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PRÍLOHA K VYHLÁSENIU 

 
AGROSERVIS SPOL. S R.O., HADOVSKÁ CESTA 6 , 945 01 KOMÁRNO 

IČO: 31441751    |    DIČ: 2020412812    |    SK2020412812 
 

 

INFORMÁCIA O ÚČELOCH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, PRÁVNOM ZÁKLADE, LEHOTÁCH UCHOVÁVANIA A PRÍJEMCOCH 
Účel spracúvania Právny základ spracovateľskej činnosti Lehota na výmaz OÚ Kategória príjemcov 

plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s 
pracovným pomerom alebo odborným vzťahom 
(napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvných 
vzťahov 

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

podľa registratúrneho 
plánu prevádzkovateľa až 
50 rokov podlá 
požiadaviek legislatívy 

orgány štátnej správy a verejnej 
moci na výkon kontroly a 
dozoru 

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, 

sociálna poisťovňa, doplnkové 
dôchodkové sporiteľne, 
dôchodkové správcovské 
spoločnosti 

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, 

zdravotná poisťovňa 

zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov daňový úrad 
zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

úrad práce, sociálnych vecí a 
rodiny 

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 

sociálna poisťovňa 

zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

orgány štátnej správy a verejnej 
moci na výkon kontroly a 
dozoru 

Zákon č. 124/2006 z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

orgány štátnej správy a verejnej 
moci na výkon kontroly a 
dozoru 

žiadosti o prijatie do zamestnania mimo 
výberového konania 

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“). 

1 rok údaje nie sú ďalej poskytované 

spracovanie účtovných dokladov (Vedenie 
účtovníctva) 

článok 6, ods. 1, písm. c) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, 
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 č. 286/1992 Zb. o daniach z 
príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. 

10 rokov 
daňový úrad, obecné a mestské 
úrady, Slovenská pošta, iný 
oprávnený subjekt 
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Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 
predpisov 

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 sa uchováva 10 
rokov po ukončení 
evidencie 

ministerstvo vnútra SR, iný 
oprávnený subjekt 

evidencia prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty 

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

3 roky  

ochrana majetku prevádzkovateľa kamerový 
systémom 

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

6 dní 
príslušníci Policajného zboru v 
prípade potreby 

zverejnenie videozáznamov organom činným v 
trestnom konaní 

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. 

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

orgány štátnej správy, verejnej 
moci 

priamy marketing 

spracúvanie osobných údajov je povolené na základe súhlasu 
dotknutej osoby v zmysle Článku 6 ods.1 pism.a)  všeobecného 
Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 

vaše osobné údaje 
budeme na tento účel 
spracúvať po dobu kým 
nezrušíte svoju účasť v 
marketingovom zozname 
alebo sa odhlásite zo 
zasielania správ na účely 
priameho marketingu 
(newsletter). 

kuriérske spoločnosti 

E-Shop 
v zmysle Článku 6 ods.1 pism.b)  všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a 
o voľnom pohybe takýchto údajov 

10 rokov kuriérske spoločnosti 

marketing E-Shop 
v zmysle Článku 6 ods.1 pism.f)  všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a 
o voľnom pohybe takýchto údajov 

vaše osobné údaje 
budeme na tento účel 
spracúvať po dobu kým 
nezrušíte svoju účasť v 
marketingovom zozname 
alebo sa odhlásite zo 
zasielania správ na účely 
e shop marketingu 
(newsletter). 

kuriérske spoločnosti 
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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 

5 rokov odo dňa 
vybavenia žiadosti 

orgány štátnej správy, verejnej 
moci a verejnej správy podľa 
príslušných právnych predpisov 

prešetrovanie podnetov podľa zákona č. 307/2014 
Z. z. a zákona 54/2019 Z. z. o ochrane 
oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov 

článok 6, ods. 1, písm. c) a e) Všeobecného nariadenia o ochrane 
údajov zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s 
oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov 
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

3 roky účastníci konania 

súbory „cookies“ na našej webovej stránke 
meranie                                                                    
počtu návštev, priemerného času stráveného na 
stránke, počtu zobrazených stránok, 

zákon č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, v zmysle § 55 ods. 5 Zákona 351/2011 o 
elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s 
používaním cookies na našej stránke 

2 roky 

poskytovatelia služieb tretích 
strán akejkoľvek 
dcérskej/pridruženej 
spoločnosti našej spoločnosti, 
ktorí sa prostredníctvom nás 
zúčastňujú na poskytovaní 
služieb, o ktoré ste požiadali 
alebo o ktoré sme požiadali, 
obchodný partner, vládne 
orgány, orgány činné v 
trestnom konaní 

GPS Monitoring                                                   
prehľadné účtovanie PHM, vypátranie vozidla v 
prípade jeho odcudzenia 

  spracúvanie osobných údajov je povolené podľa § 13 ods. 4  zákona 
č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, 
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 pism.f)  všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a 
o voľnom pohybe takýchto údajov 

10 rokov 

orgány činným v trestnom 
konaní v prípade spáchania 
trestného činu, daňovému 
úradu, správca GPS systému. 

vybavovania reklamácií zákazníkov 

zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších 
predpisov, zákonom č. 372/1990 Zb.  o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších predpisov 

5 rokov 
orgánom obchodnej inšpekcie v 
rámci ochrany spotrebiteľa 

právna agenda 
spracovanie predzmluvných a zmluvných činností s klientmi a 
partnermi spol. / spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej 
povinnosti prevádzkovateľa 

10 rokov zmluvné strany, partneri pri 
realizácii projektových činností 

zverejnenie osobných údajov – audio/video záznam 
z podujatí, ktoré organizuje prevádzkovateľ 

spracúvanie osobných údajov je povolené Čl. 6 ods. 1 písm. f), 
v súlade s Nariadením, osobné údaje sú spracúvané  na základe 
osobitnej potreby a požiadavky. Pri podujatiach, ktoré usporadúva 
prevádzkovateľ, dotknuté osoby sa môžu podieľať na propagácii 
prevádzkovateľa zverejnením ich fotografií, obrazového záznamu a 
obrazovo-zvukového záznamu na webovom sídle prevádzkovateľa 

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 
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sieťová bezpečnosť a bezpečnosť 
článok 6, ods. 1, písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov 
spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov 
prevádzkovateľa 

1 rok údaje nie sú ďalej poskytované 

evidencia zodpovedných osôb (externých) 
pôsobiacich u prevádzkovateľa 

 v zmysle Článku 37 ods. 1 písm. a) NARIADENIA 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. 

5 rokov po ukončení 
funkcie 

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 

 


