II. Informácie o spracovateľských činnostiach
1. Spracovateľská činnosť: Agenda eventov
a. Účel spracúvania osobných údajov
Vedenie agendy spojenej s organizovaním a zabezpečovaním rôznych eventov, svadieb,
večierkov a pod.

b. Právny základ spracúvania osobných údajov
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je
dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti
dotknutej osoby.
Spracúvanie osobných údajov je tiež zákonnou požiadavkou a je nevyhnutné na plnenie
zákonných povinností vyplývajúcich najmä z:
-

zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonníka v znení neskorších predpisov,
zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

c. Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje
-

-

Kategórie spracúvaných osobných údajov:
o Klienti - odberatelia tovarov a služieb:
 meno, priezvisko,
 dátum narodenia,
 adresa, kontaktné údaje,
 údaje o bankovom účte,
 podpis,
 ďalšie údaje uvedené na zmluve nevyhnutné pre naplnenie zmluvného
vzťahu.
o

Potenciálni klienti:
 meno, priezvisko,
 adresa, kontaktné údaje.

o

Dodávatelia/Odberatelia - fyzické osoby:
 meno, priezvisko,
 adresa, kontaktné údaje,
 údaje o bankovom účte,
 podpis,
 ďalšie údaje uvedené na zmluve nevyhnutné pre naplnenie zmluvného
vzťahu.

Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:
o dotknuté osoby,
o zamestnávateľ dotknutej osoby.

d. Doba uchovávania osobných údajov
Osobné údaje sú spracúvané po celú dobu trvania zmluvného vzťahu alebo predzmluvného
vzťahu, následne sú zaradené do predarchívnej starostlivosti v súlade s požiadavkami zákona č.

395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a uchovávané po nasledovnú dobu:
-

zmluvná dokumentácia 20 rokov a následne je zlikvidovaná,
kontaktné údaje na potenciálnych klientov 3 roky a následne sú zlikvidované.

e. Kategórie príjemcov osobných údajov
Osobné údaje sú poskytované a sprístupňované v rámci realizácie eventov obchodným
partnerom (spoločnosť zabezpečujúca tlačové a grafické služby).
Osobné údaje môžu byť v súlade s platnými právnymi predpismi poskytované alebo
sprístupňované:
-

f.

kontrolným úradom,
doručovacím spoločnostiam,
orgánom verejnej moci (OČTK, súdy).

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

g. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

2. Spracovateľská činnosť: Foto/video-dokumentácia
a. Účel spracúvania osobných údajov
Vyhotovovanie foto/video-dokumentácie z organizovaných eventov a promoakcií a využitie na
prezentačné účely (zverejnenie na webovom sídle a sociálnych sieťach).

b. Právny základ spracúvania osobných údajov
Osobné údaje klientov a účastníkov eventov sú spracúvané na základe oprávneného záujmu
prevádzkovateľa, a to na zabezpečenie prezentačných a reklamných účelov.
Osobné údaje klientov a účastníkov eventov sú tiež spracúvané na základe ich súhlasu (resp.
žiadosti) na zverejnenie poskytnutej foto/video-dokumentácie. Súhlas je poskytnutý na dobu
10 rokov.
Spracúvanie osobných údajov je tiež nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou
je dotknutá osoba (model/modelka) v prípade realizácie promoakcií.

c. Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje
-

Kategórie spracúvaných osobných údajov:
o Klienti a účastníci eventov:
 obrazová podobizeň (foto/video).
o

Zmluvne dohodnutí dodávatelia (model/modelka):
 obrazová podobizeň (foto/video).

-

Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:
o dotknuté osoby.

d. Doba uchovávania osobných údajov
Foto/video-dokumentácia vyhotovená prevádzkovateľom je spracúvaná 10 rokov od
vyhotovenia a následne je zaradené do predarchívnej starostlivosti v súlade s požiadavkami
zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a uchovávaná po dobu 10 rokov.
Foto/video-dokumentácia poskytnutá dotknutými osobami je spracúvaná po celú dobu
platnosti súhlasu udeleného dotknutou osobou, resp. pretrvávania oprávneného záujmu
prevádzkovateľa na spracúvanie týchto osobných údajov. Osobné údaje sú zlikvidované po
odvolaní súhlasu dotknutou osobou, resp. pri prejavení akéhokoľvek nesúhlasu dotknutej
osoby s ich zverejňovaním sú odstránené z verejne dostupného miesta (webové sídlo, sociálne
siete).

e. Kategórie príjemcov osobných údajov
Osobné údaje sú za účelom zabezpečenie prezentačných a reklamných činností, resp.
naplnenie žiadosti dotknutých osôb poskytované verejnosti, t. j. zverejňované na webovom
sídle prevádzkovateľa.
Ďalej sú osobné údaje v rámci využívania sociálnych sietí poskytované ich prevádzkovateľom –
Facebook, Instagram, Pinterest.
Osobné údaje môžu byť v súlade s platnými právnymi predpismi poskytované alebo
sprístupňované:
-

f.

orgánom verejnej moci (OČTK, súdy).

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie
V súvislosti s využívaním sociálnych sietí Facebook, Instagram a Pinterest môže dochádzať
k prenosu osobných údajov do tretích krajín (USA). Prevádzkovatelia uvedených služieb sa
zaviazali dodržiavať pravidlá ochrany osobných údajov v rámci tzv. Privacy Shield
(www.privacyshield.gov) a prenos je realizovaný na základe rozhodnutia o primeranosti, t. j.
zabezpečenia primeranej ochrany osobných údajov.
Okrem toho, uvedený prevádzkovatelia prijali aj ďalšie osobitné opatrenia na primeranú
ochranu spracúvaných údajov, ktoré sú bližšie popísané na ich webových stránkach.
Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
Pinterest: https://policy.pinterest.com/sk/privacy-policy

g. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

3. Spracovateľská činnosť: Účtovná agenda
a. Účel spracúvania osobných údajov
Vedenie účtovnej agendy potrebnej na zaúčtovanie obchodných prípadov vrátane fakturácie a
plnenia zmlúv a ostatných plnení z hľadiska účtovníctva.

b. Právny základ spracúvania osobných údajov
Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou a je nevyhnutné na plnenie zákonných
povinností vyplývajúcich najmä z:
-

zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) 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,
zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník.

c. Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje
-

Kategórie spracúvaných osobných údajov:
o Zamestnanci dodávateľov/odberateľov tovarov a služieb:
 meno, priezvisko,
 adresa, kontaktné údaje,
 fakturačné údaje,
 podpis,
 ďalšie údaje uvedené na účtovnom doklade.
o

-

Dodávatelia/Odberatelia - fyzické osoby:
 meno, priezvisko,
 adresa, kontaktné údaje,
 fakturačné údaje,
 podpis,
 ďalšie údaje uvedené na účtovnom doklade.

Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:
o dotknuté osoby,
o zamestnávateľ dotknutej osoby.

d. Doba uchovávania osobných údajov
Osobné údaje sú uchovávané v súlade s požiadavkami zákonov upravujúcich oblasť účtovníctva
a daní a zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov po dobu 10 rokov od vytvorenia účtovného dokladu a následne sú
zlikvidované.

e. Kategórie príjemcov osobných údajov
Osobné údaje môžu byť v súlade s platnými právnymi predpismi poskytované alebo
sprístupňované:
-

úradom finančnej správy SR
kontrolným úradom,
doručovacím spoločnostiam,
orgánom verejnej moci (OČTK, súdy).

f.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

g. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

4. Spracovateľská činnosť: Poštová agenda
a. Účel spracúvania osobných údajov
Evidencia odoslanej a došlej pošty.

b. Právny základ spracúvania osobných údajov
Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou a je nevyhnutné na plnenie zákonných
povinností vyplývajúcich najmä z:
-

zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov,
vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

-

c. Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje
-

Kategórie spracúvaných osobných údajov:
o Odosielatelia a prijímatelia korešpondencie:
 titul, meno, priezvisko,
 podpis,
 adresa,
 kontaktné údaje (email, telefónne číslo),
 údaje o dokumente (číslo záznamu, číslo spisu a pod.).

-

Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:
o dotknuté osoby.

d. Doba uchovávania osobných údajov
Osobné údaje sú uchovávané v súlade s požiadavkami zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a
registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po dobu 5 rokov
od uzavretia knihy došlej a odoslanej pošty a následne sú zlikvidované.

e. Kategórie príjemcov osobných údajov
Osobné údaje sú poskytované doručovacím spoločnostiam.
Osobné údaje môžu byť v súlade s platnými právnymi predpismi poskytované alebo
sprístupňované aj:
-

orgánom verejnej moci (OČTK, súdy).

f.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

g. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

