Príloha č. 1 k dokumentu ,,Informácie o spracúvaní osobných údajov zamestnancov”

Identifikačné a kontaktné údaje*
prevádzkovateľ
zodpovedná osoba

P. č.

Účel spracúvania
plnenie povinností zamestnávateľa
súvisiacich s pracovnoprávnym vzťahom a
obdobným vzťahom a predzmluvnými
vzťahmi

1.

Plnenie zákonných predpisov z oblasti
účtovníctva a daní

IČO
(ak bolo pridelné)

Sídlo

PSČ

36 183 181

Textilná 1

040 01

47 237 406

Kmeťova 26

040 01

Kategórie dotknutých osôb

Kategória osobných údajov

Doba spracovania
Katogória príjemcov
OÚ

najmä, no nie výlučne:
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení,
zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom
sporení,
zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom
dôchodkovom sporení
zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde
zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri
dočasnej pracovnej neschopnosti zákon č.
283/2002 Z. z. o cestovných náhradách zákon č.
577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti
uhrádzanej na základe verejného zdravotného
poistenia a o úhradách za služby súvisiace s
poskytovanim zdravotnej starostlivosti zákon č.
578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve
zmluvy - podľa Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR:
spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy,
najmä, no nie výlučne:
zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty,
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

uchádzači o zamestnanie,
zamestnanci, manželia alebo
manželky zamestnancov, vyživované
deti zamestnancov, rodičia
vyživovaných detí zamestnancov,
blízke osoby

bežné osobné údaje

10 rokov, pokiaľ zamestnanci,
prenos do tretej krajiny sa
zákon neupravuje zamestnávateľ, orgány neuskutočňuje
kratšiu lehotu
verejnej moci, Sociálna
poisťovňa, zdravotná
poisťovňa, doplnkové
dôchodkové sporiteľne,
doplnkové správcovské
spoločnosti,
sprostredkovateľ
spracuvania os. údajov

zamestnanci

bežne osobné údaje

10 rokov, pokiaľ orgány verejnej moci, prenos do tretej krajiny sa
zákon neupravuje sprostredkovateľ
neuskutočňuje
kratšiu lehotu
spracúvania os. údajov

podľa Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - oprávnený
záujem je založený na záujme prevádzkovateľa
predchádzať vzniku škôd krádežami,
poškodzovaním majetku prevádzkovateľa alebo
inými protiprávnymi konaniami, ochrana zdravia,
verejného poriadku, odhaľovanie akejkoľvek
kriminality, ochrana majetku, zabezpečenie
bezpečnosti prevádzkovateľa

zamestnanci a osoby s povolením na
vstup do verejnosti neprístupných
priestorov - Každá osoba, ktorá sa
pohybuje v častiach budov
prevádzkovateľa, ktoré sú verejnosti
neprístupné, najmä sklady a zázemie
prevádzok, do ktorých majú prístup len
poverení zamestnanci
prevádzkovateľa.

osobitná kategória osobných 15 dní
údajov - biometrické údaje
(podobizne na kamerových
záznamoch)

Obchodné meno/meno a priezvisko

LABAŠ s.r.o.
AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s.r.o. - JUDr.
Róbert Ružbašán a JUDr. Lukáš Labaš

Právny základ spracovateľskej činnosti

Obec

Štát

e-mail/tel. kontakt

Košice

Slovenská republika

0908 177 710

Košice

Slovenská republika

labas@azariova.sk, ruzbasan@azariova.sk

Označenie tretej krajiny
alebo medzinárodnej
organizácie

2.

3.

Kamerové záznamy - priestory
neprístupné verejnosti - Monitorovanie
častí budov prevádzkovateľa, ktoré sú
verejnosti neprístupné, najmä sklady
a zázemie prevádzok, do ktorých majú
prístup len poverení zamestnanci
prevádzkovateľa za účelom ochrany práv a
právom chránených záujmov
prevádzkovateľa, ochrany majetku,
finančných záujmov prevádzkovateľa a na
zabezpečenie bezpečnosti
prevádzkovateľa.

prevádzkovateľ a
prenos do tretej krajiny sa
sprostredkovateľ
neuskutočňuje
ASGuard security
s.r.o., sídlo: Ul. 1. mája
709, Liptovský Mikuláš
031 01, IČO: 36 409
162 a RD-System
Slovakia spol. s r.o.,
sídlo: Prúdová
21/2894, KošiceDžungľa 040 01, IČO:
36 605 883

Počet dotknutých osôb: neurčitý – nie
je možné vopred kvantifikovať počet
dotknutých osôb.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

12.

Kamerové záznamy - priestory prístupné
verejnosti - Monitorovanie priestoru
prístupného verejnosti na účely ochrany
verejného poriadku a bezpečnosti,
odhaľovania kriminality, narušenia
bezpečnosti štátu, ochrany majetku a/alebo
zdravia.

podľa Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - oprávnený
záujem - je založený na záujme prevádzkovateľa
predchádzať vzniku škôd krádežami,
poškodzovaním majetku prevádzkovateľa alebo
inými protiprávnymi konaniami, ochrana zdravia,
verejného poriadku, odhaľovanie akejkoľvek
kriminality

Evidencia dochádzky zamestnancov
prevádzkovateľa za účelom eliminácie tzv.
„tacho“ hodín u zamestnancov
Predchádzanie vzniku škody
zamestnávateľovi v dôsledku „tacho“ hodín
a spravodlivé finančné ohodnocovanie
zamestnancov.

podľa Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - oprávnený
zamestnanci
záujem - je daný záujmom zamestnávateľa na
predchádzaní vzniku škôd - vzhľadom na počet
zamestnancov by iným dochádzkovým systémom
došlo jednoducho k jeho zneužitiu, a to používaním
PIN kódom navzájom zamestnancami alebo
prepožičiavaním zamestnaneckej karty kolegom,
ktorí vyznačia príchod a odchod iného
súhlas podľa Čl. 6 bod 1 písm. a) GDPR
Každý zamestnanec prevádzkovateľa,
ktorý udelí súhlas s použitím jeho
fotografie či už na účely vyhotovenia
organizačných štruktúr a ocenení
zamestnancov, prípadne aj na účely
vytváranie kalendára s použitím
fotografií zamestnancov pre interné
použitie prevádzkovateľa a na
marketingové účely.

Vedenie agendy fotografií a podobizní
zamestnancov prevádzkovateľa na
pracovnoprávne účely, pre potreby
vyhotovenia organizačných štruktúr,
použitia fotografií na interné účely pri
ocenení zamestnancov za nadpriemerné
pracovné výsledky a vytváranie kalendára
s použitím fotografií zamestnancov pre
interné použitie prevádzkovateľa a na
marketingové účely.

Kontrola používania služobných osobných podľa Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - oprávnený
vozidiel zamestnancami počas pracovného záujem - je daný záujmom prevádzkovateľa na
času
ochrane majetku, t. j. služobných vozidiel a na
kontrole ich využívania len počas pracovnej doby.
Vo vozidle sa nachádza tlačidlo, ktorým
Kontrola používania služobných nákladných podľa Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - oprávnený
vozidiel zamestnancami počas pracovného záujem - je daný záujmom prevádzkovateľa na
času
ochrane majetku vysokej hodnoty, ktorým je
prevážaný tovar v nákladných vozidlách, a taktiež aj
peňažnej hotovosti vo vysokej hodnote

Každá osoba, ktorá sa pohybuje
v okolí budov prevádzkovateľa,
prípade v interiéri budov, ktorý je
verejne prístupný verejnosti.

osobitná kategória osobných 15 dní
údajov - biometrické údaje
(podobizne na kamerových
záznamoch)

prevádzkovateľ a
prenos do tretej krajiny sa
sprostredkovateľ
neuskutočňuje
ASGuard security
s.r.o., sídlo: Ul. 1. mája
709, Liptovský Mikuláš
031 01, IČO: 36 409
162 a RD-System
Slovakia spol. s r.o.,
sídlo: Prúdová
21/2894, KošiceDžungľa 040 0, IČO: 36
prevádzkovateľ
prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

Počet dotknutých osôb: neurčitý – nie
je možné vopred kvantifikovať počet
dotknutých osôb

bežné osobné údaje a
osobitná kategória osobných
údajov - biometrické údaje
(odtlačok dlane v
dochádzkovom systéme
Patrol)

bežné osobné údaje a
ukončením
osobitná kategória osobných pracovného
údajov - biometrické údaje
pomeru
(podobizne)

Počet dotknutých osôb: neurčitý – nie
Každý zamestnanec, ktorému je
bežné osobné údaje
zverené služobné osobné vozidlo s
GPS modulom. Zamestnanec má vo
vozidle k dispozícii tlačidlo na vypnutie
lokalizácie vozidla mimo pracovnej
Každý zamestnanec, ktorému je
bežné osobné údaje
zverené služobné nákladné vozidlo s
GPS modulom

Kontaktný údaj na zamestnancov
prostredníctvom e-mailových adries vytvorenie e-mailových adries
zamestnancov na účely vzájomnej
komunikácie s kolegami a s obchodnými
partnermi a tretími osobami v rámci
pracovnej činnosti

podľa Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - oprávnený
záujem - je dany záujom prevádzkovateľa na čo
najjednoduchšej komunikácii s kolegami a
obchodnými partnermi vytvorením e-mailových
adries zamestnancom obsahujúcim ich meno a
priezvisko alebo len priezvisko

zamestnanci, ktorým boli vytvorené e- bežné osobné údaje
mailové adresy

Informovanie o kontaktných údajoch a
organizačnej štruktúre obchodných
partnerov a potencionálnych zákazníkov

podľa Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - oprávnený
zamestnanci uvedení na webstránke
záujem - je dany záujom prevádzkovateľa na čo
labas.sk
najjednoduchšej komunikácii s obchodnými
partnermi a potencionálnymi zákazníkmi a
informovanosť o organizačnej štruktúre spoločnosti
z dôvodu efektívnej komunikácie zákazníka alebo

bežné osobné údaje

prevádzkovateľ

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

15 dní

prevádzkovateľ

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

15 dní

prevádzkovateľ

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

počas trvania
pracovneho
pomeru a 1 rok po
ukončení
pracovného
pomeru

prevádzkovateľ a
prenos do tretej krajiny sa
sprostredkovateľ RD- neuskutočňuje
System Slovakia spol.
s r.o., sídlo: Prúdová
21/2894, KošiceDžungľa 040 0, IČO: 36
605 883

počas trvania
pracovného
pomeru

prevádzkovateľ
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prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

