ISMONT, S.R.O. – PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVEJ
STRÁNKY https://ismont.sk/
Spoločnosť ISMONT, s.r.o., Strojárenská 1C, 917 02, Trnava, IČO: 45593141, DIČ: 2023079564,
IČ DPH: SK2023079564 ako prevádzkovateľ webstránky (ďalej len „prevádzkovateľ“) garantuje
bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho
parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
zmien.
1. COOKIES. Pri použití webových stránok sk môže dochádzať k ukladaniu súborov cookies
(drobných súborov, ktoré zabezpečujú sledovanie aktivity užívateľa na webstránkach) na
elektronickom zariadení, pomocou ktorého užívateľ k týmto stránkam pristupuje. Podmienky
ukladania a spracúvania cookies sú nasledovné:
•
•

•

•
•

Užívateľ má vždy možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo odmietnuť ukladanie súborov
cookies, a to nastavením svojho webového prehliadača – povolením alebo naopak
odmietnutím ukladania cookies.
V prípade udelenia súhlasu (povolenia cookies) môžu byť na elektronickom zariadení
užívateľa ukladané:
1. dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača užívateľa
automaticky vymažú,
2. dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači užívateľa zostávajú
zachované aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého užívateľ pristupuje k
webovým
stránkam sk (tieto cookies môže užívateľ kedykoľvek vymazať a po
niekoľkých týždňoch alebo mesiacoch sa vymažú automaticky).
Svojím súhlasom užívateľ zároveň povoľuje, aby prevádzkovateľ súbory cookies využil
na vlastné evidenčné alebo štatistické účely, a na účely cielenej reklamy partnerov, s
ktorými má uzatvorené osobitné dohody o zobrazovaní reklamy na webstránkach.
Súhlas užívateľa trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača.
Zmenou nastavení internetového prehliadača užívateľa alebo zákazom používania
súborov cookies súhlas užívateľa zaniká.
Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových
stránkach tretích osôb, alebo využitie súborov cookies uložených na koncovom
zariadení užívateľa tretími osobami.
V prípade odmietnutia súhlasu (odmietnutia cookies vo webovom prehliadači)
prevádzkovateľ
nemôže
garantovať
úplnú
funkčnosť
webovej
stránky
https://ismont.sk/.

2. ZABEZPEČENIE WEBSTRÁNKY.
Webstránka https://ismont.sk/ používa pri akomkoľvek pripojení užívateľa a prenose
akýchkoľvek údajov šifrované pripojenie SSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k
prenášaným údajom počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími
osobami. Databázy prevádzkovateľa obsahujúce osobné údaje sú chránené šifrovaním a
neverejnými prístupovými údajmi v súlade s najmodernejšími technickými štandardmi. – ak je
aktivovany ssl cert.
3. KONTAKTNÉ ÚDAJE.
Užívateľ pri svojej návšteve a ďalšom používaní webovej stránky https://ismont.sk/ môže
kontaktovať prevádzkovateľa a poskytnúť mu svoje osobné údaje na účely spätného
kontaktovania.
• Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Právnym základom spracúvania údajov
poskytnutých užívateľom je v takomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa
kontaktovať užívateľa a poskytnúť prípadné odpovede alebo poradenstvo.
• Osobné údaje, ktoré môže užívateľ poskytnúť prevádzkovateľovi, sú:
1. meno a priezvisko [nevyhnutné]

2. e-mailová adresa [nevyhnutné]
3. telefónne číslo [dobrovoľné]
• ÚČEL.
Účelom spracovania osobných údajov užívateľa je spätné kontaktovanie užívateľa.
• TRVANIE SPRACÚVANIA.
Osobné údaje budú spracúvané iba na nevyhnutnú dobu počas komunikácie s užívateľom.
• SPRÁVNOSŤ.
Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov užívateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú
správne, pravdivé a aktuálne.
4. NEWSLETTER.
Užívateľ – dotknutá osoba pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových stránok
https://ismont.sk/ môže prevádzkovateľovi poskytnúť svoje osobné údaje. K poskytnutiu
osobných údajov užívateľa môže dôjsť pri dobrovoľnej registrácii k odberu newsletteru za
pomoci takej e-mailovej adresy, z ktorej možno určiť jeho totožnosť, alebo pri dobrovoľnom
vyplnení kontaktného formulára spojeného s vybraným obsahom webových stránok.
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Nevyhnutnou podmienkou spracúvania
osobných údajov užívateľa prevádzkovateľom na účel zasielania newsletteru je udelenie
súhlasu užívateľa so spracúvaním osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu a zasielaním
marketingových správ, pričom tento súhlas je jediným právnym základom spracúvania údajov
poskytnutých užívateľom (e-mailovej adresy).
Užívateľ na zabezpečenie oprávnenia prevádzkovateľa spracúvať poskytnuté osobné údaje
musí vyjadriť svoj súhlas s uchovávaním a ďalším spracovaním získaných osobných údajov, v
rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie účelu stanoveného v tomto článku.
5. TRVANIE SÚHLASU.
Súhlas užívateľa podľa predošlého odseku nadobúda platnosť okamihom dobrovoľného
poskytnutia súhlasu zaškrtnutím príslušného políčka v online formulári a trvá po dobu dvoch
rokov alebo do odvolania súhlasu užívateľom. Prevádzkovateľ má právo spracúvať poskytnuté
údaje počas trvania súhlasu.
6. ÚČEL.
Účelom spracovania osobných údajov užívateľa je umožnenie odberu ním vyžiadaného
newsletteru (informačného letáku) zasielaním takého newsletteru prevádzkovateľa na
kontaktné adresy poskytnuté užívateľom, najmä v elektronickej podobe.
7. SPRÁVNOSŤ.
Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov užívateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú
správne, pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú
uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže prevádzkovateľovi
spôsobiť. Užívateľ je povinný nahlásiť prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu svojich poskytnutých
osobných údajov.
8. PRENOS ÚDAJOV A AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE.
Osobné údaje užívateľa nebudú zverejnené ani poskytnuté tretím osobám, nebudú prenášané
do krajín mimo Európskej únie, ani na základe nich prevádzkovateľ nebude automatizovaným
spôsobom prijímať rozhodnutia dôležité pre užívateľa.
9. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY.
Práva užívateľa v súvislosti s ochranou osobných údajov upravujú najmä ustanovenia článkov
12 až 22 GDPR, v znení neskorších zmien.
Ako užívateľ máte najmä právo na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti adresovanej
prevádzkovateľovi (e-mail: ismont@ismont.sk požadovať:
1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané, prístup k Vašim osobným
údajom a informáciám o nich, ako aj opravu týchto údajov,
2. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, najmä ak sú nesprávne,

3. vymazanie Vašich osobných údajov, najmä ak pominul účel ich spracúvania alebo ste
odvolali súhlas so spracúvaním,
4. prenesenie Vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi v štruktúrovanej a strojovo
čitateľnej podobe.
Rovnako máte právo písomným oznámením alebo e-mailom (na adresu ismont@ismont.sk ):
1. kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, s účinnosťou odo dňa
doručenia oznámenia, ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva na základe súhlasu,
pričom zákonnosť spracúvania pred doručením oznámenia o odvolaní súhlasu bude
zachovaná,
2. ak sa spracúvanie osobných údajov nevykonáva na základe Vášho súhlasu, namietať proti
spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa Vašej osobnej situácie alebo ak máte podozrenie, že sa
údaje spracúvajú nezákonne.
Máte tiež právo podať Úradu na ochranu osobných údajov, ako dozornému orgánu pre
Slovenskú republiku, sťažnosť alebo podnet na prešetrenie spracúvania Vašich osobných
údajov.
Práva užívateľa a/alebo člena môžu byť obmedzené, ak takéto obmedzenie vyplýva z
osobitného predpisu, ich uplatnením by bola porušená ochrana užívateľa alebo by boli
porušené práva a slobody iných dotknutých osôb.

POSTUP PRI SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Tento dokument opisuje spôsob a účel spracovania osobných údajov ISMONT, s.r.o.,
Strojárenská 1C, 917 02 Trnava, IČO: 45 593 141, prevádzkovateľom (ďalej len ako „MY“ alebo
„prevádzkovateľ“), a tiež poskytuje akékoľvek ďalšie zákonom požadované informácie,
vrátane informácií o právach dotknutej osoby a o tom, ako ich uplatňovať.
Nariadenie (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Nariadenie“)
prestavuje právny predpis o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov a chráni základné práva a slobody fyzických osôb,
najmä vo vzťahu k právu na ochranu osobných údajov.
Podľa Článku 4 (1) Nariadenia pojem „osobné údaje“ znamená akékoľvek informácie
týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len ako „dotknutá
osoba“).
„Spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných
údajov, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami, ako
sú
získavanie,
zaznamenávanie,
usporadúvanie,
štruktúrovanie,
uchovávanie,
prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie
prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie,
obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia (Článok 4(2) Nariadenia).
Podľa Článku 12 a nasl. Nariadenia, dotknutej osobe musia byť tiež poskytnuté príslušné
informácie o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa a o právach dotknutej osoby.
1.

NA AKOM ZÁKLADE MOŽEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ?
Spracúvanie je zákonné, iba vtedy a iba v takom rozsahu, keď je splnená najmenej jedna
z týchto podmienok:
• dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na
jeden alebo viaceré konkrétne účely,
• spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá
osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred
uzatvorením zmluvy,
• spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti,
• spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje
prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito
záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby,
ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa,

2.

ŽIADOSTI O PRIJATIE DO ZAMESTNANIA
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje uchádzačov o zamestnanie na účely ich
evidencie pri výberovom procese na obsadenie voľnej pracovnej pozície
prevádzkovateľa, príp. eviduje osobné údaje uchádzačov o zamestnanie bez zámeru
obsadiť konkrétnu pracovnú pozíciu. V prípade, že sa prevádzkovateľ rozhodne uzatvoriť
s niektorým z uchádzačov o zamestnanie pracovnú zmluvu, príp. niektorú z dohôd mimo
pracovného pomeru, štátnozamestnaneckú zmluvu, t. j uchádzač je úspešný, budú
osobné údaje tohto uchádzača ďalej spracúvané prevádzkovateľom na účely plnenia
záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenia pracovnoprávneho vzťahuPrávny základ: v súlade s ustanovením čl. 6 ods. 4 Nariadenia Európskeho parlamentu
a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenia GDPR“). Zákon 311/2001 Z. z. Zákonník
práce v znení neskorších predpisov.
Doba uchovávania: po dobu 1 rokoch odo dňa doručenia životopisu a následne budú
zlikvidované.

3.

AKÝ JE ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME, NA
AKÚ DOBU MÁME ULOŽENÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ?
Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov a
účelov, ktoré sú stanovené prevádzkovateľom. Tieto sú jednotlivo uvedené v INFORMÁCIÍ
O ÚČELOCH SPRACÚVANIA.

4.

KTO SÚ PRÍJEMCOVIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV ?
Kategória príjemcov: orgány štátnej a verejnej správy, samosprávy, správca webovej
stránky Spoločnosti, audítor, advokát, sprostredkovatelia (napr.účtovnú agendu),
spoločnosti vykonávajúce správu a podporu informačných technológii, poskytovatelia
informačných služieb v odôvodnených prípadoch súdy a orgány činné v trestnom konaní.

5.

ZVEREJNENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje nebudú zverejnené.

6.

AUTOMATIZOVANE INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE
Osobné údaje nebudú používane na automatizovane individuálne rozhodovanie
vrátane profilovania.

7.

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV MIMO EURÓPSKEJ ÚNII
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa
neuskutočňuje.

8.

MLČANLIVOSŤ
Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať
vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Táto
mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami.

9.

ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a
zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického,
tak organizačného rázu. Veľmi nám záleží na ochrane vašich osobných údajov. Preto
nielen pravidelne kontrolujeme ich zabezpečenie, ale ich ochranu priebežne
zdokonaľujeme. Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na
aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné
opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.

10. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho
súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky
na uvedenú mailovú adresu, písomne, alebo osobne v sídle prevádzkovateľa. Odvolanie
súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho
základe o Vás spracúvali. Bez ohľadu na to mate právo kedykoľvek namietať proti
spracovaniu osobných údajov.
Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme
k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine
prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ
nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali
elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky
možné.
Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť

a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými
disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať,
aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich
osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac
nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však
potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať
určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti
vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať,
aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že
osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše
osobné údaje nepotrebujeme využívať.
Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos
osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo
na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe
súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na
našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý
legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše
osobné údaje ďalej spracúvať.
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate,
že vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať
sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je úrad na ochranu osobných údajov slovenskej
republiky, hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. Číslo: +421 /2/ 3231 3214;
mail:statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu
elektronickou formou je potrebne, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods.1 zákona
č.7181967 Zb. o správnom konaní (správny poplatok).
11. INFORMOVANIE A UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY

Za účelom uplatňovania svojich práv, môžete kedykoľvek kontaktovať prevádzkovateľa
nasledovne:
•
•

Adresa: ISMONT, s.r.o., Strojárenská 1C, 917 02 Trnava.
E-mail: baranovicova@ismont.sk

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého
počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde
budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať.
V prípade opakovanej žiadosti sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok
na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

ISMONT, s.r.o., Strojárenská 1C, 917 02 Trnava, IČO: 45 593 141

INFORMÁCIE O ÚČELOCH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, PRÁVNOM ZÁKLADE, PRÍJEMCOCH A LEHOTÁCH
UCHOVÁVANIA
Výber zamestnancov

Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich
s pracovno-právnym vzťahom a obdobným
vzťahom

Plnenie povinností zamestnávateľa voči sociálnej
poisťovni

Plnenie povinností zamestnávateľa voči

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov
zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v
znení neskorších predpisov
zákon č. 596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zákon č. 317/2009 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších
predpisov
zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 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. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zmluvný vzťah,
zákon č. 596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zákon č. 317/2009 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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
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. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a

KATEGÓRIA
PRÍJEMCOV
osobné údaje
uvedené v
životopise,
osobné údaje
uvedené vo
výpise z registra
trestov, doklad o
dosiahnutom
vzdelaní
zamestnanci,
zástupcovia
zamestnancov,
iné oprávnené
orgány štátu, ak
poskytovanie
údajov prebieha
na základe
pravidelnej
zákonnej
povinnosti

ROKY
UCHOVÁVANIA
1 rok

sociálna
poisťovňa

10 rokov

zdravotná

10 rokov

70 rokov
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zdravotnej poisťovni
Plnenie povinností zamestnávateľa na úseku
bezpečnosti a ochrany zdravia

Plnenie daňových povinností
Mzdová politika zamestnávateľa

Exekúcie

doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práce 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
zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších
zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 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, 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. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde
a o zmene a doplnení zákona č. 595/2003 Zb. o dani z príjmov v
znení neskorších predpisov
zákon č. 59/2018 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej
činnosti (Exekučný poriadok), článok 6, ods. 1, písm. c)
Všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Správa registratúry

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

Evidencia prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty

článok 6, ods. 1, písm. c) Všeobecného nariadenia o ochrane

poisťovňa
školiaci subjekt,
zamestnávateľ,
technik BOZP

5 rokov po
ukončení alebo
zániku povinnosti

daňový úrad

10 rokov

Zdravotné
poisťovne,
sociálna
poisťovňa,
daňový úrad,
DDS,

50 rokov

osoby oprávnené
v zmysle
príslušných
predpisov, notári
Ministerstvo
vnútra Slovenskej
republiky, iný
oprávnený
subjekt,
údaje nie sú ďalej

10 rokov

evidencia sa
uchováva 10 rokov
po ukončení
evidencie
3 roky
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Spracovanie účtovných dokladov

Sieťová bezpečnosť a bezpečnosť

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 e-Governmente)
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 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č.
152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona
č595/2003 Zb. o dani 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
Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6,
ods. 1, písm. c)

Uplatňovanie práv dotknutých osôb

spracúvanie osobných údajov je povolené Čl. 6 ods. 1 písm. c),
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

Ochrana majetku prevádzkovateľa kamerový
systémom

oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
Hlavným oprávneným záujmom je ochrana majetku a

poskytované

daňový úrad

10 rokov

súdy, orgány
činné v trestnom
konaní, inšpektori
Úradu na
ochranu
osobných údajov
SR, iný oprávnený
subjekt v súlade
so zákonom
o ochrane
osobných údajov
resp. iným
osobitným
právnym
predpisom
orgány štátnej
správy, verejnej
moci a verejnej
správy podľa
príslušných
právnych
predpisov
príslušníci
Policajného zboru

1 rok

5 rokov odo dňa
vybavenia žiadosti

6 dní
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bezpečnosti prevádzkovateľa a dotknutých osôb
v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov

v prípade potreby
orgány štátnej
správy, verejnej
moci

GPS Monitoring
prehľadné účtovanie PHM, automatické
generovanie knihy jázd, vypátranie vozidla v
prípade jeho odcudzenia

zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov, zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
znení neskorších predpisov, zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z
príjmov v znení neskorších predpisov.
V zmysle Článku 6 ods.1 písm. b) všeobecného Nariadenia EP a
R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Realitná činnosť - zmluvné a predzmluvné vzťahy
a evidencia súvisiacich dokumentov

zákona č. 40/1964 Z.Z. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov alebo zákona č. 513/1991 Z.Z. Obchodný zákonník v
znení neskorších predpisov
v zmysle Článku 6
ods.1 písm. b) všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov

orgány činným v
trestnom konaní v
prípade
spáchania
trestného činu,
daňovému úradu,
správca GPS
systému
ktorým môžu byť
poskytnuté
osobné údaje sú
externé
advokátske
kancelárie alebo
spolupracujúci
právnici,
spoločnosti
poskytujúce
serverové alebo IT
služby a taktiež
realitní makléri
pôsobiaci v
systéme
spoločnosti.
Osobné údaje sú
ďalej poskytnuté
hypotekárnym
poradcom,
bankám,
správcovským

Zverejnenie videozáznamov organom činným v
trestnom konaní

záznamy môžu byť
využité aj na
preukazovanie
právnych nárokov
a prevádzkovateľ
ich bude spracúvať
po
dobu
nevyhnutnú na ich
preukazovanie
10 rokov

10 rokov
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spoločnostiam,
Okresným
úradom
katastrálny odbor,
notárskym
úradom,
dodávateľom
médií spojených
s chodom
nehnuteľností,
ktoré sa ich
týkajú, a iným
inštitúciami
potrebným pri
danom
obchodnom
vzťahu.

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov
kamerovým systémom prevádzkovateľa ISMONT, s.r.o.
Kamerový systém je prevádzkovaný s cieľom na splnenie úlohy realizovanej pre účel:
1. Vnútornej ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality a
ochrany majetku pred krádežou alebo poškodzovaním, potlačenie anonymity a
páchania trestnej činnosti, vytvorenie systému vstupu s prioritou vstupu do záujmových
a monitorovaných priestorov, kontrola dodržiavania interných poriadkov najmä
ochrany pred pohybom neoprávnených osôb v chránených priestoroch, ktoré za
určitým účelom vstúpili do vnútorných priestorov prevádzkovateľa.
Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v
Nariadení1 alebo Zákone2 o ochrane osobných údajov. Našim cieľom je účinná ochrana vašich
osobných údajov a transparentný postup pri poskytovaní informácií.
Zásady ochrany osobných údajov
Prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej
činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných
predpisov3.
Vaše osobné údaje sú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou
prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu
spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom má výlučne len osoba poverená
prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov
prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.
Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo
zálohových úložísk budú vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami
zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia
na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v
dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinná zabezpečovať zálohovanie
údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných
údajov.
Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej
sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
V súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ, spracúva Vaše
osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch. Vaše osobné
údaje spracúvame na základe zákonných podmienok, uvedených v čl. 6 Nariadenia.

1

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o
ochrane údajov).
2 Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
3 Napríklad Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore; zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Prostredníctvom monitorovania kamerovým systémom sú vaše osobné údaje spracúvané na
účel:
1. Vnútornej ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality a
ochrany majetku pred krádežou alebo poškodzovaním, potlačenie anonymity a
páchania trestnej činnosti, vytvorenie systému vstupu s prioritou vstupu do záujmových
a monitorovaných priestorov, kontrola dodržiavania interných poriadkov najmä
ochrany pred pohybom neoprávnených osôb v chránených priestoroch, ktoré za
určitým účelom vstúpili do vnútorných priestorov prevádzkovateľa na základe
zákonných podmienok, uvedených v čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu 6 dní od ich vyhotovenia; po uplynutí tejto
lehoty prevádzkovateľ záznamy s odbornou starostlivosťou zlikviduje, okrem záznamov využitých
na preukazovanie právnych nárokov. Záznamy môžu byť využité aj na preukazovanie právnych
nárokov a prevádzkovateľ ich bude spracúvať po dobu nevyhnutnú na ich preukazovanie a 1
rok po ukončení účelu spracúvania.
Zodpovedná osoba
Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o
ochrane osobných údajov dohliada poverená osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich
práv môžete obrátiť.
Kontaktné údaje poverenú osoby:
Mail: baranovicova@ismont.sk
Adresa: ISMONT, s.r.o., Strojárenská 1C, 917 02 Trnava

Vaše práva podľa nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov má dotknutá osoba právo (i) na prístup k osobným
údajom, (ii) na opravu či doplnenie nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, (iii) na
výmaz osobných údajov, ak už osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré boli
zhromaždené či inak spracované, alebo ak sa zistí, že boli spracúvané protiprávne, (iv) na
obmedzenie spracúvania osobných údajov v osobitných prípadoch, (v) na prenosnosť údajov,
(vi) vzniesť námietku, po ktorej bude spracúvanie osobných údajov ukončené, pokiaľ sa
nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad
záujmami alebo právami a slobodami dotknute osoby, najmä ak je dôvodom prípadné
vymáhanie právnych nárokov a (vii) právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona
č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v platnom znení. Zároveň má dotknutá osoba
možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na
ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).
§
V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete
kontaktovať prostredníctvom našej poverenej osoby.

