
Obchodné meno/meno 
a priezvisko

IČO  
(ak bolo pridelné)

Adresa sídla Obec/PSČ Štát e-mail/tel. kontakt

Prevádzkovateľ INAT s.r.o. 35 976 101 Kremnická 26 Bratislava, 851 01 Slovenská 
republika

matej.hajdin@inat.sk,	
0907		655	433

IS Účel spracúvania
Zákonná požiadavka / 
Zmluvná požiadavka / 

Oprávnený záujem / Súhlas 

Právny základ spracovateľskej 
činnosti
(nepovinné)

Kategórie dotknutých osôb
Kategória osobných 

údajov Lehota na výmaz OÚ

Účtovné doklady spracovanie 
účtovných dokladov

zákonná požiadavka 

Článok 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia Európskeho 

parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 
o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 
95/46/ES, 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. 

286/1992 Zb. o daniach z príjmov 
v znení neskorších predpisov, 

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

predpisov

fyzické osoby - 
zamestnanci, klienti, 

zákazníci a 
sprostredkovatelia 

bežné osobné údaje 
potrebné k 

spracovaniu účtovných 
dokladov

10 rokov

Priloha k oboznámeniu a plneniu informačnej povinnosti zverejnenej na webovej adrese prevádzkovateľa

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa* 



Správa registratúry
správa a evidencia 
prijatej a odoslanej 

pošty
zákonná požiadavka 

Článok 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia Európskeho 

parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 
o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 
95/46/ES, 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) v znení neskorších 

predpisov

fyzické osoby - 
odosielatelia a 

prijímatelia úradnej 
korešpondencie

bežné osobné údaje - 
meno, priezvisko, 

adresa
3 roky

Uchádzači o 
zamestnanie

zaradenie dotknutej 
osoby do výberového 

konania

oprávneným záujmom je 
realizácia výberového 

konania

Článok 6 ods. 1 písm. f )  
Nariadenia 

Európskeho parlamentu a rady 
(EÚ) 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov, ktorým 
sa zrušuje smernica 95/46/ES

uchádzači o zamestnanie
bežné osobné údaje 

uvedené v životopise, 
motivačnom liste a pod.

do skončenia výberového 
konania, najneskôr však do 

3 mesiacov odo dňa 
doručenia životopisu



Kamerový
systém

monitorovanie 
priestorov prístupných 

verejnosti a 
prevádzkových 

priestorov za účelom 
ochrany majetku 

prevádzkovateľa a 
ochrany verejného 

poriadku a 
bezpečnosti 

oprávneý záujem 
prevádzkovateľa na 

ochrane majetku 
prevádzkovateľa a 
ochrane verejného 

poriadku a bezpečnosti 

Článok 6 ods. 1 písm. f) 
Nariadenia 

Európskeho parlamentu a rady 
(EÚ) 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov, ktorým 
sa zrušuje smernica 95/46/ES

fyzické osoby 
nachádzajúce sa v 

prevádzkových priestoroch 
Prevádzkovateľa a v 

priestoroch prístupných 
verejnosti 

bežné osobné údaje
v závislosti od priestoru na 
úložisku, maximálne však 

15 dní 

Korporátna agenda

korporátna agenda - 
vykonávanie zápisov 
do živnostenského 

registra, obchodného 
registra a iných 

príslušných registrov

zákonná požiadavka

Článok 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia Európskeho 

parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 
o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 
95/46/ES,  Zákon č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov, Zákon č. 

530/2003 Z.z. o obchodnom 
registri a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  Zákon č. 
455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v 
znení neskorších predpisov, 

fyzické osoby - členovia 
štatutárneho orgánu a ich 

rodičia, fyzické osoby - 
spoločníci

bežné osobné údaje 10 rokov

Poučenie osôb pred 
vstupom 

poučenie osôb 
vstupujúcich do 

spoločnosti 
Prevádzkvateľa o 

podmienkach BOZP

pprávnený záujem 
prevádzkovateľa na 

dodržiavaní pravidelie 
BOZP v priestoroch 

spoločnosti 
prevádzkovateľa

Článok 6 ods. 1 písm. f) 
Nariadenia 

Európskeho parlamentu a rady 
(EÚ) 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov, ktorým 
sa zrušuje smernica 95/46/ES

fyzické osoby 
navštevujúce priestory 

spoločnosti 
Prevádzkovateľa

bežné osobné údaje 
potrebné k poučeniu o 

BOZP

1 mesiac od  vstupu 
Dotknutých osôb do 

priestorov spoločnosti 
Prevádzkovateľ



Zmluvy 

plnenie zmluvných 
povinností na základe 
zmluvy s dotknutými 

osobami

zmluvná požiadavka  

Článok 6 ods. 1 písm. b) 
Nariadenia 

Európskeho parlamentu a rady 
(EÚ) 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov, ktorým 
sa zrušuje smernica 95/46/ES

fyzické osoby - zákazníci bežné osobné údaje
5 rokov po strate platnosti 

Zmluvy 

Zmluvy 

plnenie zmluvných 
povinností na základe 
zmluvy s podnikateľmi 
- fyzickými osobami, 
ktorí sú považovaní 
za dotknuté osoby

zmluvná požiadavka

Článok 6 ods. 1 písm. b) 
Nariadenia 

Európskeho parlamentu a rady 
(EÚ) 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov, ktorým 
sa zrušuje smernica 95/46/ES

fyzické osoby - zákazníci, 
fyzické osoby - 

zástupcovia dodávateľov, 
iných zmluvných partnerov

bežné osobné údaje 
5 rokov po strate platnosti 

Zmluvy 

Zmluvy 

evidencia 
dodávateľov, 

odberateľov a klientov 
v zmluvných vzťahoch

oprávneným záujmom je 
vedenie prehľadu o 

dodávateľoch, 
odberateľoch a 

obchodných partneroch

Článok 6 ods. 1 písm. f) 
Nariadenia 

Európskeho parlamentu a rady 
(EÚ) 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov, ktorým 
sa zrušuje smernica 95/46/ES

fyzické osoby - zákazníci, 
fyzické osoby - 

zástupcovia dodávateľov, 
iných zmluvných partnerov

bežné osobné údaje 
5 rokov po strate platnosti 

Zmluvy 

Práva dotknutých 
osôb

vybavovanie 
uplatnených práv 
dotknutých osôb

zákonná požiadavka 

Článok č. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia Európskeho 

parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 
o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 
95/46/ES, zákon č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých 

zákonov

fyzické osoby, ktoré podali 
žiadoať alebo si uplatnili 
práva dotknutých osôb u 

prevdázkovateľa

bežné osobné údaje, 
ktoré sú uvedené v 

žiadosti

do vybavenia uplatnených 
práv



Práva dotknutých 
osôb

evidencia uplatnených 
práv dotknutých osôb

oprávnený záujem je 
evidovanie uplatnených 
práv dotknutých osôb z 
dôvodu preukázania 
plnenia povinností 

vyplývajúcich z nariadenia 
a zákona

Článok č. 6 ods. 1 písm. f) 
Nariadenia Európskeho 

parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 
o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 
95/46/ES, zákon č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých 

zákonov

fyzické osoby, ktoré podali 
žiadosť alebo si uplatnili 
práva dotknutých osôb u 

prevdázkovateľa

bežné osobné údaje, 
ktoré sú uvedené v 

žiadosti

5 rokov odo dňa uplatnenia 
práv

Prezentácia 
Prevádzkovateľa

Posielanie 
marketingových 

ponúk, akcií, zliav a 
informácií 

Oprávnený záujem 
prevádzkovateľa na 

prezentácií 
prevádzkovateľa a jeho 

produktov 

Článok 6 ods. 1 písm. f) 
Nariadenia 

Európskeho parlamentu a rady 
(EÚ) 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov, ktorým 
sa zrušuje smernica 95/46/ES

fyzické osoby - zákazníci bežné osobné údaje 
3 roky odo dňa uzatvorenia 

zmluvy so zákazníkom

Prezentácia 
Prevázdkovateľa a 
Webovej stránky 

Záhorí.sk - 
Newsletter

Posielanie newslettru - 
 novinky

v rubrike #kamven a 
zaslienanie nových 

článkov na Záhorí.sk

Súhlas Dotknutej osoby

Článok 6 ods. 1 písm. a) 
Nariadenia 

Európskeho parlamentu a rady 
(EÚ) 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov, ktorým 
sa zrušuje smernica 95/46/ES

dotknuté osoby, ktoré 
udelil súhlas so 

spracúvaním prihlásením 
sa do mailing listu na 

webovej stránke Záhorí.sk

e-mailová adresa
5 rokov odo dňa udelenia 

súhlasu alebo do odvolania 
súhlasu 

Prezentácia webovej 
stránky 

Záhorí.sk - Súťaže

Organizácia súťaží 
prostredníctvom 
webovej stránky 

Záhorí.sk a 
sociálnych sietí 

www.facebook.com/re
gionzahori a 

www.instagram.com/z
ahori.sk

Súhlas Dotknutej osoby

Článok 6 ods. 1 písm. a) 
Nariadenia 

Európskeho parlamentu a rady 
(EÚ) 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov, ktorým 
sa zrušuje smernica 95/46/ES

dotknuté osoby, 
ktoré sa zapojili do súťaže 

splnením 
podmienok súťaže

bežné osobné údaje, 
ktoré prevádzkovateľ 

vyžaduje pre 
uskutočnenie súťaže, v 

závislosti od hodnoty 
predmetu súťaže

počas trvania súťaže a 30 
dní po jej skončení



*Tento	Záznam	o	spracovateľských	činnostiach	slúži	len	na	účely	plnenia	informačnej	povinnosti	osôb	mimo	spoločnosti	prevádzkovateľa	a	je	prílohou	k	Zásadám	ochrany	
osobných	údajov	a	plnenia	informačnej	povinnosti	prostredníctvom	webovej	stránky	prevádzkovateľa,	a	nie	je	kompletným	Záznamom	o	spracovateľských


