
IS Účel spracúvania
Právny základ spracovateľskej činnosti

(nepovinné)

Zákonné požiadavky / Zmluvné 
požiadavky / Oprávnený 

záujem/ Súhlas
Kategórie dotknutých osôb

Kategória 
osobných 

údajov
Doba uchovávania 

Mzdy a 
personalistika

realizáciá výberového 
konania zamestnancov

Článok 6 ods. 1 písm. b) 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

spracúvanie osobných údajov je 
vykonávané pri realizácií 
predzmluvných vzťahov 

(vykonávanie opatrení na 
žiadosť dotknutej osoby pred 

uzatvorením zmluvy)

uchádzači o zamestnanie

bežné osobné 
údaje uvedené v 

životopise a 
ostatných 
dokladoch 

predložených v 
rámcí 

výberového 
konania

počas trvania 
výberového konania na 

príslušné pracovné 
miesto

Mzdy a 
personalistika

zaradenie dotknutej osoby do 
výberového konania

Článok 6 ods. 1 písm. a) 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

súhlas uchádzači o zamestnanie

bežné osobné 
údaje uvedené v 

životopise a 
ostatných 
dokladoch 

predložených v 
rámcí 

výberového 
konania

1 rok od udelenia 
súhlasu

Mzdy a 
personalistika

plnenie povinností 
zamestnávateľa v rámci 

zmluvy o duálnom vzdelávaní

Článok 6 ods. 1 písm. b) 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

spracúvanie osobných údajov je 
zmluvnou požiadavkou

žiak, zákonný zástupca žiaka 

bežné osobné 
údaje potrebné 

k plneniu 
zmluvných 
povinností

5 rokov po skončení  
pracovného pomeru 
alebo iného pomeru 
dotknutej osoby k 
prevádzkovateľovi 

Mzdy a 
personalistika

evidencia dočasne 
pridelených zamestnancov

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, § 58 ods. 16 zákona č. 

311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 
neskorších predpisov

spracúvanie osobných údajov je 
zákonnou požiadavkou

dočasne pridelení zamestnanci

identifikačné 
údaje dočasne 

prideleného 
zamestnanca, 
identifikačné 

údaje agentúry 
dočasného 

zamestnávania, 
dátum vzniku a 

skončenia 
dočasného 
pridelenia 

zamestnanca

5 rokov nasledujúcich 
po roku, ktorého sa 

týkajú

Mzdy a 
personalistika

ukladanie pracovných úloh, 
organizovanie, kontrola a 

riadenie práce a vytváranie 
priaznivých pracovných 

podmienok počas dočasného 
pridelenia

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, § 58 zákona č. 311/2001 

Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 
predpisov

spracúvanie osobných údajov je 
zákonnou požiadavkou

dočasne pridelení zamestnanci
bežné osobné 

údaje
počas trvania 

dočasného pridelenia 

Mzdy a 
personalistika

plnenie informačnej 
povinnosti o voľných 

pracovných miestach voči 
dočasne prideleným 

zamestnancom 

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, § 58 zákona č. 311/2001 

Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 
predpisov

spracúvanie osobných údajov je 
zákonnou požiadavkou

dočasne pridelení zamestnanci
bežné osobné 

údaje
počas trvania 

dočasného pridelenia 

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa*                                                                                                                                                                                                                                                                                          
príloha Zásad ochrany osobných údajov a informačnej povinnosti zverejnenej na webovej adrese www.logistickesluzby.sk
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Mzdy a 
personalistika

plnenie informačných 
povinností voči Národnému 

inšpektorátu práce a 
príslušným inšpektorátom 

práce o vyslaných 
zamestnancoch 

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. 351/2015 Z.z. o 

cezhraničnej spolupráci pri vysielaní 
zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní 

služieb a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

spracúvanie osobných údajov je 
zákonnou požiadavkou

vyslaní zamestnanci (zo 
zahraničia)

bežné osobné 
údaje 

5 rokov nasledujúcich 
po roku, ktorého sa 

týkajú

Mzdy a 
personalistika

poskytovanie mzdy alebo 
časti mzdy vyslanému 

zamestnancovi v prípade, ak 
sú naplnené podmienky 
Zákona č. 311/2001 Z. z. 
Zákonník práce v znení 
neskorších predpisov

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. 311/2001 Z. z. 

Zákonník práce v znení neskorších predpisov

spracúvanie osobných údajov je 
zákonnou požiadavkou

vyslaní zamestnanci (zo 
zahraničia), dočasne pridelení 

zamestnanci

bežné osobné 
údaje 

5 rokov nasledujúcich 
po roku, ktorého sa 

týkajú

Mzdy a 
personalistika

plnenie iných povinností 
zamestnávateľa súvisiacich s 
pracovným pomerom alebo 

obdobným vzťahom (napr. na 
základe dohôd o prácach 

vykonávaných mimo 
pracovného

pomeru) vrátane 
predzmluvných vzťahov

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v 
znení neskorších predpisov, 

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 
v znení neskorších predpisov, Zákon č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 

neskorších predpisov, Zákon č. 43/2004 Z. z. 
o starobnom dôchodkovom sporení v znení 
neskorších predpisov,Zákon č. 650/2004 Z. 
z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov,

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, Zákon č. 462/2003 Z. z. o 

náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej 
neschopnosti zamestnanca a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov,Zákon č. 355/2007 Z. 
z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších 
predpisov,ostatné právne predpisy z oblasti 

prácovného práva a práva sociálneho 
zabezpečenia

spracúvanie osobných údajov je 
zákonnou požiadavkou

uchádzači o zamestnanie, 
zamestnanci, manželia

alebo manželky zamestnancov, 
vyživované deti

zamestnancov, rodičia 
vyživovaných detí 

zamestnancov,
blízke osoby, bývalí 

zamestnanci, dočasne pridelení 
zamestnanci

bežné osobné 
údaje a osobitná 

katerória 
osobných 

údajov potrebné 
k plneniu 

zákonných 
povinností

do dovŕšenia 70 rokov 
veku zamestnanca    (aj 

bývalého)

Účtovné doklady
spracovanie účtovných 

dokladov

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. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov, Zákon 
č. 40/1964 Zb. Občiansky 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

spracúvanie osobných údajov je 
zákonnou požiadavkou

zamestnanci, dočasne pridelení 
zamestnanci, vyslaní 

zamestnanci, dodávatelia a 
odberatelia prevádzkovateľa, 
zástupcovia a zamestnanci 
dodávateľov a odberateľov 

prevádzkovateľa, osoby 
uvedené na účtovných 
dokladoch a zápisoch

bežné osobné 
údaje potrebné 

k plneniu 
zákonných 
povinností

10 rokov nasledujúcich 
po roku, ktorého sa 

týkajú



Správa 
registratúry

spracúvanie dokumentov v 
zmysle registratúrneho 

poriadku a registratúrneho 
plánu prevádzkovateľa 

vrátane spracúvania prijatej a 
odoslanej pošty 

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 zákonov v znení neskorších 

predpisov

spracúvanie osobných údajov je 
zákonnou požiadavkou

fyzické osoby, ktorých osobné 
údaje sa nachádzajú v 

spracúvaných dokumentoch

bežné osobné 
údaje potrebné 

k plneniu 
zákonných 
povinností

v zmysle zákona č. 
395/2002 Z.z. o 

archívoch a 
registratúrach

Korporátna 
agenda

zápisy do živnostenského 
alebo 

obchodného registra

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. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov, Zákon č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský 
zákon) v znení neskorších predpisov, Zákon 
č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov

spracúvanie osobných údajov je 
zákonnou požiadavkou

fyzické osoby - členovia 
štatutárneho orgánu, fyzické 
osoby - spoločníci / fyzické 

osoby - členovia dozornej rady, 
členovia iných orgánov, rodičia 
týchto osôb,konečný užívateľ 
výhod spoločnosti, ak ide o 

fyzickú osobu

bežné osobné 
údaje potrebné 

k plneniu 
zákonných 
povinností

5 rokov nasledujúcich 
po roku, v ktorom 

organizácia zanikla

Bezpečnostné 
opatrenia

ochrana majetku 
prevádzkovateľa pri 

monitorovaní prevádzkových 
priestorov a priestorov 
prístupných verejnosti - 

PREVÁDZKA BRATISLAVA

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

oprávneným záujmom je 
ochrana majetku 

prevádzkovateľa a ochrana 
zdravia osôb nachádzajúcich sa 
v monitorovaných priestoroch

fyzické osoby nachádzajúce sa 
v 

monitorovanom priestore

bežné osobné 
údaje

30 dní 

Bezpečnostné 
opatrenia

ochrana majetku 
prevádzkovateľa pri 

monitorovaní prevádzkových 
priestorov (skladové 

priestory) - POBOČKA 
ŽILINA 

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

oprávneným záujmom je 
ochrana majetku 

prevádzkovateľa a ochrana 
zdravia osôb nachádzajúcich sa 
v monitorovaných priestoroch

fyzické osoby nachádzajúce sa 
v 

monitorovanom priestore

bežné osobné 
údaje

30 dní 

Bezpečnostné 
opatrenia

ochrana majetku 
prevádzkovateľa pri 

monitorovaní prevádzkových 
priestorov (skladové 

priestory) - POBOČKA 
SENEC

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

oprávneným záujmom je 
ochrana majetku 

prevádzkovateľa a ochrana 
zdravia osôb nachádzajúcich sa 
v monitorovaných priestoroch

fyzické osoby nachádzajúce sa 
v 

monitorovanom priestore

bežné osobné 
údaje

30 dní 

Bezpečnostné 
opatrenia

vedenie evidencie 
jednorazových vstupov do 
priestorov prevádzkovateľa 
(administratívna budova, 

sklad, jedáleň a pod.)

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

oprávneným záujmom je 
ochrana majetku 

prevádzkovateľa pri vstupe 
tretích osôb do objektov 

prevádzkovateľa

fyzické osoby, ktoré vstupujú 
do objektov prevádzkovateľa 

 meno, 
priezvisko a 

číslo 
občianskeho 

preukazu/pasu, 
EČV, druh a 
farba vozidla,  
podpis, údaj o 

tom, či je 
vodičský 

preukaz platný 
alebo nie (pri 
vstupujúcich 

vodičoch)

1 rok nasledujúci po 
roku, ktorého sa týkajú



Bezpečnostné 
opatrenia

vedenie evidencie 
pravidelných vstupov do 

priestorov prevádzkovateľa 
(karty vodiča, zmluvní 

partneri parkujúci v objekte, 
iní dodávatelia a pod.)

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

oprávneným záujmom je 
ochrana majetku 

prevádzkovateľa pri vstupe 
tretích osôb do objektov 

prevádzkovateľa

fyzické osoby, ktoré pravidelne 
vstupujú do objektov 

prevádzkovateľa 

meno, 
priezvisko a 

číslo 
občianskeho 

preukazu/pasu, 
pobočka, 
oddelenie, 
pracovné 

zaradenie, EČV, 
podpis,fotografi

a, dátum 
platnosti 

občianskeho 
preukazu/pasu, 
údaj o tom, či je 

vodičský 
preukaz platný 
alebo nie (pri 
vstupujúcich 

vodičoch) 

1 rok nasledujúci po 
roku, ktorého sa týkajú

Bezpečnostné 
opatrenia

zabezpečovací alarm system

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

oprávneným záujmom je 
ochrana majetku 

prevádzkovateľa a 
predchádzanie trestnej činnosti v 

priestoroch prevádzkovateľa

zamestnanci, vyslaní 
zamestnanci 

bežné osobné 
údaje

1 rok nasledujúci po 
roku, ktorého sa týkajú

Bezpečnostné 
opatrenia

preverovanie obchodných 
partnerov 

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, Nariadenie Rady (ES) č. 

2580/2001 o určitých obmedzujúcich 
opatreniach zameraných proti určitým 

osobám a subjektom s cieľom boja proti 
terorizmu, Nariadenie Rady (ES) č. 881/2002 
ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce 
opatrenia proti niektorým osobám spojeným 
s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a 

Talibanom

oprávneným záujmom je 
preverenie obchodným 

partnerov za účelom 
predchádzania podvodom, 
teroristickej činosti a pod.

fyzické osoby - zmluvné strany, 
fyzické osoby - štatutárne 

orgány a zástupcovia 
podnikateľských subjektov

Meno, 
priezvisko, trvalý 

pobyt / sídlo, 
krajina trvalého 
pobytu / sídla

počas trvania 
zmluvného vzťahu

Ochrana pred 
legalizáciou 

príjmov z trestnej 
činnosti

preverovanie klientov a 
konečných užívateľov výhod 

klientov

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. 297/2008 o 

ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej 
činnosti a o ochrane pred financovaním 

terorizmu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov

spracúvanie osobných údajov je 
zákonnou požiadavkou

fyzické osoby - klienti, koneční 
uživatelia výhod klientov

údaje potrebné 
na vykonanie 
identifikácie a 

overenie 
identifikácie 

dotknutých osôb

5 rokov od vykonania 
obchodu alebo od 

skončenia zmluvného 
vzťahu s klientom

Zmluvy
plnenie zmluvných povinností 

prevádzkovateľa

Článok 6 ods. 1 písm. b) 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

spracúvanie osobných údajov je 
zmluvnou požiadavkou

fyzické osoby - dodávatelia a 
odberatelia prevádzkovateľa

bežné osobné 
údaje potrebné 

k plneniu 
zmluvných 
povinností

5 rokov nasledujúcich 
po roku, ktorého sa 

týkajú

Zmluvy
evidencia zmlúv s 

dodávateľmi/odberateľmi 
prevádzkovateľa

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

oprávneným záujmom je 
evidencia zmlúv z dôvodu 

vedenia prehľadu o 
uzatvorených zmluvách, pre 
potreby vedenia účtovníctva, 

zabezpečenie vnútornej 
kontrolnej činnosti a pre 

vymáhanie nárokov 
vyplývajúcich zo zmlúv

fyzické osoby - zmluvné strany, 
fyzické osoby - štatutárne 

orgány a zástupcovia 
podnikateľských subjektov

bežné osobné 
údaje

5 rokov nasledujúcich 
po roku, v ktorom došlo 

k ukončeniu platnosti 
zmluvy



Zmluvy evidencia dodávateľov

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

oprávneným záujmom 
prevádzkovateľa je potreba 
prevádzkovateľa zabezpečiť 

riadny výkon jeho podnikateľskej 
činnosti, ako aj vnútornú 

kontrolnú činnosť 
prevádzkovateľa

fyzické osoby - zmluvné strany, 
fyzické osoby - štatutárne 

orgány a zástupcovia 
podnikateľských subjektov

bežné osobné 
údaje

5 rokov nasledujúcich 
po roku, v ktorom došlo 
k ukončeniu postavenia 

dodávateľa 
prevádzkovateľa

Zmluvy evidencia klientov/zákazníkov 

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 

oprávneným záujmom 
prevádzkovateľa je evidencia 

klientov prevádzkovateľa z 
dôvodu potreby prevádzkovateľa 
zabezpečiť vedenie prehľadu o 
svojich zákazníkoch a klientoch, 
t.j. o osobách využívajúce služby 

prevádzkovateľa, zabezpečiť 
riadny výkon podnikateľskej 
činnosti prevádzkovateľa, 

zabezpečiť informovanie klientov 
ako aj z dôvodu zabezpečenia 
následnej vnútornej kontrolnej 

činnosti

fyzické osoby - klienti/zákazníci 
prevádzkovateľa, zamestnanci 
klientov/zákazníkov, kontaktné 

osoby klientov/zákazníkov

bežné osobné 
údaje, kontaktné 

údaje

5 rokov nasledujúcich 
po roku, v ktorom došlo 

k poslednému 
poskytnutiu služby 

klientovi

Zmluvy
colná deklarácia a služby s 

ňou súvisiace

Článok 6 ods. 1 písm. b) 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

spracúvanie osobných údajov je 
zmluvnou požiadavkou

fyzické osoby - zmluvné strany

bežné osobné 
údaje potrebné 

k plneniu 
zmluvných 
povinností

5 rokov nasledujúcich 
po roku, v ktorom došlo 

k ukončeniu platnosti 
zmluvy

Zmluvy
obchodná komunikácia so 

zástupcami 
dodávateľov/odberateľov

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

oprávnený záujem 
prevádzkovateľa spočíva v 
potrebe zabezpečiť  plnenie 

zmluvných povinností 
prevádzkovateľa

fyzické osoby: zamestnanci 
prevádzkovateľa, dodávatelia a 
odberatelia prevádzkovateľa, 
zamestnanci dodávateľov a 

odberateľov, kontaktné osoby 
za odberateľov/dodávateľov

bežné osobné 
údaje,kontaktné 

údaje

5 rokov nasledujúcich 
po roku, ktorého sa 

týkajú

Zmluvy

spracúvanie osobných 
údajov za účelom vykonania 

doručenia prepravovanej 
zásielky a kontroly totožnosti 

osoby, ktorej je 
prepravovaná zásielka 

odovzdávaná, alebo od nej 
preberaná, za účelom 

evidencie subjektov, ktorým 
je doručovaná zásielka a 

preukázania dodania 
prepravovanej zásielky

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

oprávneným záujmom je 
vykonanie doručenia a 
preukázanie doručenia 

prepravovanej zásielky -  
splnenie zmluvnej povinnosti 

prevádzkovateľa

klient, zamestnanec klienta, 
odosielateľ, zamestnanec 

odosielateľa, kontaktná osoba 
pri nakládke zásielky, príjemca, 

zamestnanec príjemcu, iná 
oprávnená osoba odosielajúca, 

odovzdávajúca alebo 
preberajúca zásielku

kontaktné 
osobné údaje, 
bežné osobné 

údaje

10 rokov nasledujúcich 
po roku, ktorého sa 

týkajú

Zmluvy

spracúvanie osobných 
údajov za účelom evidovania 
zamestnancov dodávatelov a 
preverovania ich podmienok 

zamestnávania v zmysle 
osobitných predpisov 

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

oprávneným záujmom je 
preverenie podmienok 

zamestnávania na strane 
dodávateľov za účelom 

predídenia zodpovednosti 
prevádzkovateľa za prípadné 

škody/sankcie

zamestnanci dodávateľov
bežné osobné 

údaje

5 rokov nasledujúcich 
po roku, ktorého sa 

týkajú



Reklamácie vybavovanie reklamácií

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,  v zmysle zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v zmysle 
zákona č. 40/1694 Zb. Občiansky zákonník

spracúvanie osobných údajov je 
zákonnou požiadavkou

fyzické osoby, ktorými sú 
zákazníci prevádzkovateľa, 
fyzické osoby - štatutárne 

orgány a zástupcovia 
zákazníkov prevádzovateľa

bežné osobné 
údaje potrebné 

k plneniu 
zákonných 
povinností

v zmysle zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník, v zmysle 
40/1694 Zb. Občiansky 

zákonník

Reklamácie
preverovanie opodstatnenosti 

reklamácie so zmluvnými 
partnermi prevádzkovateľa 

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

oprávneným záujmom 
prevádzkovateľa je posúdenie 
relevantnosti reklamácie ňím 
poskytovaných služieb u jeho 

dodávateľov

fyzické osoby, ktorými sú 
dodávatelia prevádzkovateľa, 

ich zamestnanci, ich 
subdodávatelia, zamestnanci 
subdodávateľov, prípadne iné 

osoby podieľajúce sa na 
dodávke služieb a tovarov 

prevádzkovateľovi

bežné osobné 
údaje, údaje z 

tachografu, 
karty vodiča

5 rokov nasledujúcich 
po roku, ktorého sa 

týkajú

Súdne konania 
evidencia a vedenie súdnych 

konaní

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. 160/2015 Z. z. 
Civilný sporový poriadok v znení zákona v 

znení neskorších predpisov, zákon č. 
307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o 

doplnení niektorých zákonov

spracúvanie osobných údajov je 
zákonnou požiadavkou

fyzické osoby - 
prevádzkovatelia a 

sprostredkovatelia, oprávnené 
osoby prevádzkovateľov a 

sprostredkovateľov, dotknuté 
osoby, iné fyzické osoby v 

postavení účastníkov konania

bežné osobné 
údaje a osobitná 

kategória 
osobných 

údajov potrebné 
k plneniu 

zákonných 
povinností

10 rokov nasledujúcich 
po roku, ktorého sa 

týkajú

Prezentačná 
činnosť a 

komunikácia 

spracúvanie osobných 
údajov za účelom propagácie 
spoločnosti a lepšej internej a 

externej komunikácie

Článok 6 ods. 1 písm. a) 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

súhlas zamestnanci
bežné osobné 

údaje, fotografia

počas trvania 
pracovnoprávneho 
alebo obdobného 
vzťahu alebo do 

odvolania súhlasu

Prezentačná 
činnosť a 

komunikácia 

priamy marketing - klientí 
(Sales cloud)

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

oprávnený záujem 
prevádzkovateľa spočíva v 
potrebe prevádzkovateľa 

informovať svojich klientov o 
obchodných ponukách a iných 

informáciách týkajúcich sa 
klientov

fyzické osoby - klienti, fyzické 
osoby - zástupcovia klientov, 

kontaktné osoby klientov

bežné osobné 
údaje, kontaktné 

údaje

5 rokov nasledujúcich 
po roku, ktorého sa 

týkajú

Prezentačná 
činnosť a 

komunikácia 

priamy marketing - 
potenciálni klientí 

Článok 6 ods. 1 písm. a) 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

súhlas

fyzické osoby - potenciálni 
klienti, fyzické osoby - 

zástupcovia potenciálnych 
klientov, kontaktné osoby 

potenciálnych klientov

bežné osobné 
údaje, kontaktné 

údaje

5 rokov nasledujúcich 
po roku, v ktorom bol 

udelený súhlas alebo do 
odvolania súhlasu

Prezentačná 
činnosť a 

komunikácia 

vybavovanie požiadaviek 
návštevníkov webovej 

stránky prevádzkovateľa                         
(kontaktné formuláre)

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

oprávnený záujem 
prevádzkovateľa spočíva v 
potrebe prevádzkovateľa 

vybaaviť požiadavky fyzických 
osôb zaslané prevádzkovateľovi 

prostredníctvom kontaktného 
formulára na jeho internetoej 

stránke

fyzické osoby - návštevníci 
webovej stránky 

prevádzkovateľa využívajúci 
kontaktný formulár na tejto 

webovej stránke

bežné osobné 
údaje

60 dní



Prezentačná 
činnosť a 

komunikácia 

vybavovanie požiadaviek 
návštevníkov webovej 

stránky prevádzkovateľa                         
(dopytové formuláre)

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

oprávnený záujem 
prevádzkovateľa spočíva v 
potrebe prevádzkovateľa 

vybaaviť požiadavky fyzických 
osôb zaslané prevádzkovateľovi 

prostredníctvom kontaktného 
formulára na jeho internetoej 

stránke

fyzické osoby - návštevníci 
webovej stránky 

prevádzkovateľa využívajúci 
kontaktný formulár na tejto 

webovej stránke

bežné osobné 
údaje

60 dní

Prezentačná 
činnosť a 

komunikácia 

poskytovanie osobných 
údajov zamestnancov 
prevádzkovateľa tretím 
subjektom za účelom 

zabezpečenia obchodnej 
činnosti prevádzkovateľa

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

 ust. § 78 ods. 3 zákona č. 
18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov
zamestnanci

bežné osobné 
údaje

počas trvania 
pracovnoprávneho 
alebo obdobného 

vzťahu 

Prezentačná 
činnosť a 

komunikácia 
organizovanie súťaží

Článok 6 ods. 1 písm. a) 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

súhlas súťažiaci
bežné osobné 

údaje

6 mesiacov 
nasledujúcich po 

uplynutí roka, v ktorom 
sa súťaž uskutočnila

Prezentačná 
činnosť a 

komunikácia 

vyhotovovanie a 
zverejňovanie fotografí na 
profile prevádzkovateľa na 

sociálnych sieťach a na 
webovej stránke 
prevádzkovateľa

Článok 6 ods. 1 písm. a) 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

súhlas

fyzické osoby, ktoré udelili 
súhlas (študenti v rámci 

spolupráce Prevádzkovateľa s 
TALENTWAY)

meno, 
priezvisko,udaje 
o vysokej škole, 
ktorú navštevuje 
dotknutá osoba 
(ročník, názov, 

fakulta), 
fotografia 

3 roky odo dňa udelenia 
súhlasu alebo do jeho 
odvolania, podľa toho, 

ktorá skutočnosť 
nastane skôr

Práva 
dotknutých osôb

 vybavovanie žiadostí 
dotknutých osôb

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. 18/2018 Z. z. o 

ochrane osobných údajov

spracúvanie osobných údajov je 
zákonnou požiadavkou

fyzické osoby, ktoré podali 
žiadosť alebo uplatnili svoje 

práva 

bežné osobné 
údaje potrebné 

k plneniu 
zákonných 
povinností

30 dní odo dňa 
vybavenia žiadosti

Práva 
dotknutých osôb

evidencia uplatnených práv 
dotknutých osôb a evidencia 
vybavenia uplatnených práv 

dotknutých osôb

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

oprávnený záujem 
prevádzkovateľa spočíva v 

potrebe zabezpečiť evidenciu 
uplatnených práv dotknutých 

osôb pre účely prípadnej 
kontroly a preukázania splnenia 

povinností prevádzkovateľa

fyzické osoby, ktoré podali 
žiadosť alebo uplatnili svoje 

práva 

bežné osobné 
údaje potrebné 

k plneniu 
zákonných 
povinností

5 rokov nasledujúcich 
po roku, ktorého sa 

týkajú



Ostatné
prenos na administratívne 

účely v rámci skupiny 
podnikov

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

oprávnený záujem 
prevádzkovateľa spočíva v 

potrebe zabezpečiť potrebný 
prenos informácii - a v rámci 

nich aj osobných údajov v rámci 
skupiny podnikov, ktorej je 
prevádzkovateľ členom na 

administratívne účely, pričom 
prenos sa vykonáva najmä za 

nasledovnými účelmi: 
zlepšovanie poskytovania 

služieb klientom 
prevádzkovateľa, výkon kontroly, 

obchodná činnosť 
prevádzkovateľa, spracovanie 

účtovníctva prevádzkovateľa,  a 
služby informačnej bezpečnosti 

a informačných technológii

zamestnanci, dodávatelia a 
odberatelia prevádzkovateľa 

(ďalej aj len ako "klienti"), 
osoby oprávnené konať v 

mene klientov, kontaktné osoby 
klientov

bežné osobné 
údaje

po dobu pôsobnosti 
prevádzkovateľa v 
skupine podnikov

*Tento Záznam o spracovateľských činnostiach slúži len na účely plnenia informačnej povinnosti osôb mimo spoločnosti prevádzkovateľa a je prílohou k Zásadám ochrany 
osobných údajov a plnenia informačnej povinnosti prostredníctvom webovej stránky prevádzkovateľa, a nie je kompletným Záznamom o spracovateľských činnostiach v 

spoločnosti prevádzkovateľa.


