Záznam o spracovateľských činnostiach revádzkovateľa/zástupcu prevádzkovateľa

P. č.

1.

2.

3

Identifikačné a kontaktné údaje*

Obchodné meno/meno a priezvisko

IČO
(ak bolo pridelné)

Adresa trvalého bydliska/sídlo

PSČ

Obec

Štát

prevádzkovateľ

Ing. arch. Kamila Masariková Kamiline decor

IČO: 51608332

Dúbravčická 1, 841 02 Bratisalava,

84102

Bratislava

Slovenská republika

Tel.: 0904 001 325

Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej činnosti
(nepovinné)

Kategórie dotknutých osôb

Kategória osobných údajov

Lehota na výmaz
OÚ

Katogória príjemcov

Označenie tretej
krajiny alebo
medzinárodnej
organizácie

Bezpečnostné opatrenia
(technické a organizačné)

5 rokov po roku v
ktorom bola
objednávka
vybavená

Dopravcovia,
subdodávatelia
prevádzkovateľa, súd,
orgány činné v trestnom
konaní a iné subjekty,
ktorým prevádzkovateľ
poskytuje osobné údaje
ex lege

osobné údaje sa
neposkytujú do tretej
krajiny ani
medzinárodnej
organizácie

zabezpečenie dokumentov
obsahujúcich osobné údaje
heslom, zabezpečenie PC
antivírom, prístup k osobným
údajom majú len oprávnené
osoby prevádzkovateľa poučené
o ochrane osobných údajov a
zaviazané mlčanlivosťou a iné
osoby, ktoré poksytujú
dostatočnú záruku ochrany
osobných údajov

osobné údaje sa
neposkytujú do tretej
krajiny ani
medzinárodnej
organizácie

zabezpečenie dokumentov
obsahujúcich osobné údaje
heslom, zabezpečenie PC
antivírom, prístup k osobným
údajom majú len oprávnené
osoby prevádzkovateľa poučené
o ochrane osobných údajov a
zaviazané mlčanlivosťou a iné
osoby, ktoré poksytujú
dostatočnú záruku ochrany
osobných údajov

osobné údaje sa
neposkytujú do tretej
krajiny ani
medzinárodnej
organizácie

zabezpečenie dokumentov
obsahujúcich osobné údaje
heslom, zabezpečenie PC
antivírom, prístup k osobným
údajom majú len oprávnené
osoby prevádzkovateľa poučené
o ochrane osobných údajov a
zaviazané mlčanlivosťou a iné
osoby, ktoré poksytujú
dostatočnú záruku ochrany
osobných údajov

predaj výrobkov

obchodná komunikácia

uplatnenie práva spotrebiteľa na
odstúpenie od zmluvy

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b)
Nariadenia nevyhnutné na plnenie zmluvy,
ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f)
Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených
záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ

objednávatelia - fyzické osoby

dodávatelia, odberatelia,
zamestnanci dodávateľov a
odberateľov a iné komunikujúce
fyzické osoby

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c)
Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonných
povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo
fyzické osoby - spotrebitelia
zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na uplatňujúce právo na odstúpenie
od zmluvy
základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo
zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

bežné osobné údaje

bežné osobné údaje

bežné osobné údaje

5 rokov po roku v
ktorom bola
komunikácia
ukončená

Súd, orgány činné v
trestnom konaní a iné
subjekty, ktorým
prevádzkovateľ
poskytuje osobné údaje
ex lege

5 rokov
nasledujúcich po
roku, ktorého sa
týkajú

slovenská obchodná
inšpekcia, súd, orgány
činné v trestnom konaní
a iné subjekty, ktorým
prevádzkovateľ
poskytuje osobné údaje
ex lege

e-mail/tel. kontakt
E-mail: kamiline.decor@gmail.com

4

5

6

7

8

vybavenie reklamácie

Marketing (propagácia výrobkov)

sieťová bezpečnosť

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c)
Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonných
povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo
zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov

osobné údaje sú spracúvané na základe
výslovného súhlasu dotknutej osoby v zmysle
čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c)
Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonných
povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z
Nariadenia a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

evidencia podnetov dotknutých osôb

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c)
Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonnej
povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcich z
Nariadenia GDPR a zákona o ochrane
osobných údajov (18/2018 Z. z.)

správa registratúry, evidencia pošty

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c)
Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonných
povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo
zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a
registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a zákona č.
305/2013 Z. z o elektronickej podobe výkonu
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente)

reklamujúce osoby

klienti, potenciálni klienti záujemcovia o výrobky

zamestnanci
dodávateľov poskytujúcich
podporu v systémoch

fyzické osoby uplatňujúce svoje
práva ako dotknuté osoby

fyzické osoby – odosielatelia a
príjemcovia korešpondencie a
iné fyzické osoby uvedené v
registratúre

slovenská obchodná
inšpekcia, Znalecké
ústavy a znalci,Súd,
orgány činné v trestnom
konaní a iné subjekty,
ktorým prevádzkovateľ
poskytuje osobné údaje
ex lege

bežné osobné údaje

5 rokov
nasledujúcich po
roku, ktorého sa
týkajú

bežné osobné údaje

súd, orgány činné v
trestnom konaní,
5 rokov odo dňa
Slovenská obchodná
prihlásenia sa k
inšpekcia a iné subjekty,
odberu
ktorým prevádzkovateľ
marketingových
poskytuje osobné údaje
ponúk alebo do
ex lege, spoločnosť
odvolania súhlasu
zabezpečujúca
technickú podporu

bežné osobné údaje

bežné osobné údaje

bežné osobné údaje

1 rok po roku v
ktorom bol log
zaznamenaný

5 rokov
nasledujúcich po
roku, ktorého sa
týkajú

1 rok po skončení
účelu spracúvania

subjekty, ktorým
prevádzkovateľ
poskytuje osobné údaje
ex lege, subjekty
poskytujúce podporu
systému

subjekty, ktorým
prevádzkovateľ
poskytuje osobné údaje
ex lege,

subjekty, ktorým
prevádzkovateľ
poskytuje osobné údaje
ex lege

osobné údaje sa
neposkytujú do tretej
krajiny ani
medzinárodnej
organizácie

zabezpečenie dokumentov
obsahujúcich osobné údaje
heslom, zabezpečenie PC
antivírom, prístup k osobným
údajom majú len oprávnené
osoby prevádzkovateľa poučené
o ochrane osobných údajov a
zaviazané mlčanlivosťou a iné
osoby, ktoré poksytujú
dostatočnú záruku ochrany
osobných údajov

osobné údaje sa
neposkytujú do tretej
krajiny ani
medzinárodnej
organizácie

zabezpečenie dokumentov
obsahujúcich osobné údaje
heslom, zabezpečenie PC
antivírom, prístup k osobným
údajom majú len oprávnené
osoby prevádzkovateľa poučené
o ochrane osobných údajov a
zaviazané mlčanlivosťou a iné
osoby, ktoré poksytujú
dostatočnú záruku ochrany
osobných údajov

osobné údaje sa
neposkytujú do tretej
krajiny ani
medzinárodnej
organizácie

zabezpečenie dokumentov
obsahujúcich osobné údaje
heslom, zabezpečenie PC
antivírom, prístup k osobným
údajom majú len oprávnené
osoby prevádzkovateľa poučené
o ochrane osobných údajov a
zaviazané mlčanlivosťou a iné
osoby, ktoré poksytujú
dostatočnú záruku ochrany
osobných údajov

osobné údaje sa
neposkytujú do tretej
krajiny ani
medzinárodnej
organizácie

zabezpečenie dokumentov
obsahujúcich osobné údaje
heslom, zabezpečenie PC
antivírom, prístup k osobným
údajom majú len oprávnené
osoby prevádzkovateľa poučené
o ochrane osobných údajov a
zaviazané mlčanlivosťou a iné
osoby, ktoré poksytujú
dostatočnú záruku ochrany
osobných údajov

osobné údaje sa
neposkytujú do tretej
krajiny ani
medzinárodnej
organizácie

zabezpečenie dokumentov
obsahujúcich osobné údaje
heslom, zabezpečenie PC
antivírom, prístup k osobným
údajom majú len oprávnené
osoby prevádzkovateľa poučené
o ochrane osobných údajov a
zaviazané mlčanlivosťou a iné
osoby, ktoré poksytujú
dostatočnú záruku ochrany
osobných údajov

