Informačná povinnosť / Zoznam osobných údajov

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
ÚČETNÍ DOKLADY
1. Účel zpracování osobních údajů:
Zpracovávání osobních údajů za účelem fakturace subjektů údajů, vedení účetních dokladů,
smluv a objednávek klientů při zavedení a plnění předsmluvních a smluvních vztahů.
2. Zákonnost zpracování osobních údajů:
Osobní údaje se zpracovávají na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném
pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
údajů).
3. Zákonná povinnost zpracování osobních údajů (Rozhodné právo dle Nařízení RIM
I Čl. 3. se řídí ustanoveními slovenského právního řádu):
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. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Seznam osobních údajů:
Jméno a příjmení osoby povinné k dani nebo název osoby povinné k dani, adresu jejího sídla,
místa podnikání, provozovny, bydliště nebo adresu místa, kde obvykle pobývá, a její
identifikační číslo pro daň, pod kterým zboží nebo službu dodala, nebo jméno a příjmení
příjemce zboží nebo služby nebo název příjemce zboží nebo služby, adresu jeho sídla, místa
podnikání, provozovny, bydliště nebo adresu místa, kde obvykle pobývá, a jeho identifikační
číslo pro daň pod kterým mu bylo dodáno zboží nebo pod kterým mu byla dodána služba
číslo bankovního účtu fyzické osoby.
5. Subjekty údajů:
Zaměstnanci, zaměstnanci dodavatelů zboží a služeb, fyzické osoby, kterým vznikla
povinnost uhradit dodanou službu
6. Lhůty uložení osobních údajů:
• Obchodní podmínky nákupů a dodávek - 5 let,
• Obchodní příležitosti (vyhledávání) - 2 roky,
• Poptávky - 5 let,
• Nabídky - 3 roky,
• Ceny - 3 roky,
• Zákazníci - 3 roky,
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• Obchodní smlouvy a dohody - 5 let (po ztrátě platnosti smlouvy nebo dohody),
• Faktury - 10 let,
• Kniha doručených a odeslaných faktur nebo jiná evidenční pomůcka - 10 let,
• Dodavatelské a odběratelské dokumenty (jednotlivě) - 10 let,
• Kniha objednávek - 10 let,
• Výdejky a převodky - 5 let,
• Odvody do fondů (měsíčně) - 10 let,
• Pokladní doklady a knihy, včetně limitu pokladní hotovosti - 10 let,
• Účetnictví, roční účetní závěrka, hlavní kniha - 10 let,
• Bankovní doklady (včetně výpisů a hromadných převodních příkazů) - 10 let,
• Bankovní výpisy (běžného účtu, investičních prostředků, sociálního fondu) - 10 let,
• Doklady související s evidencí majetku, včetně leasingu - 5 let,
• Celní hlášení, styk s celnicemi - 10 let,
• Porušení finanční a cenové kázně - opatření - 5 let,
• Hospodářské smlouvy (dodávka energií) - 10 let,
• Skladová agenda (výdaje, příjemky) - 5 let,
• Telekomunikační agenda (výpisy, záruční listy apod.) včetně správy mobilních telefonů
a controllingu - 5 let,
• Nájemní smlouvy - 10 let,
• Nákup strojů a zařízení - 5 let.
7. Oprávněný zájem správce:
Zpracovávání osobních údajů za účelem oprávněných zájmů správce se neprovádí.
8. Postup osobních údajů do třetích zemí:
Osobní údaje se do třetích zemí neposkytují.
9. Technické a organizační bezpečnostní opatření:
Organizační a technická opatření na ochranu osobních údajů jsou zpracována v interních
předpisech správce. Bezpečnostní opatření jsou prováděna v oblastech fyzické a objektové
bezpečnosti, informační bezpečnosti, šifrové ochrany informací, personální, administrativní
bezpečnosti a ochrany citlivých informací, s přesně definovanými pravomocemi a
povinnostmi uvedenými v bezpečnostní politice.
10. Kategorie osobních údajů:
Běžné osobní údaje.
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11. Příjemci osobních údajů (třetí strany):
Třetí strany
Daňový úřad

Iný oprávnený subjekt

Jiný správce (zpracovatel):
-

EKA-Z, s. r. o., IČO: 36 438 073.
Vysokoškolákov 41. 010 08 Žilina
– zpracovatel zajišťující účetní
agendu;

-

GoPay s.r.o., Planá 67, 370 01

Česká republika, IČO:
26046768 – zpracovatel zajišťující
platební bránu
Planá,

Právní základ
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov, zákon o
dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z.
v znení neskorších predpisov.
na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob při
zpracování osobních údajů a o volném
pohybu takových údajů, kterým se
zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně údajů)
na základě článku 28 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob při
zpracování osobních údajů a o volném
pohybu takových údajů, kterým se
zrušuje směrnice 95/46/ES (všeobecné
nařízení o ochraně údajů)

