Informácia o účeloch spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ: COMORRA SERVIS, príspevková organizácia mesta Komárno, Športová 1, Komárno 945 01
P.č.

Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej činnosti

1.

BOZP, PO - Účelom je zákonná povinnosť prevádzkovateľa
vykonávať školenia z BOZP a PO ,viesť evidenciu osôb
absolvujúcich školenie z BOZP, spracovávať záznamu o
registrovanom úraze, viesť evidenciu iných úrazov ako
pracovných, spracúvať správy pre OČ v TK v prípade ak úraz
bol spáchaný trestným činom.

Zákon č.124/2006 Z.z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon
č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, Zákon č. 355/2007 Z.z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskroších predpisov

2.

Lehota na výmaz OÚ

Kategória príjemcov

5 rokov

zákonom stanovený oprávnený subjekt

Správa registratúry - Účelom je zákonná povinnosť vykonávať
Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení
archiváciu dokumentov vrátane osobných údajov, evidenciu
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
došlej a vyšlej pošty

10 rokov

Ministerstvo vnútra SR, iný oprávnený
subjekt

3.

Agenda súvisiaca s Oznámovaním o protispoločenskej
činnosti - účelom spracúvania OÚ je príjem podnetov,
šetrenie obsahu a vybavenie podnetu o protispoločenskej
činnosti

zákon č. 307/2014 Z.z. o niektorých oprávneniach súsvisiacich s
oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

5 rokov

účastníci konania

4.

Hospodárska agenda - účelom spracovania OÚ je ochrana
prevádzkovateľa pri možných následkov vyplývajúcich z
pracovno-právneho vzťahu ( evidencia pridelených
pracovných prostriedkov, dohody o hmotnej zodpovednosti,
evidencia vydaných tankovacích kariet, evidencia protokol o
pridelení vozidla,/

spracúvanie je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov
prevádzkovateľa

1 rok

účastníci konania, iný zákonom
oprávnený subjekt

5.

Monitorovanie priestorov prístupných verejnosti - účelom je
ochrana majetku prevádzkovateľa, bezpečnosť dotknutých
spracúvanie je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov
osôb a ich majetku, návštevníkov
prevádzkovateľa
prevádzkovateľa,odhaľovanie kriminality

15 dní

zákonom stanovený oprávnený subjekt

6.

7.

Splnomocnenia - účelom je zabezpečenie právneho stavu
zastupovania štatutárneho zástupcu v štátnych inštiúciách,z
dôvodu ochrany práv prevádzkovateľa.

spracúvanie je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov
prevádzkovateľa

Sťažnosti - vybavovanie sťažností, evidencia podaných
sťažnosti na prevádzkovateľa, riešenie sťažností, oznámenie o
výsledku preverovania sťažností, spôsob ukončenia konania o zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostich v znení zákona č. 289/2012 Z.z.
sťažnosti.
Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doplnení niektorých zákonov ( Zákon o slobode informácií
).

8.

Slobodný prístup k informáciám - účelom je poskytnutie
informácií pre žiadateľov na základe platného zákona o
slobodnom prístupe k informáciíám.

9.

Pracovná zdravotná služba - Evidencia vstupných lekárskych
prehliadkov, posúdenie vplyv pracovného prostredia na
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách
zdravie zamestnancov, posudzovanie zdravotného rizika,
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, Zákon č.
evidencia ambulantného rekondičného pobytu, zabezpečenie 579/2004 Z.z. o záchrannej zdravotnej slkužbe,
zdravotného dohľadu pre zamestnancov

PaM - Podpis pracovno - právneho vzťahu
10.

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

5 rokov

zákonom stanovený oprávnený subjekt

5 rokov

účastníci konania, iný zákonom
oprávnený subjekt

5 rokov

dotknuté osoby, žiadatelia o
sprístupnenie informácií

5 rokov

zákonom stanovený oprávnený subjekt

oprávnené orgány štátu, ak
poskytovanie údajov prebieha na
základe pravidelnej zákonnej povinnosti

11.

PaM - Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s
pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom / Založenie
pracovného pomeru, výpočet mzdy, dochádzka, čerpanie
dovoleniek, rozvrh práce, zdravotný stav, zdravotné
obmedzenia, preradenia v rámci pracovného pomeru,
materská dovolenka, študijné voľno, ..../

Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce 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.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

12.

PaM - plnenie povinností zamestnávateľa voči zdravotnej
poisťovni

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

13.

PaM - plnenie povinností zamestnávateľa voči sociálnej
povinnosti

14.

PaM - kopírovanie dokladov vzťahujúcich sa k pracovno právneho pomeru zamestnanca z dôvodu plnenia povinností
zamestnávateľa.

70 rokov

po 10 rokoch po skončení pracovného
pomeru

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
po 10 rokoch po skončení pracovného
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pomeru
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. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších
predpisovzákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

70 rokov

zamestnanci, zástupcovia zamestnancov,
iné orgány štátu, ak poskytovanie údajov
prebieha na základe pravidelnej
zákonnej povinnosti

zamestnanci, zástupcovia zamestnancov,
iné orgány štátu, ak poskytovanie údajov
prebieha na základe pravidelnej
zákonnej povinnosti

zamestnanci, zástupcovia zamestnancov,
iné orgány štátu, ak poskytovanie údajov
prebieha na základe pravidelnej
zákonnej povinnosti

zamestnanci, zástupcovia zamestnancov,
iné orgány štátu, ak poskytovanie údajov
prebieha na základe pravidelnej
zákonnej povinnosti

15.

Zverejnenie fotografie zamestnanca na webovej stránke
spoločnosti

16.

Účtovné doklady - spracovanie účtovných dokladov v rámci
vedenia účtovníctva, priame platby cez príjmové pokladničné
doklady, vystevné faktúry, prijaté faktúry, dodacie listy,
objednávky,

17.

Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
Pokladničná agenda - vedenie zoznamu osôb oprávnených na
zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
bankový styk, ŠP, vyplácanie náhrad cestovných príkazov
predpisov, zákon č. 501/2002 Z.z. o platobnom styku

18.

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. 186/1992 Zb. o daniach z príjmov v
znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
v znení neskorších predpisov.

Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb podľa zákona č.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, evidencia uplatnených práv dotknutých
osôb podľa Kapitoly III. Nariadenia 2016/679 o ochrane
spracúvanie je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
prevádzkovateľa
pohybe takýchto údajov

Školenia - Vedenie evidencie osôb absolvujúcich odborné
školenia súvisiace s výkonom pracovného zaradenia
19.

čl. 6 ods. 1 písm. a/ Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ)
1 rok po skončení pracovného pomeru
2016/679 - súhlas dotknutej osoby

Zákon č.124/2006 Z.z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,

neboli stanovení

10 rokov

daňový úrad

10 rokov

daňový úrad

5 rokov

fyzické osoby uplatňujúce si práva
dotknutej osoby

5 rokov

zákonom stanovený oprávnený subjekt

