INFORMAČNÁ POVINNOSŤ
podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a poplnení niektorých zákonov

I. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI PREVÁDZKOVATEĽA
NÁZOV PREVÁDZKOVATEĽA
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO
ORGANIZÁCIE (IČO)
OBEC A PSČ

Y END, spol. s.r.o.

ULICA A ČÍSLO

4 Hrubý Šúr

ŠTÁT

Slovenská republika

PRÁVNA FORMA/REGISTER

Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 14.04.2004 v zmysle
príslušných ustanovení z.č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
Jozef Balczárek
Nie je určený.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN
ZÁSTUPCA
PREVÁDZKOVATEĽA
E – MAIL
TELEFONICKÝ KONTAKT

35884924
Hrubý Šúr 903 01

objednavky@yend.sk
+421905182120

II. ÚDAJE O ZODPOVEDNEJ OSOBE
MENO A PRIEZVISKO
SPOLOČNOSŤ
E - MAIL

Tatiana Čipčalová
Y END spol. s r. o., Hrubý Šúr
objednavky@yend.sk

TELEFONICKÝ KONTAKT

+421907043962
Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo prístupu k svojim OÚ, ako aj právo v prípade porušenia povinností prevádzkovateľa
v oblasti ochrany osobných údajov


Právo na opravu.
Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, ktoré sa
týkajú jeho osoby a doplnenie neúplných OÚ.



Právo na výmaz.
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal OÚ, ktoré sa jej
týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať tieto OÚ, ak je splnený niektorý z týchto
dôvodov:
 OÚ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získal alebo spracúval,
 dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie OÚ aspoň na 1 konkrétny účel alebo súhlas je neplatný,
ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
 dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie
OÚ alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ a týka sa to priameho marketingu vrátane
profilovania,
 OÚ sa spracúvajú nezákonne,
 je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 sa OÚ získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti dotknutá osoba má menej ako
16 rokov.

Ak prevádzkovateľ zverejnil OÚ a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné
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opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie, za účelom
informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú OÚ dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo
prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej OÚ a ich kópie alebo odpisy.
 Právo na prenosnosť údajov.
Dotknutá osoba má právo získať OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne
používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto OÚ ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to
technicky možné a ak:
 sa OÚ spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, na základe zmluvy a na základe súhlasu dotknutej
osoby, ktorý je neplatný ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
 spracúvanie OÚ sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.


Právo namietať.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu
osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane
namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať
osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami,
právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych
nárokov.



Odvolanie súhlasu.

Dotknutá osoba má právo má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej
týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred
jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaný. Dotknutá
osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelil.



Právo dotknutej osoby na prístup k údajom.

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú OÚ, ktoré sa jej týkajú. Ak
prevádzkovateľ takéto OÚ spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto OÚ a informácie o:
 účele spracúvania OÚ,
 kategórii spracúvaných OÚ – v našom prípade, sú to bežné OÚ, prevádzkovateľ nespracováva osobitnú
kategóriu OÚ,
 identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť OÚ poskytnuté, najmä o
príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 dobe uchovávania OÚ; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 práve požadovať od prevádzkovateľa opravu OÚ týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo
obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie OÚ,
 práve podať návrh na začatie konania,
 zdroji OÚ, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v týchto prípadoch poskytne
prevádzkovateľ dotknutej osoby informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných
dôsledkoch takéhoto spracúvania OÚ pre dotknutú osobu.
Prevádzkovateľ, je povinný poskytnúť na základe tejto žiadosť informácie do 30 dní od doručenia tejto žiadosti. Túto
lehotu môže prevádzkovateľ predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade vás budeme informovať.
Dotknutá osoba sa môže obrátiť na prevádzkovateľa so svojou žiadosťou niektorým z týchto spôsobov:
 Emailom na adresu: objednavky@yend.sk
 Písomne na adresu sídla spoločnosti.
Prevádzkovateľ si vedie zoznam žiadostí dotknutých osôb.
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Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich údajov, keď
o
o
o
o

popierate správnosť týchto údajov, a to po dobu, ktorá nám umožní správnosť údajov preveriť,
spracúvanie Vašich údajov je neoprávnené, zmazanie však odmietnete a namiesto toho požadujete
obmedzenie používania údajov,
už údaje na plánovaný účel nepotrebujeme, avšak Vy potrebujete tieto údaje ešte na uplatnenie, výkon
alebo obhajobu právnych nárokov, alebo
ste podali námietku voči spracúvaniu údajov.

 Právo podať návrh na začatie konania.
Dotknutá osoba môže podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona, ak je priamo dotknutý na svojich
právach, návrh musí obsahovať kto ho podáva, proti komu návrh smeruje s predmetom návrhu s označením práv,
ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené, dôkazy. Vzor návrhu bude zverejnený na webovom sídle
Úradu na ochranu osobných.


Zmeny v spracúvaní osobných údajov

V prípade akejkoľvek zmeny v spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľ bude informácie o spracúvaní vždy
zverejňovať/informovať prostredníctvom e-mailu alebo web stránke spoločnosti.


Spôsob spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané manuálne aj elektronicky. Prevádzkovateľ Vaše údaje nepoužíva k automatizovanému
rozhodovaniu ani profilovaniu. K osobným údajom majú prístup poverení zamestnanci a štatutárny orgán
zamestnávateľa spoločnosti. Vaše osobné údaje môžu spracúvať aj ďalší spracovatelia, najmä poskytovatelia softvéru
Aktuálny zoznam sprostredkovateľov a príjemcov Vašich osobných údajov poskytnutých prevádzkovateľom je
dostupný na požiadanie. K prenosu Vašich osobných údajov do tretej krajiny nedochádza. Osobné údaje môžu tiež
byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa osobitných právnych predpisov (napr. orgánom činným v trestnom
konaní, súdom a pod.).
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Účel spracúvania

Vedenie účtovníctva je štandardný ekonomický informačný systém, jadrom
ktorého je účtovníctvo. Do predmetného IS zahŕňame aj spracúvanie
objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk s bankou, vedenie
pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové
hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického
odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného
účtovníctva organizácie, vykonávanie auditov plnenie povinností podľa zákona
o účtovníctve.

Názov IS

Účtovná agenda
Zákonná povinnosť/článok 6 ods.1 písm. c) GDPR

Právny základ

Aký oprávnený záujem ?
Opis kategórií dotknutých osôb

Opis kategórií osobných údajov

Kategórie príjemcov

Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov, zákon NR SR 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 o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy
v platnom znení, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších
predpisov,
zákonom
NR
SR
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákonom
NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) 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., Zákon NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v
znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 43/2004 Z. z. o starobnom
dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, Zákon NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
o zmene a doplnení zákona NR SR č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 311/2001
Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č.283/2002 Z .z. o
cestovných náhradách v znení jeho doplnkov
Nie je.
Fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa, dodávatelia a odberatelia –
fyzické osoby, zástupcovia dodávateľov a odberateľov, klienti
titul, meno, priezvisko, adresa a v prípade cudzinca (druh pobytu), číslo
bankového účtu, údaje o platbách, telefónne číslo, e- mail, podpis.
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania vo vzťahu
k údajom týkajúcim sa zdravia
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných
právnych predpisov

Informácie o prenose OÚ do tretích
krajín alebo medzinárodných
organizácií a primeraných
zárukách spôsob získania ich kópií.

Neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie

5 – 10 rokov

Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Právo dotknutej osobe kedykoľvek
odvolať súhlas
Je poskytnutie OÚ zákonnou alebo
zmluvnou požiadavkou alebo
požiadavkou na uzatvorenie
zmluvy ?

Neuskutočňuje sa.
Nie.

Áno.
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Účel spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je príprava
návrhov zmlúv (oferta), ich uzatváranie (akceptácia) a evidencia zmluvných
vzťahov rôzneho druhu.

Názov IS

Zmluvy
Zmluvná povinnosť/čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR

Právny základ
Zákonná povinnosť /čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR
Aký oprávnený záujem ?

Nie je.

Opis kategórií dotknutých osôb

Zákazníci (klienti)
meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, krajina
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania vo vzťahu
k údajom týkajúcim sa zdravia
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania

Opis kategórií osobných údajov

Kategórie príjemcov

účtovná spoločnosť, advokátske kancelárie

Informácie o prenose OÚ do tretích
krajín alebo medzinárodných
organizácií a primeraných
zárukách spôsob získania ich kópií.

Neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie

10 rokov

Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Právo dotknutej osobe kedykoľvek
odvolať súhlas
Je poskytnutie OÚ zákonnou alebo
zmluvnou požiadavkou alebo
požiadavkou na uzatvorenie
zmluvy ?

Neuskutočňuje sa.
Nie.

Áno.

Účel spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je vybavovanie žiadostí fyzických osôb
smerujúcich k uplatneniu práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov
a o voľnom pohybe týchto údajov.

Názov IS

Uplatňovanie práv

Právny základ

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR v súlade s čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Aký oprávnený záujem ?

Nie je.

Opis kategórií dotknutých osôb

Opis kategórií osobných údajov

fyzická osoba, ktorá sa ako dotknutá osoba v rámci prevádzkovateľom
vymedzených účelov obráti na prevádzkovateľa so žiadosťou uplatniť svoje
práva
meno, priezvisko, titul, email, tel. kontakt., podpis, adresa (bydlisko), údaje
z príslušného IS, ktorého sa žiadosť o uplatnenie práv týka, ďalšie údaje
nevyhnutné na vybavenie žiadosti o uplatnenie práv
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Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania vo vzťahu
k údajom týkajúcim sa zdravia
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania
Kategórie príjemcov

Úrad na ochranu OÚ z titulu svojej kontrolnej činnosti

Informácie o prenose OÚ do tretích
krajín alebo medzinárodných
organizácií a primeraných
zárukách spôsob získania ich kópií.

Neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie

5 rokov, od vybavenia žiadosti.

Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Právo dotknutej osobe kedykoľvek
odvolať súhlas
Je poskytnutie OÚ zákonnou alebo
zmluvnou požiadavkou alebo
požiadavkou na uzatvorenie
zmluvy ?

Neuskutočňuje sa.
Nie.

Nie.

Účel spracúvania

Vedenie prijatej a odoslanej pošty, vedenie registratúry a zoznamov, štatistické
účely, archívne účely.

Názov IS

Registratúra
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach

Právny základ

Aký oprávnený záujem ?

Opis kategórií dotknutých osôb

Opis kategórií osobných údajov

Kategórie príjemcov

Oprávnený záujem/článok 6 ods.1 písm. f) Nariadenia,
zákonná
povinnosť/článok 6 ods.1 písm. c) Nariadenia
Týmito záujmami je zabezpečenie komunikácie s klientmi, potencionálnymi
klientmi a obchodnými partnermi. Uvedený záujem považuje prevádzkovateľ
za oprávnený.
klienti, dodávatelia, bývalí zamestnanci, zamestnanci (môže ísť o všetky
dotknuté osoby, vo všetkých účeloch spracúvania OÚ)
osobné údaje zo všetkých účelov spracúvania osobných údajov
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania vo vzťahu
k údajom týkajúcim sa zdravia
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných
právnych predpisov, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, sociálna poisťovňa

Informácie o prenose OÚ do tretích
krajín alebo medzinárodných
organizácií a primeraných
zárukách spôsob získania ich kópií.

Neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie

Podľa účelov spracúvania

Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Právo dotknutej osobe kedykoľvek
odvolať súhlas
Je poskytnutie OÚ zákonnou alebo
zmluvnou požiadavkou alebo
požiadavkou na uzatvorenie
zmluvy ?

Neuskutočňuje sa.
Nie.

Áno.
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Účel spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je ochrana majetku pred krádežou alebo
poškodzovaním, bezpečnosti, prevencie a odhaľovania kriminality a potlačenia
anonymity a páchania trestnej činnosti, kontrola pred pohybom neoprávnených
osôb v chránených priestoroch, ktoré za určitým účelom vstúpili do vnútorných
priestorov (aj v priestoroch pred vstupom) prevádzok prevádzkovateľa a pre
zabezpečenie dôkazov v priestupkovom a trestnom konaní v prípadoch, kedy
sú osobné údaje získané bezpečnostným kamerovým systémom používané ako
dôkazy pre orgány činné v priestupkovom alebo trestnom konaní.

Názov IS

Kamerový systém

Právny základ
Oprávnený záujem/článok 6 ods.1 písm. f) Nariadenia
Aký oprávnený záujem ?
Opis kategórií dotknutých osôb

Opis kategórií osobných údajov

Ochrana majetku.
Osoby zachytené kamerovým systémom.
osobné údaje zo všetkých účelov spracúvania osobných údajov
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania vo vzťahu
k údajom týkajúcim sa zdravia
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania

Kategórie príjemcov

OČTK

Informácie o prenose OÚ do tretích
krajín alebo medzinárodných
organizácií a primeraných
zárukách spôsob získania ich kópií.

Neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie

5 dní

Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Právo dotknutej osobe kedykoľvek
odvolať súhlas
Je poskytnutie OÚ zákonnou alebo
zmluvnou požiadavkou alebo
požiadavkou na uzatvorenie
zmluvy ?

Neuskutočňuje sa.
Nie.

Nie.
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