
 

    

Informácia o spracúvaní osobných údajov 

podľa článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane  

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej len "OÚ") a o voľnom pohybe takýchto  

údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s ust. § 19 zákona  

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“) 

1. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa 

Obchodné meno: SPIN – SK s.r.o. 

Sídlo: Rákoš 9385/7, 960 01  Zvolen 

IČO: 48118621 

Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Odd: Sro, Vložka č. 27983/S 

ďalej len ako „Prevádzkovateľ“ 

2. Zodpovedná osoba 

Naša spoločnosť vzhľadom na rozsah a predmet svojej činnosti nemá povinnosť stanoviť zodpovednú osobu.  

3. Prijímatelia osobných údajov 

Prevádzkovateľ pri svojich podnikateľských aktivitách spolupracuje s viacerými spoločnosťami, ktorých cieľom je 

poskytovanie kvalitných služieb, pričom tieto subjekty pri výkone svojej zmluvnej činnosti pre spoločnosť spracúvajú 

osobné údaje dotknutých osôb. Jedná sa napríklad o: vedenie účtovníctva externou spoločnosťou, prepravné a kuriérske 

spoločnosti a ďalšie oprávnené subjekty, ktoré nám poskytujú služby pre riadny chod spoločnosti. 

4. Spracúvanie osobných údajov  

a) účel, právny základ, kategória príjemcov, doba uchovávania 

EKONOMICKO-ÚČTOVNÁ A OBCHODNÁ AGENDA 

Účel spracúvania osobných 

údajov 

• fakturácia odberateľom - za poskytnuté služby a tovar • evidencia došlých faktúr, styk s bankou, 

vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, 

evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie 

podvojného účtovníctva • spracúvanie objednávok - došlé, vyšlé • preprava tovaru • záručný a 

pozáručný servis (reklamácie) -  prijatie, zaevidovanie, vybavenie, vystavenie dokladu, riešenie 

servisu tovaru a služieb • spracovanie údajov spoločnosťou dodávanou účtovný softvér (kontrola 

správnosti účtovania, evidencie atď.) • odborné školenie systémov SPIN vrátane vystavenia certifikátu 

o školení 

Právny základ  • článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia • § 13 písm. f) zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov 

Kategória príjemcov orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, 

sprostredkovateľ 

Lehoty na vymazanie 

osobných údajov 
5-10 rokov - v zmysle platných predpisov 

 

PCO – pult centralizovanej ochrany 

Účel spracúvania osobných 

údajov 

ochrana majetku a osôb – objekty pripojené na PCO na základe platnej podpísanej zmluvy – zoznam 

osôb oprávnených obsluhovať EZS 

Právny základ • článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia • § 13 písm. f) zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov 

Kategória príjemcov prevádzkovateľ (zamestnanci), Mesto  - Mestská polícia na základe zmluvy o spolupráci pri 

prevádzkovaní PCO  

Lehoty na vymazanie 

osobných údajov 
po dobu platnosti zmluvného vzťahu alebo po dobu nahlásenia nových oprávnených osôb  

 

ZMLUVNÉ VZŤAHY 

Účel spracúvania osobných 

údajov 

• príprava a vypracovanie predzmluvných zmluvných a vzťahov (nájomné zmluvy, kúpne zmluvy, 

zmluvy o dielo a ostatné zmluvy, dodatky k zmluvám, riešenie odstúpenie od zmlúv, zaevidovanie 

zmlúv, uplatňovanie práva na plnenie záväzkov, montážne listy, vedenie technických zväzkov, revízie 

a kontroly systémov inštalovaných v objektoch atď.)  

Právny základ • článok 6 ods. 1 písm. b) a  c) Nariadenia • § 13 písm. f) zákona č. 18/2018 o ochrane osobných 

údajov 

Kategória príjemcov zákazník, orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov 

Lehoty na vymazanie 

osobných údajov 
10 rokov / na základe požiadavky zákazníka 



 

EVIDENCIA DOCHÁDZKY A VSTUPOV 

Účel spracúvania osobných 

údajov 

Plnenie povinností prevádzkovateľa spojených s ochranou utajovaných skutočností  v zmysle 

Bezpečnostného projektu podnikateľa - kniha návštev CHP 

Právny základ • článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia 

Kategória príjemcov Orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, Národný bezpečnostný úrad   

Lehoty na vymazanie 

osobných údajov 
5 rokov (kniha návštev) 

 

UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB 

Účel spracúvania osobných 

údajov 

vybavovanie žiadostí fyzických osôb uplatňujúcich práva ako dotknuté osoby v zmysle Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľom pohybe takýchto údajov 

Právny základ • čl. 6 ods. 1 písm. c), v súlade s čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia  

Kategória príjemcov orgány štátnej správy verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov 

Lehoty na vymazanie 

osobných údajov 
1 rok - odo dňa vybavenia žiadostí 

 

KAMEROVÝ SYSTÉM (CCTV) 

Účel spracúvania osobných 

údajov 

monitorovanie priestorov prístupných verejnosti za účelom ochrany majetku a zdravia, ochrany 

verejného poriadku a bezpečnosti 

Právny základ • článok 6 ods. 1 písm. b) a  c) Nariadenia • § 13 písm. f) zákona č. 18/2018 o ochrane osobných 

údajov 

Kategória príjemcov orgány štátnej správy verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov 

Lehoty na vymazanie 

osobných údajov 
30 dní 

b) Cezhraničný prenos osobných údajov - neuskutočňuje sa 

c) Informácia o existencii automatizovaného rozhodnutia vrátane profilovania - neuskutočňuje sa 

5. Povinnosť poskytovania osobných údajov prevádzkovateľovi 

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré vyplývajú z 

osobitných predpisov (plnenie zákonných povinností), sú potrebné na plnenie úloh prevádzkovateľa. Odborne sa 

postupuje aj v prípade uzatvárania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov by 

nemohlo dôjsť k splneniu zákonným povinnostiam alebo uzatvoreniu zmluvného vzťahu. 

6. Súhlas so spracúvaním osobných údajov  

Súhlas dotknutej osoby sa v podmienkach prevádzkovateľa získava len vtedy, ak sa neuplatňuje iný právny dôvod na 

spracúvanie osobných údajov bez súhlasu. Poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu je dobrovoľné.  

Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním 

osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, založeného na 

súhlase uvedenom pred jeho odvolaním. 

7. Práva dotknutej osoby 

a) Právo na prístup k osobným údajom 

Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej 

osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto 

osobných údajov dotknutej osoby. 

b) Právo na opravu 

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. 

Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne 

doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.  

c) Právo na vymazanie osobných údajov 

Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:  

 osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; 

 dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, 

 dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov, 

 osobné údaje sa spracúvali nezákonne, 

 dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je 

Slovenská republika viazaná 



Povinnosť vymazať osobné údaje sa však neuplatňuje, ak je daná výnimka podľa § 23 ods. 4 zákona č. 18/2018 Z.z.  

Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po 

tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.  

d) Právo na obmedzenie spracúvania  

Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov pokiaľ:  

 napadne správnosť osobných údajov ,  a to počas obdobia umožňujúceho overiť správnosť osobných údajov; 

 spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia; 

 prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na 

preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; 

 dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov za účelom plnenia úloh vo verejnom záujme alebo pri 

výkone verejnej moci, v rámci originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu štátnej správy, zverenej 

prevádzkovateľovi a na oprávnené záujmy a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa 

prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. 

Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými 

údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.  

Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené. 

e) Právo na presnosť údajov 

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v 

štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu 

prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Možnosť prenositeľnosti sa individuálne posúdi. 

f) Právo namietať  

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu jej 

osobných údajov, taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako 

prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávateľom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), 

s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako 

dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa) 

Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, 

ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo 

záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. 

g) Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov 

Dotknutá osoba má právo obrátiť sa s podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na Úrad na 

ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07  Bratislava, IČO: 36064220. 

8. Spôsob uplatnenia práv, poplatky 

a) Dotknutá osoba si môže práva platiť: 

 písomne doručením žiadosti, osobne alebo poštou, na adresu sídla prevádzkovateľa, 

 elektronicky na e-mailovej adrese: spin@spin.sk 

 telefonicky na tel. č.: +421 45 5400007 

 

b) Vystavenie prvej kópie je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať 

poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada 

o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to 

formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob. 

8. Záverečné ustanovenia 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tento dokument zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej 

spoločnosti.  

 

 

Vo Zvolene, dňa: 24.02.2020 

 


