Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa
Identifikačné a kontaktné
údaje
prevádzkovateľ

P. č.

1.

2.

5.

6.

7.

8.

9.

Adresa trvalého bydliska/
sídlo
Bernolákova 54

PSČ

Obec

Štát

e-mail/tel. kontakt

974 05

Banská Bystrica

SR

info@optiplus.sk

Sebastian Chrien

info@optiplus.sk

zodpovedná osoba

Sebastian Chrien

info@optiplus.sk

Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej činnosti Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov

priamy marketing

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

implementácia
bezpečnostnej
politiky GDPR

daňový úrad, obecné a
prenos do tretej krajiny sa
mestské úrady, Slovenská
neuskutočňuje
pošta, iný oprávnený subjekt

implementácia
bezpečnostnej
politiky GDPR

Katogória príjemcov

zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení 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,

sociálna poisťovňa,
doplnkové dôchodkové
sporiteľne, dôchodkové
správcovské spoločnosti

zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom
poistení o zmene a doplnení zákona č.
95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,

zdravotná poisťovňa

zamestnanci
prevádzkovateľa a ich
rodinný príslušníci, bývalí
zamestnanci, uchádzači o
zamestnanie

bežné osobné údaje

podľa registratúrneho
plánu prevádzkovateľa

daňový úrad

úrad práce, sociálnych vecí a
rodiny

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

sociálna poisťovňa

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

orgány štátnej správy a
verejnej moci na výkon
kontroly a dozoru

Zákon č. 124/2006 z.z. o bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práci a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

orgány štátnej správy a
verejnej moci na výkon
kontroly a dozoru

zamestnanci, dodávatelia,
odberatelia,
sprostredkovatelia

bežné osobné údaje

10 rokov

článok 6, ods. 1, písm. c) Všeobecného
nariadenia o ochrane údajov zákon č.
395/2002 Z. z. o archívoch a
registratúrach a o doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov

zamestnanci
prevádzkovateľa a ich
rodinný príslušníci, bývalí
zamestnanci, uchádzači o
zamestnanie, dodávatelia,
odberatelia,
sprostredkovatelia

bežné osobné údaje

evidencia sa uchováva 10
rokov po ukončení
evidencie

článok 6, ods. 1, písm. c) Všeobecného
nariadenia o ochrane údajov zákon č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov zákon č.
395/2002 Z. z. o archívoch a
registratúrach a o doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej
podobe výkonu pôsobnosti orgánov
verejnej moci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o eGovernmente)

fyzické osoby – odosielatelia
a prijímatelia úradnej
korešpondencie,

bežné osobné údaje, osobné
údaje osobitnej kategórie

oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods.
1 písm. f) Nariadenia. Hlavným
zamestnanci, dodávatelia,
oprávneným záujmom je ochrana
odberatelia,
majetku a bezpečnosti prevádzkovateľa a
sprostredkovatelia
dotknutých osôb

Spracúvanie
osobných údajov je povolené na základe
súhlasu dotknutej osoby v zmysle Článku
6 ods.1 pism.a všeobecného Nariadenia
EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov

zákaznici

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

implementácia
bezpečnostnej
politiky GDPR

3 roky

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

implementácia
bezpečnostnej
politiky GDPR

osoby pohybujúce sa
monitorovaných priestoroch

6 dní

príslušníci Policajného zboru prenos do tretej krajiny sa
v prípade potreby
neuskutočňuje

implementácia
bezpečnostnej
politiky GDPR

titul, meno, priezvisko a
e-mailová adresa,

vaše osobné údaje
budeme na tento účel
spracúvať po dobu kým
nezrušíte svoju účasť v
marketingovom zozname
alebo sa odhlásite zo
zasielania správ na účely
priameho marketingu
(newsletter).

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

implementácia
bezpečnostnej
politiky GDPR

120 mesiacov

poskytovatelia služieb tretích
strán akejkoľvek dcérskej/
pridruženej spoločnosti
našej spoločnosti, ktorí sa
prostredníctvom nás
prenos do tretej krajiny sa
zúčastňujú na poskytovaní
neuskutočňuje
služieb, o ktoré ste požiadali
alebo o ktoré sme
požiadali,obchodný partner,
vládne orgány, orgány činné
v trestnom konaní

implementácia
bezpečnostnej
politiky GDPR

120 mesiacov

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

implementácia
bezpečnostnej
politiky GDPR

120 mesiacov

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

implementácia
bezpečnostnej
politiky GDPR

20 rokov Poskytovateľ v
súvislosti s odberom,
testovaním,
Očná optika:
konzervovaním,
Meno, email, telefónne číslo
meno, email, telefónne číslo
distribúciou,
adresa, lekárska správa,
adresa, lekárska správa, dátum
charakteristikou,
dátum narodenia, zdravotná
narodenia, zdravotná
transplantáciou a
poisťovňa,
prenos do tretej krajiny sa
poisťovňa, recept na okuliare a
vysledovateľnosťou
neuskutočňuje
optickú pomôcku
ľudského tkaniva alebo
ľudských buniek je povinný
Zdravotné poisťovne:
uchovať zdravotnú
recept na okuliare a optickú
dokumentáciu podľa
pomôcku
osobitného predpisu
najmenej 30 rokov od

implementácia
bezpečnostnej
politiky GDPR

IP adresy, názov domény,
zákon č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane
súbory „cookies“ na našej
verzia Vášho prehliadača a
osobných údajov a o zmene a doplnení
webovej stránke meranie
operačného systému,
niektorých zákonov,
v zmysle § 55 fyzické osoby, ktoré navštívili
počtu návštev, priemerného času
prevádzkové údaje, lokalizačné
ods. 5 Zákona 351/2011 o elektronických
našu web stránku
stráveného na stránke, počtu
údaje, webové protokoly,
komunikáciách považované za Váš súhlas
zobrazených stránok,
meno, e-mailová adresa;
s používaním cookies na našej stránke
získaná od návštevníka našej
stránky

rezervačný systém

v zmysle Článku 6 ods.1 pism.b
všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ)
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov

kontaktný formulár na
webstránke

v zmysle Článku 6 ods.1 pism.b
všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ)
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov

zákaznici, klienti

zákaznici, klienti

meno, email, telefónne číslo

meno, email, telefónne číslo

recepty a lekárske správy

zákon č. 153/2013 Z. z. Zákon o
národnom zdravotníckom informačnom
systéme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

zákaznici, klienti

vedenie zdravotnej
dokumentácie

Zákon č. 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej
starostlivosti, službách súvisiacich s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 578/2004 Z. z. Zákon o
poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 579/2004 Z. z. Zákon o záchrannej
zdravotnej službe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Zákon č. 581/2004 Z. z. Zákon o zdravotných
poisťovniach, dohľade nad zdravotnou
starostlivosťou a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

pacienti zdravotného
zariadenia, zamestnanci

údaje o zdravotnom stave –
osobitná kategória

nariadenie 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov Zákon č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

fyzické osoby uplatňujúce
svoje práva ako dotknuté
osoby

titul, meno, priezvisko, adresa
a iné osobné údaje, ku ktorým
sa vzťahuje uplatňované právo
dotknutej osoby

vybavovanie uplatnených práv
dotknutých osôb podľa zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení
10.
niektorých zákonov a podľa
Nariadenia 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov

Bezpečnostné
opatrenia
(technické a
organizačné)

orgány štátnej správy a
verejnej moci na výkon
kontroly a dozoru

článok 6, ods. 1, písm. c) Všeobecného
nariadenia o ochrane údajov, 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. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964
spracovanie účtovných dokladov Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom
(Vedenie účtovníctva)
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, zákon č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov

evidencia prichádzajúcej a
odchádzajúcej pošty

Lehota na výmaz OÚ

Označenie tretej krajiny
alebo medzinárodnej
organizácie

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

plnenie povinností
zamestnávateľa súvisiacich s
pacovným pomerom alebo
zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v
odbobným vzťahom (napr. na
znení neskorších predpisov
základe dohôd o prácach
vykonávaných mimo pracovného
zákon č. 5/2004 Z.z. o službách
pomeru) vrátane predzmluvných
zamestnanosti a o zmene a doplnení
vzťahov
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

ochrana majetku
prevádzkovateľa kamerový
systémom

4.

OPTIPLUS OPTIK s.r.o.

IČO
(ak bolo pridelné)
47 784 644

zástupca prevádzkovateľa

správa registratúry

3.

Obchodné meno/meno a priezvisko

ministerstvo vnútra SR, iný
oprávnený subjekt

kuriérske spoločnosti

120 mesiacov

zdravotné poisťovne

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

5 rokov

fyzické osoby uplatňujúce
práva dotknutých osôb

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

implementácia
bezpečnostnej
politiky GDPR

implementácia
bezpečnostnej
politiky GDPR

