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]Podl'a čl. 13 Nariadenia EUrópskeho parlamentU aRady (EÚ) zorolols o o.1,rane fyrických o;b ú
§ | sPracúvani osobných Udajov a o Vo|hom pohybe takýchto údajov id'alej aj ako,,Na.iadenie") a ustanovenia

19 Zákona č, Z,z, o ochrane

Z dÓVodu, Že spracúvame Vaše osobné údaje ste dotknutou osobou. Zásady spravodlivého spracúvania
osobných Údajov si VyŽadujú, aby ste ako dotknutá osoba boli informovaný o existencii spracovatel'skej
operácie a jej ÚČeloch. Naša spoločnosť ako prevádzkovatel' Vám Vtomto dokumente ako dotknutej osobe
poskytuje vŠ€tky informácie, ktoré sú potřebné na zařUčenie spravodlivého a transparentného §pracjvania
Vašich osobných údajov, pričom zohl'adňujeme konkrétne okolnosti a kontext, v ktorom sa Vaše c,sobné
úda,ie spracúvajú. Bezpečnosť vaši.h údajov a ich spracúvanie zákonným spósobom je pre nás prvoradá,
preto §a niŽŠie v tomto dokumente dozviete, ako Vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahnetne ich
bezpečnosť. Zároveň 5a dozviete, aké máte práva a čo móžete od nás požadovať.

FEAG SLK Elektro s,r,o,

Štatutárny orgán prevádzkovatel'a (alebo
osoba oprávnená konať v jeho mene)

maria,koVacova@slke ektro,5k

+42I918 ] 48 194

PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

. Ako dotknUtá osoba máte právo získať od prevádzkovatel'a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú
osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Máte právo získať prístup k týmto osobnýrn údajorn
a inforř]ácieI a) o účele spracúvania osobných údajov, b) kategórii spracúVaných osobných údajov, c)
dentif]kácii príjemcu alebo o kategórii príjemcU, ktorému boli, alebo majú byť osobné údale
poskvtnUté, najmá o prÚemcovi V tretej krajine, a ebo o medzlnárodnej organizácii, ak je to mc,žné,
d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie ]e možné, informáciu o kritérjách jei Určeni], e)
právo požadovať od prevádzkovatel'a opraVU osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich
Vymazanie, alebo obrnedZenie ich spracúVania, a ebo o práve namietať spracúVanie 05ob]ých
údajov, f) práVo pod9ť !áur! !!l3iq!! lonania ak tvrdíte, že ste bo i priamo dotknutí na svl)jich
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r. lDENTlrlKAčNÉ A KoNTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKovATEťA

Názov prevád2kovatelb

lco 31420 150

ulica, číslo EIektrárenská 3726/10

Obec a PSč 945 01 Kor.árno

štát 5R

právna forma sRo

lng, Rornan ska a

Mail

Telefón

zástupca prevádzkovatel'a Mária kováčová

3. AKÉ MÁTE PRÁVA
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práVach, g) Zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknUtej osoby, h) €xislencii
a utomatizoVa n éh o individuélneho roZhodovania vrátane profilovania; V týchto prípadoch Vám
poskytne preVádzkoVatel'

ako dotknutej osobe jnformácie na.jmá o použitom postupe, ako aj o VýZname a predpoklac]aných
dó5 €dkoch takého spracúVania osobných údajov pre Vás ako dotknutú osobu,

Ako dotknutá osoba máte právo v prípade ak sa osobné údaje prenášajú c]o tretej krajiny nlebo
medzinárodnej organizécie byť informovaná o prin]eraných 2árukách týkajúcich sa prenosu
osobných údajoV do tretej krajiny, a]ebo medzinárodnej organ]Zác e ak neexist!je rozhodnutie
Kom]sie, Ak Komisia rozhodla, že tretia krajina, úZemie, alebo ]eden či viaceré urč€né odvetvia V
danej tretej krajine, a ebo medzinárodná organizácia zaručUjú primeranú úroveň ochrany osobných
údajov proces prenosu sa móže uskutočniť,

Převádžkovatel' je Vám ako dotknutej osobe povinný poskytnúť Vaše osobné údaie, ktoré
spracúVa. za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré ako dotknutá osoba požialjate,
móže píevádzkovatel' účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym náklarJom.
Převádzkovatel' je Vám ako dotknutej osobe povinný poskytnúť osobné údaje spósobom p,odl'a
vašich požiadavky.

PRAVO NA OPRAVU

Ako dotknutá osoba máte přávo na to, abv prevádzkovatel' bez zbytočného odkladu oÍrravil
nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, So zretebm na účel spracúvania osobných údajov
máte ako dotknUtá osoba právo na doplnenie neúp|ných osobných údajov.

PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako dotknUtá osoba máte práVo na to, abV prevádzkovatel' bez zbytočného odkladu vymazal oscbné
údaje, ktoré sa Vás týkajú. Prevádzkovate' je povinný bez 2bytočného ocJkadu vymazať oscbné
údaje, ak ste si ako dotknutá osoba uplatnili právo na výmaz, ak Vaše osobné údaje už nie sú
potrebné na úče|, na ktorý sa získali, alebo inak spracúVali, ak ste ako dotknUtá osoba odvolali svoj
predchád2ajúci súhIas so spracovaním osobných údajov, alebo súhla5 je neplatný, na zál<ade
ktorého sa spracúVanie osobných údajov vykonáva, ak neex]stuje iný právny základ pre spracúVanie
osobných údajoV, ak dotknutá osoba namieta spracúVanie osobných údajov a ak neprevažUjú žiac]ne
opróvnené dóvody na spracúvanie osobných údajov, a ebo dotknutá osoba namieta spracúvanie
osobných údajov, ak 5a osobné údaje spracúvajú nezákonne, je dóvodom pre výmaz splrlenie
povinnosti podl'a Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov, a]ebo sa osobné údaje získavali V
súVis ost s ponukou s užieb informačnej spoločnosti.
Ak prevádzkovatel'zverejnil osobné údaje a .je povinný ich v zmysle vyššie uvedeného vymazať, je
zároVeň poVinný prijať pr merané bezpečnostné opatrenia Vrátane technických opatreníso zrete|'om
na dostupnú techno ógiu a náklady na ich Vykonanie na účel informovania ostatných
prevádzkovate bV, ktorí spracúVajú osobné údaje dotknUtej osoby o je] žiadosti, aby títo
prevádzkovate ia vymazali odkazy na jej osobné údaje a ich kópie a]ebo odpisy,

PRÁVO NA OBMEDZENlE SPRACÚVANlA OSOBNÝCH ÚDArOV
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Ako dotk utá osoba máte práVo n to, aby prevád kovatel'obmedzil spracúvanie Vaši.h osobných
údajov: a) ak ako dotknutá osoba namietate správnosť osobných údajov, a to počas obclobia
Umožňujúceho prevádzkovatelbvi overiť správnosť osobných údajov, b) ak 5pracúVanie osobných
údajoV je ne2ákonné a ako dotknUtá osoba namietate VVmaZanie osobných údajov a žiaC]ate
namiesto toho obmedzenie ich použitia, c) prevádzkovate'už nepotrebuje Va e osobné úda]e na
účel spracúvania osobných údajov, aIe potrebuje ich, Vy ako dotknutá osoba na up|atnenie práVlleho
nár ku, a ebo d) ak ako dotknutá osoba namietate spracúvanie osobných údajov, spracú,./anie
osobných údajov je nevyhnutné na sp nenie úlohy realizovanej Vo Verejnom ZáUjme alebr] pr
výkone Verejnej moci zverenej prevádzkovatel'ovi spracúvanie osobnýc údajoV je nevyhnUtré na
úče oprávnených záujmov prevád kovatel'a, aleb tretej strany, a to až do overen a č opráVnené
dóvody na strane preVádzkoVate|'a prevažujú nad opráVnenými dóvodmi dotknutej o5oby,

Ak sa spracúVanie osobných údajov obmedz o pod|'a predchádzajúceho odseku, okrern Uchová\/ania
móže osobné údaje prevádzkovate|'spracúvať len s Vašim súhlasom ako dotknUtej osoby, alebo na
úče] Uplatnenia práVneho nároku, na ochranu osób, alebo z dóVodov Verejného záujmu.
zároveň je Vás prevádzkovate ' ako dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údaiov sa obnedzí
povinný informovať pred tým, ako bude ob!edzenie spracúvania osobných úda1'ov zrušené,

PRÁVO NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako dotknutá osoba máte práVo získať osobné údaje, ktoré 5a Vás týkajú a ktoré ste poskyt i

prevádzkovate bvi, V štruktúrovanom, bežne použivanom a strojovo čitatel'nom formáte a máte
právo přeniesť tieto osobné údaje d'alšiemu prevádzkovatelbvi, ak e to technicky možné a ak ste
VVjadrili súh a so spracúvaním va ich osobných údajov, osobné údaje sa spracúVajú dóvodu, že
spracovan e je nevyhnu né na p nenie zmlUVy, ktorej ZmlUVnou stranou ste VV, ak sprac Vanie
Vašich osobných údajov sa vykonáva a Uto matizoVa nými prostrledkami,
Uplatnením práva uvedeného v zmysle vyššie uvedeného odseku nie je dotknuté právo na v,ýmaz
Vašlch osobných údajov, PráVo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúVanie osobných údajov
nevyhnutné na sp nenie ú ohy realizovanej vo verejnom záujme, alebo pri výkone verejnej rnoci
zVerene] prevádZkovatelbvi.
Vaše prévo ziskať Vaše osobné údaje a právo na preniesť Vaše osobné údaje irrérnu
prevádZkovatelbVi nesmie mať nepriaZnivé dósledky na práVa lných osób,

PRÁVO NAMlETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako dotknutá osoba máte práVo namietať spíacúvanie Vašich osobných údajov z dóvodu
týkajúceho sa Vaše] konkrétnej situácie VykonáVané a spracúVanie osobných údajov je nevyhrUtné
na splneni€ úlohV rea zoVanej Vo Verejnom záujme, alebo pri Výkone Velejnej moci zVerenej
preVádzkoVatelbvi, alebo tretej 5trany Vrátane profilovanla, PreVádZkovate]'nesmie d'alej spratlúvať
osobné údaje, ak nepreukéže nevvhnutné oprávnené 2áujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré
prevažujú nad právami, alebo Záujrrrami dotknUtej osoby, a]ebo dóVody na up atnenie práVneho
nároku.
Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týka,ill, na
účel priameho marketingu vrátane profilovania V rozsahu, V akom súVisí 5 priamym marketingom.
Ak ako dotknutá osoba namietate spracúVanie osobných údajoV na účel priameho marketingu,
pr€Vádzkovate ' d'aIej osobné údaje na úče priameho marketingU nesmie spracúVať.
Prevádzkovatel' je povinný Vás ako dotknutú osobu výslovne upozorniť na práva vaše vyššie
uvedené práva najneskóí pri Vašej prvej komunikácii, pričom informácia o tomto práve mu:,í byť
uvedená jasne a odde ene od akýchko vek iných informácií,
V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti móžete ako dotknutá osoba svoje právo
namietať uplatňovať automatizovanými pro5triedkami s použitím technických špecifiká.ií.
Ako dotknutá osoba máte práVo namietať spracúVanie Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, Z
dóvodov týka.júcich sa jej konkrétn€j situácie, okrem pripadov, ked'je spracúVan e osobných úda]oV
nevvhnutné na plnenie ú ohy z dóvodov vere]ného 2áujmu, ak sa osol]né údaje spracúvajú na
Vedecký účel, na účel histori€kého VýskumU alebo na štatistický úče ,

4z1,2



GDPR

PRÁVO PODAŤ NÁVRH NA ZAČATlE KONANlA

Ako dotknutá o5oba máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej repu liky
Návrh na začatie konania ak sa domnievate, že Vaše práVa na ochranU osobných údajov v znlysle
Nariadenia a zákona č, 78/2078Z.z. o ochrane osobných údajov bo i porušené, Vzor návrhu nájd€te
na webovom síd e Úradu.

NA KOHO SA MÓŽETE OBRÁTlŤ

Ak máte akékolvek o ázky alebo podnety týkajúce sa spracúVania Vašich o5obných údajov nróžete sa
obrátiť na našU spoločnosť ako prevádzkovatel'a. Naše kontaktné údaje nájdete v úVod€ tohto
dokumentU.

ĎALšlE DóLEžITÉ |NFoRMÁclE

Účelom spracúvania osobných údajov ]e c]óvod, p e ktorý naša spoločnosť at<o prevaazlórláiJ
spracúVa Vaše osobné údaje ako údaje dotknUtých osób V našich informačných systémoch, K3ždé
spracúvanie osobných údajov je založené na konkrétnom právnom zák ade a 2a konkrétne určeným,
opráVneným a Výslovne uvedeným účelom,
Za účelom maximálnej ochrany Vaš]ch osobných údajov sme ako prevádzkovate]'prijali prime.ané
personá ne, organizačné itechnické opatrenia, ktorých ciel'om je V čo Iajváčšej miere žabrániť V2nikL]
rizika úniku, Zneužitia, zverejnenia, a ebo iného poUžitia Vašich osobných údajov,
V prípade porušenia ochrany Vašich osobných údajov, ktoťé by pravdepodobne viedlo k vysokému
riziku pre Vaše práva a slobody ako dotknutých osób, budete bezodkladne kontaktovaní.
zároveň si Vás dovol'ujme Upozorniť, že požadujeme od Vás ako od dotknutej osoby iba tie os(Jbné
údaje, ktoré sú nevyhnUtnoU zákonnou a ebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie úče u ich
spracúVania a neposkytnutie týchto povinných úda]ov nevyhnltných na uzatvorenie zmluvy nlóže
mať za následok neuzavretie 2m uvného vzťahu,

vnasledujúcich tabulkách nájdete údaje onašich jednotlivý€h infoímačných systémoch obsahujúcich
infoímácie o,iednotliVých účeloch pracúVania Vašich o obných údajov, právnom základe 5pracovatel!kej
činnosti, kate8óíiách dotknutých osób, kategóriách príjemcov spracúvaných osobných údajoV. zároveň sa
dozviete informácie o tom aké osobné údaje spracúvame, o tom či uskutočňujeme cezhraničný ;rrenos
osobných údajov do třetej krajiny alebo medžinárodnej oř8anizácie a dozviete §a informácie
o automatizovanom řoZhodovan Í vráta n e profilovania,

UCTOVNA A EKONOMlCKA AGEN DA

ZMLUVNÉ VZŤAHY

PRAVN E VZTAHY

EVlDE NclA SZČo

EVlDE NclA ZÁsTUPCoV KLlENToV A DoDÁVATE[oV
EVlDENClA UPLATNENÝCH PRÁV DOTKNUTÝCH OSÓB

MoNlToRoVANlE PRlEsToRoV PRÍSTUPNÝcH VEREJNo5Tl

EVlDE NclA oBJ EDNÁVoK

EVlDENclA PRUATE] A oDoSLANE.] POšTY

PRoPAGÁclA PREVÁDZKoVATE[A VlZlTKY

5z72

lnformačná povinnosť prevádzkovatel'a- klienti a zmluvní partneri

3. ,€DNoTtlvÉ tjčÉtY sPRActivANlA oso8NÝcH ÚDAJoV
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ÚČTOVNÁ A EKONOMlCKÁ AGENDA

Účel spracúvania

Uče om spracúvania osobných úda]ovje spracúVanie došl ch fa úr,
Vyhotovovanie faktúr odberatel'orn zm uvným partnerom, sty 5

bankou, evidencia pokladne, evide ia prírr v a výdavk v, ev (:nci
pohybU tavu hmotn ho majetku a záVáZkov, Vedenie účtovníctva sú
staVe podvojného účtovníctva,

Právny základ spracovatel'skej
činnosti

zákon č.43712002z. Z, o účtovníctve V znení neskorších predpisov,
Zákon č.22212004z, z. o dani z pridanej hodnoty V znení neskolších
predpisoV,
zákon č. 40/7964 zb, občianskV zákonník V znení neskorších predpisov
zákon č_ 573/7997zb, obchodný zákonník v znení neskorších
predpisoV
zákon č_ 18/201az. z, o ochrane osobných údajov a o zmene a

dopLnení niektorých zákonoV,
zákon č. I45/1995 z, z, o spráVnych pop]atkoch V znení neskorších
predpisoV,
Záko| č. 1,52/1994 z, z, o sociá nom fonde a o zmene a doplneni
zákona č.2a6l1992zb. o daniach z prúmov V znení neskorších
predpisov,
zá oíl č_ 377/2oo7Z, 2, Zákonník práce V znení neskorších predp isov,
zákon č_ 55/2077 Z.z. o štátne.j s]Užbe a o zmene a doplnení niel:torých
zákonov v znení neskorších predpisoV,
Zákol\č.583/2004 z, z. o rozpočtových pravidlách územnej

;amosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Kate8óřie dotknutých 05ób

fyzické osoby - Zamestnanci prevádzkovatel'a
dodávatelia a odberate ia - fyzické osoby, szČo
zamestnanci dodévate bv a odberate bv,
ZástupcoVia dodáVatel'ov a odberatelbv Po

Kategórie osobných údajov

TitUl, meno, priezvisko,
adresa trvalého pobvtu,
adresa prechodného pobytu,
telefónne číslo,
e-mailoVá adresa,
podpi5,

číslo bankového účtU fyzickej osobV,

Lehota na výmaz OÚ

Bankové Výpisy- 10 rokov
lnterné doklady- 10 rokov
Faktúry- 10 rokov
Účtovné záVierky- 1o rokov
EVidencia Vymáhania pohl'adáVok-10 rokov

Kategória prúemcov
Daňové úrady, or8ány Vere]nej moci pod'a prís ušných práVnych
predpisoV, poverení zamestnanci

spřostredkovateliaI nie sú

spracúVania osobných údajoV je uzatváranie dodáVate 'sko-

odb rat l'ských zm úv, najmá kúpnych zmlúV, nájorrných Zm]úV, zl]]lúV
týkajúclch sa prevodu majetok, vyn,]áhania nárokov na náhradu škody

s Fo, ktoré VvkonáVaiú činnosť ako SZČ]o,

6z72
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Právny základ spracovatelskej
činnosti

č1.6 ods, 1písm. c) Nariadenia - nevyhnutné na splneni€
zÁKoNNÝcH povtruruosrí pnevÁDzKoVATE[A vyplývaiúcich
z nasledovných zákonov:
Záko| č.4al7964Zb. Občiansky záko ník v znení neskorších predp]sov
z ko| č.573/I99IZb, obchodný Zákonník v zneníneskor ích
predpisov
Z kol1 č, 455l1,991, zb Živnostenský zékon
č1.6 ods. písm. b) Nariadenia - nevyhnutné na PINENlE zMLI,'VY

Kategóřie dotknutých osób dodáVate ia a odberatelia - fyzické osoby szČo

Kategórie osobných údajov

Titul, meno, priezvisko,
te efónne číslo,
e mailová adresa,
čislo ban kového účtu

Lehota na výmaz oÚ šetky uzatvorené zmluvy 10 rokov

K tegóřia príjemcov

orgány Verejnej moci pod'a príslušných práVnych predpisoV,
dodáVate ia na zák|ade Zm]úV Uzatvorených s prevád2kovate bm, ako
banky, poisťovne ]easingoVé spoločnosti, kUriérske spoločnosti,
5loVe-sk; po5td, poVel e^ lamPlInan(

sprostredkovatelia: nie sú

PRAVNE VZTAHY

ÚčeI spracúvani

Ú e om spracú an a osobných údajov e zabezpečenie vedenia právne]'
agendy prev dZk atel'a, V predmetnom prípade ide o n má o súdn
konania, VVrnáhan e poh'adáVok, Vymáhan e náhrad škód,
up atňovanie ZáVázkov zo zm]úv, pr Vne poradenstvo, pr pravu
zmluvnej dokUmentácie a iné

Právny základ spracovatel'skej
činnosti

č1.6 ods. 1písm. c) Nariadenia - nevyhnutné na splnenie
zÁKoNNÝcH PoVlNNosTÍ PREVÁDzKoVATEIA vyplývajúcich
z nasledovných zákonovI
- Ústava SR č, 460 /7992zb.,
- zákon č.460/199 zb, Ú ta a s ovenskej repub iky V znení

neskorších predpisov,
- Zákon č.40/7964 Zb, občiansky záko ník v znení eskorších

predpisoV,
- Zákon č. 760l)075 z,z, civilný sporový poriadok v znení neskorších

predpisoV,

- Zákon č, I67l2aÉ z,z, civilný mimosporový poriadok v znení
neskorších predpi5oV,

- Zákon č, t62l2a[ Z,z, splávny súdny poriadok v znení ne5l(orších
predpisov,

- Zákon č, 300/2005 Z, Z, Trestný Zákon,
- Zákon ř.307/2ao5 z, z. írcstný poriadok,
- Zákon č, 7111967 Správny poriadok,
- Zákon č.233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej

činnosti (EXekUčný poriadok) a o zmene a dop|neníniektor\ich
zá(ocov v z^e^ eJ <o,!lc p.edp,>ov,

- Zákon č-7/2005z. z. o konkurze a re truktura izácii a o zm€|ne
adoplnení niektorýchzá onov v znení neskorších predpisov,
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EvlDENclA zÁsTUpcov KLlENTov A DoDÁVATEťov

spracúvania osobných údajov je evidencia zástUpcov

I a zamestnancov klientov a dodáValelbv z dóVodu Výkonu ich priice píUcelspracuvanla l_____ ,,_tieto subjekty predovšetkým na zabezpečenie chodu obchodný.h
VzťahoV.

zákon č.153/20oIz, z. o prokuratúre V znení neskor ích
predpisoV,

zákon č,372/7990 zb. o priestupkoch V platnom znení,
zákon č.586/2003z.z. oadvokácii a o zmene a doplnenizákona
č. 455/199I zb. o ž.vnostenskom podnikaní (živnostenský Zákon) v
znení neskor íc predpisov,

4!9! č, 18 2018 o ochrane osobných údajov

Kategórie dotknutých osób
zamestnanci prevádZkoVatel'a, Fo ako členoVia štatutárnych
orgánoV zmlUVných partneroV, Fo účastníci spo ových konaní

Kategórie osobných údajov meno, priezvisko, titul, bydlisko, rodné číslo, dátum narodenia

Lehota na výmaz OÚ Všetky dokumen y- 10 rokov

Kategóíia prúemcov

orgány štátnej spráVy a Verejnej moci V zmY§le príslU ných práVnych
predpisov, súdy, exe útor, poverenízamestnanci práVnik

sprostredkovateliaI n e ú

EVlDENclA szčo

Účel spracúvania

Účelom spracúvania o obných údajo je príprava n uza várani(]
dodávateliko- odberatel'ských zm úV so sam statne árob ovo
činnými osobami a ich veden e, Vedenie objednáVok, Zm úV, fa túr,
príjemie a Výda]ok tovaru, dodacích istov.

Právny základ spracovatel'skej
činnosti

č1.6 ods. 1písm. c) Nariadenia - nevyhnutné na splnenie
zÁKoNNÝcH PoVlNNosTÍ PREVÁDZKoVATEťA vyplývajúcich
z nasledoVný.h zákonoVI
zákon č.40/1,964zb, občian5kV zákonník V 2není neskorších predpisov
Záko č.573l1997zb. obchodný zákonnik zneníneskor ích
predpisov
Zákon č,455/7997Zb Ž vnostenský zák n

č1.6 ods. 1písm. b) Nariadenia - nevyhnUtné na P NENlE zMLl,'V

Kat 8ó ie otkn tých os b fyzické osobV - dodáVatelia

Kategórie osobných údajov meno, priezvisko, titul, adresa, bydlisko, e-mail, tel.číslo, číslo účtu,
podpis

L€hota na výmaz oú 10 rokov po skončenízrnluvného vzťahu

Kategória pííjemcov

Orgány štátnej správy a verejnej moci v zmysle prís|ušných práv ych
predpisov, poverení zamestnanci

sprostr€dkovatelia ] nie sú
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Právny základ spřacovatel'5kej
činnosti

ordvnyr zaklaooŤ so.aroVaTP,ske: ti,nost' Je oPRÁVNENÝ zÁUlEM
v zmys e čl, 6 ods, 1 písm. f) Nariadenia a § 78 od, 3 2ákona č, 1ll/2018
Z, z. o ochra osobných údajov a o zmene a dopl ení niekt rý(]

zákonoV,

Kategórie dotknutých osób fyzická osoba - ástupca alebo zamestnanec do áVate'a a odbera el'a

Kate8ór e o5obný€h údajoV

titul, meno, priezvisko, pracovn Zaradenie, služobné zaradenie,
funkčné zaradenie, osobné čís o zarnestnanca alebo zamestnan 3cké
číslo zamestnanca, odborný útva , miesto výkonu práce, te efór]ne
číslo, fa vé č slo, adresa elektronickej pošty na p ac visko a

ldentif k čné údaje amestnáVate'a

l"eho a na výmaz OÚ Po skončení dodávate]'sko odberatel'ského vzťahu - do 30 dní

Kalegória přijemcov

poverenízamestnanci

sprostredkoVatelia: nie sú

EVlDENClA UPLATNENÝCH PRÁV DOTKNUWCH OSÓB

Účel spracúvania
Účelom spracúVania osobných údajov je evidencia uplatnených práV
dotknutých osób najmá ich žiadostíV súlade s Nariadením,

Právny základ spracovatelikej
činnosti

č1.6 ods. 1písm. c) Nariadenia - nevyhnutné na splnenie
ZÁKoNNÝcH PoVlN NosTÍ PREVÁDzKoVATEťA vyplývajúcich
z nasledovných zákonovI
PráVnym Základom spracovate !kej činnost] je čl, 15 až 22 Nariadenia
a č,34 Nar adenia a § 21až 28 zákona č.18/2008 Z,z. o ochrane
osobných údajov a § 41 zákona č 78/2008Z.z. o ochrane osobných
údajov,

Kategórie dotknutý€h osób Fo ako DotknUté osoby

Kategórie osobných údajov
Meno, priezvisko, adresa byd iska, email, teIefónne číslo, d'alši€] údaje
POtreb'lp k vybdven|L uplarneneho prava

Lehota na výmaz OÚ odo dňa vybavenia ž]adosti- 1rok

Kate8ória príjemcov

PoVe[enizamestnanci, orgánV štátnej spráVy a Vere]'nej moci V Zmysle
prís ušných právnych predpisov

sprostredkovatelia: nie sú

MONlTOROVANlE PRlESTOROV PRÍSTUPNÝCH VEREJNOSTl

Účel spracúvania
Úče om spracúvania osobných údajovje monitorovanie pr]esto-oV
prístupných Verejnosti areálU prevádzkoVatel'a na účely ochrany
majetkU, žiVota a ZdraVia.

Právny základ spracovatel'5kej
činnosti

č1.6 ods. 1písm. f) Nariadenia _ nevYhnutné na účely oPRÁVNENÝcH
zAUlMoV prevád2kovatel'a.
opráVn€ným 2áUjmom ]e: Videoínonitorovanie a uchoVáVanie
kamerových záznamoV za účelom ochranv svoiho majetku s cie'om
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prev€ncie krir],]inality a inej rotispoločenskej činnoSti na ú5eku
rnajetkovej krirni a ty, pá hanej predov €tkým formou V áiIaria, ako
aj krádežía poškodzovan a rnaj€tku prevá Zkovatel'a p e chádzaniu

dém monitorovaním osób, ktoré Vstúpili do priestorov
preVádzkoVate a prístUpných Verejnosti (zamestnanci, obchodni
partneri a Verejnosť) a ochrany života a Zdravia osób pohvbuiúcich sa v
r],]onitorovanom priestore.

ate8órie dotknutých osób Fo -zaznamenaná na zázname z kamerového zar adenia

Kategórie osobných údajov obrazoVý záznam Fo zaznamenaný kameroVým systémom

Lehota na výmaz oÚ 72 hodín odo dňa vyhotovenia Videozáznamu,

l(ategória príjemcov

subj kty, ktorým prevádzkovat€l' poskvtuje oÚ na základe zákona
poiql'ov 'F, o, c a, po e,e 7a"neslran|'

sprostr€dkovatelia: sBs

EVlDENclA oBJEDNAVoK

Ú elspřacúvania Účelom spracúvania sobných údaj V je evidencia telefonických a|eb
emailových objednáVok tovaíoV alebo s užieb

PráVny 2áklad spíacovatel'skej
činn sti

čl,6 ods. 1písm. c) Nariadenia - nevyhnutné na splnenie
zÁKoN NÝcH PoVlNNosTÍ PREVÁDzKoVATEl_A vyplývajúcich
z nasledovných zákonoVI
Zákoň č, 40/1964 zb. občiansky zákonník v zneni neskor ich predpisov
Zákon č, 513/19 1 Zb. obchodný Zákonník V Zneni neskorších
predpisov
zákon č. 455h991Zb Žlvnostenský zá kon
čl,6 ods. 1písm, b) Nariadenia - nevyhnutné na PtNENlE zML['VY

Kategórie dotknutých osób Fo, szčo klienti

Kat€górie osobný.h údajov meno, priezv]sko, adresa, bydliSko, e-mai , sl žobný rn l , tel,čislo

Lehota na výmaz oÚ 5 rokov po doručenítovarov a 5 užiel)

Kategória příjemcov

orgány tátnej spráVy a Verejnej mociv zmysle príslušných právnych
predpisoV, pove ren í za mestnan ci

5prostredkovat€lia: nie 5ú

EV|DENC|A PRUATEJ A O OSLANEJ POŠTY

Účel spracúvania
Úče|om spracúvania osobnýc údajov je evidencia pri.iatej a odoslanej
pošty V listinnej aj e]ektronickej podobe.

Pr vny základ spracovatellkej
činnosti

čL, 6 ods, 1 písrn. c) Nariadenia nevyhnutné na splnen e ZÁKoN NÝcH
PoVlNNosTÍV VyplýVajúci h z nasledovný h zákonov:
zákoíl č,305/2oL3 z,Z, o e]ektronickej podobevýkonu pósobnosti
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org nov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých z konov
(zákon o e-Governmente)

Kategóíie otknutýchosób Fo-ktorých osobné údaje móžU byť obsahom prichádZajúce] a
odosie anej pošty

Kategórie osobných údajov

meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, e-mailová adresa,
číslo čtu, podpis, za učený elektronický odpis a iné údaje, ktoré
móžu byť obsahom p ichád ajúcej alebo odchád ajúcej
ošty

Lehota na výmaz OÚ 3 roky

Kategória príjem ov

Poverení Zamestnanci, údy, orgány činné V t es nom konaní, konate'

sprostíedkovatelia: n e sú

VlzlTKY zAMEsTNANcoV

Účelspracúv ia

Účelo sprac Vania je Vedenie evidencie Vizitiek zamestnunaou 
" 

iah
Vyhotovovania V istinnej a elektronickej podobe V Záu]'me os y ] tia
osobných údajov zamestnanc v prevádzkovat a obchodný
partneroml k|ientom, a iným osobám

Právny zákl d 5přacovatellkej
činnosti

Právnym základom 5pracovatel!kej činnosti je oPRÁVNENÝ zÁUJEM
v zmysle čl. 6 ods, 1písm, f) Nariadenia a 78 od, 3 zákona č, I8/2078z.
z, o ochrane osobných údajov a o Zmene a doplneni niektorých zákonov.

Katetóřie dotknutých osób Fo Zamestnanci prevádzkovat 'a

Kategórie osobných údajov
TitUl, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, emailoVá a resa, telef nne
číslo

Lehota na výmaz oÚ 30 dní po skončenípracovného pomeru

Kategó ia ríjemcov

poVere ízamestnanci, obchodní partneri, kl enti, zákazníci, náV t3Vnik
WeboVej 5tránky preVád2kova el'a, osoba, ktorej bo a odoVzdaná \,izitka
zamestnanca, rí]emca e mail Ve koreŠpondencie,

spro§tredkovatelia: nie sú

P revá dzkovatel' nespra cúva osobné údaje pre účely vykonávania aUtomatiZoVaného rozhodovania, Vřátane
proíilovania, Vaše osobné úda.je neprenášame mimo EÚ,

v súVislosti s Vašimi právami uvedenými Vyššie ste ako dotknutá osoba opráVnená uplatniť priamo
u PřeVádzkovatel'a na emailovej adrese: maria,kovacova@slkelektro,5k
aleboformou doporučeného istudoručenéhonaadresUspoočnostii FEAG sLK E ektro s,r,o,,
Elektrárenská 3726/10,945 01 Komárno
odpovede na VaŠe Žiadosti ako dotknutej osobV V súVislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, alebo
opatrenia prijaté na Základe týchto Žiadostísa Vám poskvtneme bezodplatne, V prípade ak ]e Vaša žiadosť ako
dotknutej osoby zjavne neopodstatnená a|ebo neprimeraná, najmá pre jej opakujúcu sa povahu (opa<ovaná
Žiadosť), Prevádzkovatel'má práVo účtovať si pop atok zohl'adňu]úci jej administratíVne nák ady na posk,r'tnutie
informácií, alebo pr]meraný poplatok zoh'adňujúci jej administratíVne nákady na oznámenie, resp. na
uskutočnenie požadovaného a ebo má odmietnuť na základe takejto žiadost konať,

77 z 1,2



GDPR
lnformačná povinnosť prevádzkovatel'a- klienti a zmluvní partneri

Ak máte pochybnosti o dodrŽiavaní povinností súVisiacich so spracúVaním vaiiJn o rln,i r,, Lloalou lnozete sa
obrátiť so sťaŽno5ťou na Úrad na ochranu osobných údajov s ovenskej republiky, so síd om Hraničná 72,82oa7

Aktuá na verzia tohto dokunlentu sa nachádza a na adrrr nlst atívnom oc]de en prevádz ovatp'a
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