluvných
povinností na základe
zmluvy a predzmluvných
vzťahov

zákonná požiadavka

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia
Európskeho parlamentu a rady (EÚ)
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES,
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a
registratúrach a o doplnení niektorých fyzické osoby - odosielatelia
zákonov v znení neskorších predpisov,
a
zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a
prijímatelia úradnej
registratúrach a o doplnení niektorých
korešpondencie
zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej
podobe výkonu pôsobnosti orgánov
verejnej moci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o eGovernmente) v znení neskorších
predpisov

Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia
Európskeho parlamentu a rady (EÚ)
oprávneným záujmom
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
je realizácia
spracúvaní osobných údajov a o
výberového konania
voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

bežné osobné
údaje

3 roky

uchádzači o zamestnanie

bežné osobné
údaje

do skončenia výberového
konania, najneskôr však
do 3 mesiacov odo dňa
doručenia životopisu

fyzické osoby - členovia
štatutárneho orgánu, ich
rodičia, spoločníci

bežné osobné
údaje

10 rokov od skončenia
roku, ktorého sa údaje
týkajú

bežné osobné
údaje

1 rok od zaslania cenovej
ponuky

zákonná požiadavka

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia
Európskeho parlamentu a rady (EÚ)
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES,
Zákon č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov,

zmluvná požiadavka

Článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
fyzické osoby - štatutárny
Európskeho parlamentu a rady (EÚ)
orgán alebo osoby oprávnené
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
konať v mene účastníka
spracúvaní osobných údajov a o
zmluvy, fyzické osoby - druhá
voľnom pohybe takýchto údajov,
zmluvná strana
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

Zmluvy

Reklamácie

Databáza klientov
a zákazníkov

Kamerový systém

zmluvná požiadavka

Článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
fyzické osoby - štatutárny
Európskeho parlamentu a rady (EÚ)
orgán alebo osoby oprávnené
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
konať v mene účastníka
spracúvaní osobných údajov a o
zmluvy, fyzické osoby - druhá
voľnom pohybe takýchto údajov,
zmluvná strana
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

bežné osobné
údaje

5 rokov od straty platnosti
zmluvy

zákonná požiadavka

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia
Európskeho parlamentu a rady (EÚ)
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES,
Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov, Zákon č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov

bežné osobné
údaje

3 roky odo dňa uplatnenia
reklamácie

evidencia klientov a
zákazníkov

oprávneným záujmom
Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia
je vedenie prehľadu o Európskeho parlamentu a rady (EÚ)
účastníci sprostredkovaného
klientoch, zákazníkoch 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
zmluvného vzťahu (kupujúci,
a obchodných
spracúvaní osobných údajov a o
predávajúci)
partneroch v
voľnom pohybe takýchto údajov,
zmluvných vzťahoch ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

bežné osobné
údaje

5 rokov po strate platnosti
zmluvy

monitorovanie
zamestnancov
nachádzajúcich sa na
pracovisku

oprávnený záujem
Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia
prevádzkovateľa na
Európskeho parlamentu a rady (EÚ)
kontrole plnenia
pracovných povinností 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri fyzické osoby - zamestnanci
spracúvaní osobných údajov a o
prevádzkovateľa
a ochrane zdravia
voľnom pohybe takýchto údajov,
nachádzajúce sa na
zamestnancov
pracovisku
nachádzjaúcich sa na ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES,
pracovisku v zmysle § zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
v znení neskorších predpisov
13 ods. 4 zákona č.
311/2001 Z. z.

bežné osobné
údaje

15 dní

plnenie zmluvných
povinností na základe
kúpnych zmlúv, zmlúv o
dielo

vybavovanie reklamáćií

fyzické osoby - zákazníci,
fyzické osoby - zástupcovia
dodávateľov, iných
zmluvných partnerov
uplatňujúce reklamáciu

monitorovanie priestorov
prístupných verejnosti a
prevádzkových
priestorov za účelom
Kamerový systém
ochrany majetku
prevádzkovateľa a
ochrany verejného
poriadku a bezpečnosti

Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia
Európskeho parlamentu a rady (EÚ)
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES,
zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
v znení neskorších predpisov
Článok č. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia
Európskeho parlamentu a rady (EÚ)
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
vybavovanie
Práva dotknutých
spracúvaní osobných údajov a o
uplatnených práv
zákonná požiadavka
osôb
voľnom pohybe takýchto údajov,
dotknutých osôb
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES,
zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení
Článok č. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia
oprávnený záujem je
Európskeho parlamentu a rady (EÚ)
evidovanie
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
uplatnených práv
spracúvaní osobných údajov a o
Práva dotknutých evidencia uplatnených
dotknutých osôb z
voľnom pohybe takýchto údajov,
osôb
práv dotknutých osôb
dôvodu preukázania
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES,
plnenia povinností
zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane
vyplývajúcich z
osobných údajov a o zmene a doplnení
nariadenia a zákona
niektorých zákonov
Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia
vybavovanie žiadostí z
Európskeho parlamentu a rady (EÚ)
oprávnený záujem je
kontaktných formulárov
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
Prezentácia
vybavenie žiadosti z
na webovej stránke a
spracúvaní osobných údajov a o
kontaktného formulára
sociálnych sieťach
voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia
Európskeho parlamentu a rady (EÚ)
vybavovanie žiadostí - oprávnený záujem je
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
Prezentácia
správ a dotazov na
vybavenie žiadosti zo
spracúvaní osobných údajov a o
sociálnych sieťach
správ a dotazov
voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
oprávnený záujem
prevádzkovateľa na
ochrane majetku
prevádzkovateľa a
ochrane verejného
poriadku a
bezpečnosti

fyzické osoby nachádzajúce
sa v prevádzkových
priestoroch Prevádzkovateľa
a v priestoroch prístupných
verejnosti

bežné osobné
údaje

15 dní

fyzické osoby, ktoré podali
žiadoať alebo si uplatnili
práva dotknutých osôb u
prevdázkovateľa

bežné osobné
údaje

do vybavenia uplatnených
práv

fyzické osoby, ktoré podali
žiadosť alebo si uplatnili
práva dotknutých osôb u
prevdázkovateľa

bežné osobné
údaje

5 rokov odo dňa
uplatnenia práv

fyzické osoby zasielajúci email prostredníctvom
kontaktného formulára

meno, priezvisko, počas 3 mesiacov odo
e-mail, telefón, iné dňa doručenia žiadosti
údaje uvedené v
alebo do vybavenbia
kontaktnom
žiadosti, podľa toho, ktorá
formulári
skutočnosť nastane skôr

fyzické osoby zasielajúci
správy a dotazy
prostredníctvom sociálnych
sietí

počas 3 mesiacov odo
meno, priezvisko,
dňa doručenia žiadosti
iné údaje uvedené
alebo do vybavenbia
v kontaktnom
žiadosti, podľa toho, ktorá
formulári
skutočnosť nastane skôr

