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Informácie pre dotknutú osobu 

v zmysle článku 13 ods. 1 a 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len 

Nariadenie EÚ) 

 

Prevádzkovateľ: 

EDITION KOŠICE s.r.o. 
Košická 58, 821 08  Bratislava 
IČO: 46170201 
 

Účel spracúvania osobných 
údajov. 

Personálna a mzdová agenda spoločnosti 

Právny základ spracúvania. Zákonná povinnosť - čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. 

Príjemcovia alebo kategórie 
príjemcov. 

Oprávnené osoby prevádzkovateľa, sprostredkovatelia, ktorými 
sú spracovateľ mzdovej a účtovnej agendy, externý správca IT, 
poskytovateľ služieb BOZP a PO, ďalej Sociálnej poisťovni, 
zdravotným poisťovniam, súdom a orgánom činným v trestnom 
konaní, exekútorom, zástupcom zamestnancov, bankám, 
poisťovni, v ktorej sú zamestnanci poistení a iným oprávneným 
subjektom, podľa osobitných zákonov. 

Doba uchovávania osobných 
údajov alebo kritériá na jej 
určenie. 

Podklady pre zostavenie miezd 5 rokov. 
Výplatné listiny 5 rokov. 
Prihlasovanie/odhlásenia/ zdravotná a sociálna poisťovňa 
10rokov. 
Daňové výkazy 10 rokov. 
Osobný spis zamestnanca 70 rokov od narodenia. 
Dochádzka 3 roky. 
Mzdové listy 50 rokov. 

Informácia o tom, či je 
poskytovanie osobných údajov 
zákonnou požiadavkou, alebo 
požiadavkou, ktorá je potrebná 
na uzavretie zmluvy, či je 
dotknutá osoba povinná 
poskytnúť osobné údaje, ako aj 
možné následky neposkytnutia 
takýchto údajov. 

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou, bez 
ktorej nie je možné, aby bola dotknutá osoba zamestnancom 
prevádzkovateľa. 

 
 

Účel spracúvania osobných 
údajov. 

Kamerový systém verejných priestorov 

Právny základ spracúvania. Oprávnený záujem prevádzkovateľa - čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. 

Oprávnený záujem, ak je 
právnym základom pre daný 
účel spracúvania. 

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je ochrana majetku a 
hotovosti v pokladni, ochrana zdravia zamestnancov, kontrola 
dodržiavania bezpečnostných pravidiel pri práci a schopnosť 
kontroly spusteného EZS na diaľku. 

Príjemcovia alebo kategórie 
príjemcov. 

Oprávnené osoby prevádzkovateľa, sprostredkovatelia, orgány 
činné v trestnom konaní, súdy. 

Doba uchovávania osobných 
údajov alebo kritériá na jej 
určenie. 

15 dní 

Informácia o tom, či je 
poskytovanie osobných údajov 
zákonnou požiadavkou, alebo 

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na zabezpečenie 
oprávneného záujmu prevádzkovateľa. 
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požiadavkou, ktorá je potrebná 
na uzavretie zmluvy, či je 
dotknutá osoba povinná 
poskytnúť osobné údaje, ako aj 
možné následky neposkytnutia 
takýchto údajov. 
 

Účel spracúvania osobných 
údajov. 

Kamerový monitorovací systém STK 

Právny základ spracúvania. Zákonná povinnosť - čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. 

Príjemcovia alebo kategórie 
príjemcov. 

Oprávnené osoby prevádzkovateľa, sprostredkovatelia,  typový 
schvaľovací orgán v rámci staníc technickej alebo emisnej 
kontroly nachádzajúcich sa na celom území Slovenskej 
republiky, orgány odborného dozoru podľa  zákona v rámci 
staníc technickej alebo emisnej kontroly nachádzajúcich sa 
v územnom obvode orgánu odborného dozoru, schvaľovací 
orgán v rámci staníc technickej alebo emisnej kontroly 
nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode a o vozidlách 
evidovaných v jeho územnom obvode, orgány Policajného zboru 
v rozsahu potrebnom na účely objasňovania priestupku alebo 
trestného činu. 

Doba uchovávania osobných 
údajov alebo kritériá na jej 
určenie. 

Videozáznam 2 kalendárne roky od vykonania technickej 
kontroly, snímky 20 kalendárnych rokov od vykonania 
technickej kontroly. 

Informácia o tom, či je 
poskytovanie osobných údajov 
zákonnou požiadavkou, alebo 
požiadavkou, ktorá je potrebná 
na uzavretie zmluvy, či je 
dotknutá osoba povinná 
poskytnúť osobné údaje, ako aj 
možné následky neposkytnutia 
takýchto údajov. 

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou. 

 

Účel spracúvania osobných 
údajov. 

Prezentovanie spoločnosti a informovanie 
prostredníctvom internetovej stránky 

Právny základ spracúvania. Zákonná povinnosť - čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. 

Príjemcovia alebo kategórie 
príjemcov. 

Oprávnené osoby prevádzkovateľa, verejnosť, ktorá má prístup k 
osobným údajov na internetovej stránke. 

Doba uchovávania osobných 
údajov alebo kritériá na jej 
určenie. 

Počas trvania účelu. 

Informácia o tom, či je 
poskytovanie osobných údajov 
zákonnou požiadavkou, alebo 
požiadavkou, ktorá je potrebná 
na uzavretie zmluvy, či je 
dotknutá osoba povinná 
poskytnúť osobné údaje, ako aj 
možné následky neposkytnutia 
takýchto údajov. 

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou – 
v rozsahu tzv. vizitkových údajov zamestnancov. 

 

Účel spracúvania osobných 
údajov. 

Objednávky 



Strana 3 z 6 
 

Právny základ spracúvania. Zákonná povinnosť - čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. 

Príjemcovia alebo kategórie 
príjemcov. 

Oprávnené osoby prevádzkovateľa. 

Doba uchovávania osobných 
údajov alebo kritériá na jej 
určenie. 

10 rokov 

Informácia o tom, či je 
poskytovanie osobných údajov 
zákonnou požiadavkou, alebo 
požiadavkou, ktorá je potrebná 
na uzavretie zmluvy, či je 
dotknutá osoba povinná 
poskytnúť osobné údaje, ako aj 
možné následky neposkytnutia 
takýchto údajov. 

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou. 

 

Účel spracúvania osobných 
údajov. 

Účtovná agenda 

Právny základ spracúvania. Zákonná povinnosť - čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. 

Príjemcovia alebo kategórie 
príjemcov. 

Oprávnené osoby, daňový úrad. 

Doba uchovávania osobných 
údajov alebo kritériá na jej 
určenie. 

10 rokov 

Informácia o tom, či je 
poskytovanie osobných údajov 
zákonnou požiadavkou, alebo 
požiadavkou, ktorá je potrebná 
na uzavretie zmluvy, či je 
dotknutá osoba povinná 
poskytnúť osobné údaje, ako aj 
možné následky neposkytnutia 
takýchto údajov. 

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou. 

 

Účel spracúvania osobných 
údajov. 

Kniha príchodov a odchodov 

Právny základ spracúvania. Zákonná povinnosť - čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. 

Príjemcovia alebo kategórie 
príjemcov. 

Oprávnené osoby prevádzkovateľa. 

Doba uchovávania osobných 
údajov alebo kritériá na jej 
určenie. 

10 rokov 

Informácia o tom, či je 
poskytovanie osobných údajov 
zákonnou požiadavkou, alebo 
požiadavkou, ktorá je potrebná 
na uzavretie zmluvy, či je 
dotknutá osoba povinná 
poskytnúť osobné údaje, ako aj 
možné následky neposkytnutia 
takýchto údajov. 

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou. 
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Účel spracúvania osobných 
údajov. 

Upozornenia na blížiacu sa kontrolu 

Právny základ spracúvania. Oprávnený záujem prevádzkovateľa - čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. 

Oprávnený záujem, ak je 
právnym základom pre daný 
účel spracúvania. 

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je poskytovanie služieb 
zákazníkom na vyššej úrovni - zasielanie upozornenia na blížiaci 
sa termín technickej kontroly, aby na ňu zákazník nezabudol, 
keďže je to zákonná povinnosť. Upozornenie sa zasiela 
prostredníctvom SMS alebo emailom. 

Príjemcovia alebo kategórie 
príjemcov. 

Oprávnené osoby prevádzkovateľa. 

Doba uchovávania osobných 
údajov alebo kritériá na jej 
určenie. 

4 roky 

Informácia o tom, či je 
poskytovanie osobných údajov 
zákonnou požiadavkou, alebo 
požiadavkou, ktorá je potrebná 
na uzavretie zmluvy, či je 
dotknutá osoba povinná 
poskytnúť osobné údaje, ako aj 
možné následky neposkytnutia 
takýchto údajov. 

Poskytnutie osobných údajov je povinné na zabezpečenie 
oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Dotknutá osoba má 
právo namietať spracúvanie. 

 

Účel spracúvania osobných 
údajov. 

Kontaktné údaje (z vizitky, osobne, z webu cez 
kontaktný formulár) 

Právny základ spracúvania. Oprávnený záujem prevádzkovateľa - čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. 

Oprávnený záujem, ak je 
právnym základom pre daný 
účel spracúvania. 

Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov 
prevádzkovateľa, ktorými sú schopnosť komunikácie v rámci 
obchodných dodávateľsko-odberateľských vzťahov s 
konkrétnymi fyzickými osobami na strane dodávateľov a 
zákazníkov. 

Príjemcovia alebo kategórie 
príjemcov. 

Oprávnené osoby prevádzkovateľa. 

Doba uchovávania osobných 
údajov alebo kritériá na jej 
určenie. 

10 rokov 

Informácia o tom, či je 
poskytovanie osobných údajov 
zákonnou požiadavkou, alebo 
požiadavkou, ktorá je potrebná 
na uzavretie zmluvy, či je 
dotknutá osoba povinná 
poskytnúť osobné údaje, ako aj 
možné následky neposkytnutia 
takýchto údajov. 

Poskytnutie osobných údajov je povinné na zabezpečenie 
oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Dotknutá osoba má 
právo namietať spracúvanie. 

 

Účel spracúvania osobných 
údajov. 

Oprávnené osoby 

Právny základ spracúvania. Zákonná povinnosť - čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. 
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Príjemcovia alebo kategórie 
príjemcov. 

Oprávnené osoby prevádzkovateľa, zodpovedná osoba 
prevádzkovateľa. 

Doba uchovávania osobných 
údajov alebo kritériá na jej 
určenie. 

5 rokov 

Informácia o tom, či je 
poskytovanie osobných údajov 
zákonnou požiadavkou, alebo 
požiadavkou, ktorá je potrebná 
na uzavretie zmluvy, či je 
dotknutá osoba povinná 
poskytnúť osobné údaje, ako aj 
možné následky neposkytnutia 
takýchto údajov. 

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou. 

 

Dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia EÚ právo na: 
 

• prístup k osobným údajom (článok 15), 

(prístup nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb) 

• opravu a doplnenie osobných údajov (článok 16), 

• výmaz osobných údajov - právo na zabudnutie (článok 17), 

o zverejnené OU, 

o nepotrebné OU, 

o nezákonne spracúvané OU, 

o OU spracúvané na účely priameho marketingu, 

o OU po odvolaní súhlasu na spracovanie, ak neexistuje iný právny základ 

spracúvania, 

o toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných: 

▪  pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, 

▪  spracúvaných na účel archivácie, vedecký/štatistický účel, historický 

výskum, na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie, na 

preukazovanie a uplatňovanie právnych nárokov, 

• obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18), 

o počas opravy nesprávnych údajov, 

o počas overenia, či pri spracúvaní pri výkone verejnej moci alebo na základe 

oprávnených záujmov prevádzkovateľa neprevažujú záujmy dotknutej osoby, 

o ak dotknutá osoba namieta výmaz údajov a požaduje ho nahradiť obmedzením 

spracúvania, 

o ak prevádzkovateľ údaje už nepotrebuje a potrebuje ich dotknutá osoba na 

uplatnenie právneho nároku, 

• prenosnosť osobných údajov spracúvaných automatizovanými prostriedkami (článok 20) 

o pri spracúvaní údajov na základe súhlasu dotknutej osoby alebo zmluvy medzi 

prevádzkovateľom a dotknutou osobou, 

o toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných pri výkone verejnej moci 

zverenej prevádzkovateľovi, 

• namietanie spracúvania osobných údajov (článok 21), 

o pri spracúvaní  pre potreby verejného záujmu, 

o výkonu verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, 

o oprávnených záujmov prevádzkovateľa – ak prevádzkovateľ bude pokračovať 

v spracúvaní, poskytne odôvodnenie, 

o pri spracúvaní na účely priameho marketingu - prevádzkovateľ ihneď pozastaví 

spracúvanie. 

Prevádzkovateľ môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle článku 23 Nariadenia 

EÚ, ak je takéto obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť najmä ochranu práv dotknutej osoby alebo 

iných osôb a uplatnenie vymáhania občianskoprávnych nárokov. 
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Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 

Bratislava podľa článku 13, ods. 2, písm. d) Nariadenia EÚ. 

                                                                     

Dotknutá osoba prehlasuje, že sa s týmito informáciami oboznámila. 


