Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa*
príloha Zásad ochrany osobných údajov a informačnej povinnosti Prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ

Svetlana Antálková – Štúdio preTeba, Smrdáky 195, 906 03 Smrdáky, IČO: 46173242

IS

Účel spracúvania

Zákonná požiadavka /
Zmluvná požiadavka /
Oprávnený záujem /
Súhlas

Uchádazči o
zamestnanie

vedenie dotknutej
osoby v evidencí
uchádzačov o
zamestnanie a
realizácia výberového
konania

spracúvanie osobných
údajov je zmluvnou
požiadavkou
(predzmluvné vzťahy)

Účtovné doklady

spracovanie
účtovných dokladov

spracúvanie osobných
údajov je zákonnou
požiadavkou

Právny základ
spracovateľskej
činnosti

Článok 6 ods. 1
písm. b )
Nariadenia

Článok 6 ods. 1
písm. c)
Nariadenia,
Zákon č.
431/2002 Z. z. o
účtovníctve v
znení neskorších
predpisov, Zákon
č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v
znení neskorších
predpisov, Zákon
č. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej
hodnoty v znení
neskorších
predpisov, Zákon
č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce v
znení neskorších
predpisov

Kategórie
dotknutých osôb

Kategória
osobných
údajov

uchádzači o
zamestnanie

bežné osobné
údaje uvedené v
životopise a /
alebo
motivačnom liste

fyzické osoby zamestnanci a osoby
vykonájúce práce na
základe dohôd o
prácach
vykonávaných mimo
bežné osobné
pracovného pomeru,
údaje potrebné k
fyzické osoby plneniu
dodávatelia tovarov a
zákonných
služieb, ich
povinností,
zamestnanci a
najmä meno,
zástupcovia,
priezvisko,
sprostredkovatelia,
adresa
ich zamestnanci a
bydliska/miesta
zástupcovia a
podnikania,
zamestnanci a
kontaktné údaje
zástupcovia
(tel.č., emailová
dodávateľov tovarov
adresa, bankové
a služieb, fyzické
spojenie)
osoby - zákazníci a
ubytovaný hostia,
fyzické osoby zamestnanci a
zástupcovia
zákazníkov

Správa registratúry

Korporátna agenda

správa registratúry,
evidencia a
vybavovanie prijatej a
odoslanej pošty
(vrátane elektronickej
schránky)

korporátna agenda vykonávanie zápisov
do živnostenského
registra a iných
príslušných registrov

spracúvanie osobných
údajov je zákonnou
požiadavkou

Článok 6 ods. 1
písm. c)
Nariadenia,
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

spracúvanie osobných
údajov je zákonnou
požiadavkou

Článok 6 ods. 1
písm. c)
Nariadenia,
Zákon č.
513/1991 Zb.
Obchodný
zákonník v znení
neskorších
prepdisov, Zákon
fyzické osoby č. 530/2003 Z.z. o
rodičia
obchodnom
prevádzkovateľa,
registri a o zmene
fyzická osoba a doplnení
zodpovedný zástupca
neiktorých
pre prevádzkovanie
zákonov v znení
živnosti
neskorších
predpisov, Zákon
č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom
podnikaní
(živnostenský
zákon) v znení
neskorších
predpisov

fyzické osoby odosielatelia a
prijímatelia úradnej
korešpondencie

bežné osobné
údaje

bežné osobné
údaje

Kamerový systém

Zmluvy

monitorovanie
prevádzkových
priestorov (priestor
kaderníctva Štúdio
preTeba, priestor pred
vstupom do
ubytovania Family a
dvor - spoločné
priestory ubytovania
spracúvanie osobných
Family, kde majú
údajov je vykonávané na
prístup iba ubytovaní
základe oprávneného
hostia a zákazníci) a
záujmu, ktorým je
priestorov parkoviska
záujem na ochrane
pred objedktom
majetku prevádzkovateľa
ubytovania Family a
a ochrane života a
kaderníctva Štúdio
zdravia osôb
preTeba, ktorého
nachádzajúcich sa v
nájomcom je
monitorovaných
prevádzkovateľa a
priestoroch
ktoré je prístupné
verejnosti z dôvodu
ochrany majetku
prevádzkovateľa,
života a zdravia osôb
nachádzajúcich sa v
monitorovaných
priestoroch

plnenie zmluvných
povinností
prevádzkovateľa (na
základe uzatvorených
zmlúv s dodávateľmi
tovarov a služieb,
obchodnými
partnermi, zmlúv o
poskytovaní služieb
kaderníctva Štúdio
preTeba a plnenie
zmlúv o ubytovaní s
ubytovanými hosťami
v uybtovaní Family,
vrátane
predzmluvných
vzťahov (evidencia a
vybavovanie
objednávok)

spracovanie osobných
údajov je zmluvnou
požiadavkou

Článok 6 ods. 1
písm. f)
Nariadenia

Článok 6 ods. 1
písm. b)
Nariadenia

fyzické osoby
nachádzajúce sa v
monitorovaných
priestoroch

obrazové
podobizne a
prejavy osobnej
povahy
zachytené
kamerovým
systémom

fyzické osoby obchodní partneri, ich
zamestnanci a
zástupcovia, fyzické
osoby - dodávatelia
tovarov a služieb a
ich zamestnanci a
bežné osobné
zástupcovia, fyzické
údaje (meno,
osoby - zamestnanci
priezvisko,
a zástupcovia
adresa bydliska /
dodávateľov tovarov
miesta
a služieb, fyzické
podnikania,
osoby - potenciálni
kontakné údaje zákazníci a zákazníci,
tel. č., emailová
fyzické osoby adresa)
zamestnanci a
zástupcovia
potenciálnych
zákazníkov a
zákazníkov, fyzické
osoby - ubytovaní
hostia

Zmluvy

Zmluvy

Hostia

spracovanie osobných
údajov je vykonávané na
základe oprávneného
záujmu, ktorým je
evidencia
vedenie prehľadu o
dodávateľov,
dodávateľoch a
obchodných partnerov obchodných partneroch
a zákazníkov
prevádzkovateľa, resp.
(kaderníctva Štúdio ich kontaktných osobách
preTeba a ubytovania v zmluvných vzťahoch a
Family) v zmluvných
zákazníkoch
vzťahoch a
prevádzkovateľa za
uzatvorených zmlúv účelom riadneho plnenia
zmlvných povinností,
preukazovania právnych
nárokov prevádzkovateľa
a pod.

vybavovanie
rezervácií zadaných
telefonicky alebo
emailom

prešetrovanie a
uplatňovanie škody na
veciach ubytovaných
hostí

spracovanie osobných
údajov je zmluvnou
požiadavkou (
predzmluvné vzťahy)

spracovanie osobných
údajov je zákonnou
požiadavkou

Článok 6 ods. 1
písm. f)
Nariadenia

Článok 6 ods. 1
písm. b)
Nariadenia

fyzické osoby obchodní partneri, ich
bežné osobné
zamestnanci a
údaje (meno,
zástupcovia, fyzické
priezvisko,
osoby - dodávatelia
adresa bydliska /
tovarov a služieb a
miesta
ich zamestnanci a
podnikania,
zástupcovia, fyzické
kontakné údaje osoby - zamestnanci
tel. č., emailová
a zástupcovia
adresa)
dodávateľov tovarov
a služieb

fyzické osoby
uskutočňujúce
rezerváciu a ich
kontaktné osoby,
fyzické osoby ubytovaný hostia,

Článok 6 ods. 1
písm. c)
Nariadenia,
fyzické osoby, ktoré si
Zákon č. 40/1964
uplatnujú náhradu
Zb. Občiansky
škody
zákonník v znení
neskorších
predpisov

bežné osobné
údaje (meno,
priezvisko, email,
telefónne číslo)

bežné osobné
údaje

Hostia

Hostia

vedenie knihy
ubytovaných hostí

overenie totožnosti
cudzinca pri ubytovaní
predložením
cestovného pasu
alebo iného
cestovného dokladu a
vyplnenie úradneho
tlačiva o hlásení
pobytu cudzincov a
jeho odovzdanie
príslušnému
oddeleniu policajného
zboru SR

spracúvanie osobných
údajov je zákonnou
požiadavkou

Článok 6 ods. 1
písm. c)
Nariadenia,
Zákon č.253/1998
Z.z. o hlásení
pobytu občanov
Slovenskej
republiky a o
registri
obyvateľov
Slovenskej
republiky v znení
neskorších
predpisov, Zákon
č. 404/2011 Z.z. o
pobyte cudzincov
v znení
neskorších
predpisov

spracúvanie osobných
údajov je zákonnou
požiadavkou

meno,
priezvisko,dátum
a miesto
narodenia, štátna
príslušnosť,
miesto trvalého
pobytu, číslo
cestovného
Článok 6 ods. 1
dokladu, účel
písm. c)
pobytu, číslo
Nariadenia,
fyické osoby víza a jeho
Zákon č.
cudzinci a ich rodinný platnosť, miesto
404/2011 Z.z. o
príslušníci, ktorí sú
vydania alebo
pobyte cudzincov
ubytovaními hosťami číslo dokladu o
v znení
pobyte vydaného
neskorších
SR alebo
predpisov
členským štátom
EÚ a jeho
platnosť, adresa
pobytu v SR,,
mená a
priezviská
spolucestujúcich
detí

fyzické osoby ubytovaní hostia

meno,
priezvisko,
adresa trvalého
pobytu, číslo OP
alebo číslo
cestovného
dokladu, doba
ubytovania (deň
príchodu a deň
odchodu) , pri
cudzincoch aj
dátum narodenia
a štátna
príslušnosť

Hostia

Reklamácie

vyberanie miestnej
dane za ubytovanie,
poukazovanie
miestnej dane za
ubytovanie obci
Smrdáky a vedenie
predpísanej evidencie
(evidencia sa vedie v
knihe ubytovaných
hostí)

vybavovanie
reklamáćií

spracúvanie osobných
údajov je zákonnou
požiadavkou

Článok 6 ods. 1
písm. c)
Nariadenia,
Zákon č.
4582/2004 Z.z. o
miestnych
daniach a
miestnom
poplatku za
komunálne
odpady a drobné
stavebné odpady
v znení
neskorších
predpisov

spracovanie osobných
údajov je zákonnou
požiadavkou

Článok 6 ods. 1
písm. c)
Nariadenia,
Zákon č.
250/2007 Z. z. o
ochrane
spotrebiteľa a o
fyzické osoby
zmene zákona
uplatňujúce
Slovenskej
reklamáciu (ubytovaní
národnej rady č.
hostia a zákazníci
372/1990 Zb. o
kaderníctva) a ich
priestupkoch v
zástupcovia
znení neskorších
predpisov, Zákon
č. 40/1964 Zb.
Občiansky
zákonník v znení
neskorších
predpisov

meno,
priezvisko,
adresa trvalého
pobytu, číslo OP
alebo číslo
cestovného
fyzické osoby dokladu, doba
daňovníci (ubytovaní
ubytovania (deň
hostia)
príchodu a deň
odchodu) , pri
cudzincoch aj
dátum narodenia
a štátna
príslušnosť

bežné osobné
údaje

Článok 6 ods. 1
písm. c)
Nariadenia,
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
súčasťou
žiadosti

spracovanie osobných
Článok č. 6 ods.
údajov na základe
1 písm. f)
oprávneného záujmu
Nariadenia,
prevádzkovateľa, ktorým
Zákon č. 18/2018
je evidovanie
evidencia uplatnených
Z. z. o ochrane
Práva dotknutých osôb
uplatnených práv
práv dotknutých osôb
osobných údajov
dotknutých osôb z
a o zmene a
dôvodu preukázania
doplnení
plnenia povinností
niektorých
vyplývajúcich z právnych
zákonov
predpisov

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

bežné osobné
údaje, ktoré sú
súčasťou
žiadosti

Práva dotknutých osôb

vybavovanie
uplatnených práv
dotknutých osôb

spracovanie osobných
údajov je zákonnou
požiadavkou

Prezentácia

spracúvanie osobných
údajov je vykonávané na
základe oprávneného
záujmu prevádzkovateľa,
odpovedanie na
ktorým je odpovedanie
správy a vybavovanie
na správy na sociálnych
dotazov / žiadostí zo
sieťach a vybavovanie
správ na sociálnych
dotazov a žiadostí z
sieťach
týchto správ pre riadne
vedenie obchodnej
komunikácie a kvalitu
poskytovania služieb

Prezentácia

vyhotovovanie a
zverejňovanie
fotografií dotknutých
spracúvanie osobných
osôb a zverejňovanie
údajov je vykonávané na
mena a priezviska
základe súhlasu
dotknutých osôb na
dotknutej osoby
profile
prevádzkovateľa na
sociálnej sieti

Prezentácia

spracovanie osobných
údajov je vykonávané na
základe oprávneného
záujmu prevádzkovateľa,
ktorým je záujem na jeho
prezentácií
prostredníctvom
prehľadnej a funkčnej
webovej stránky
zabezpečenej promocou
funkčných a analytických
cookie súborov

prezentácia
prevádzkovateľa na
webovej stránke

Článok 6 ods. 1
písm. f)
Nariadenia

Článok 6 ods. 1
písm. a)
Nariadenia

Článok 6 ods. 1
písm. f)
Nariadenia

fyzické osoby
zasielajúce správu /
dotaz

meno,
priezvisko, email, iné údaje
uvedené v
kontaktnom
formulári

fyzické osoby, ktoré
udelil súhlas
(zamestanci a
ubytovaní hostia /
zákazníci
kaderníctva)

fotografia, meno,
priezvisko

fyzické osoby, ktoré
navštívili webovú
stránku

bežné osobné
údaje

"*Tento záznam o spracovateľských činnostiach slúži len na účely plnenia informačnej povinnosti
Prevádzkovateľa a tvorí prílohu Zásad ochrany osobných údajov Prevádzkovateľa, prostrednítvom
ktorých si Prevádzkovateľ plní svoju informačnú povinnosť voči dotknutým osobám, nie je kompletným
Záznamom o spracovateľských činnostiach

