P. č.

Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej činnosti

Kategórie dotknutých osôb

1

Spracovanie obchodnej a účtovnej
agendy

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie
zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 431/2002 Z. z. o
účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov, Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v
znení neskorších predpisov, Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov, Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších
predpisov, Zákoan č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
Zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,

Zamestnanci prevádzkovateľa,
Zamestnanci dodávateľov tovaru
a služieb, Klienti, zákazníci,
oznamovatelia bezpečnostnej chyby

2

Obchodná komunikácia

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

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

Lehota na výmaz OÚ

5 rokov po roku v ktorom bola
komunikácia ukončená

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

fyzické osoby - zmluvné strany

5 rokov po skončení platnosti zmluvy

4

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, zákona č. 305/2013 Z. z o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente)

odosielatelia a príjemcovia
korešpondencie a iné fyzické osoby
uvedené v registratúre

1 rok po skončení účelu spracúvania

5

Poskytovanie a zverejňovanie osobných
údajov zamestnancov tretím stranám

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely
oprávnených záujmov, ktoré vyplývajú prevádzkovateľovi z § 78 ods. 3 zákona o
ochrane osobných údajov

zamestnanci

do konca roku v ktorom bol ukončeníý
pracovnoprávny alebo obdobný vzťah

6

Žiadosti dotknutej osoby

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie
zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej z nariadania a zo zákona č.
18/2018 Z. z.

fyzické osoby uplatňujúce práva
dotknutých osôb

5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom
bola žiadosť vybavená

7

Evidencia zmlúv o spolupráci

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

fyzické osoby - zmluvné strany

5 rokov po skončení platnosti 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 alebo tretia strana v prípade ak jedna osoba prihlasuje iné osoby,
ktoré sa zúčastnia podujatia

Označenie tretej krajiny
alebo medzinárodnej
organizácie

Daňový úrad, Sociálna poisťovňa, auditor, advokát, orgány
činné v trestnom konaní, súd, oprávnené orgány štátu, ak
poskytovanie údajov prebieha na základe zákonnej povinnosti,
5 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa
prenos do tretej krajiny sa
subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva
týkajú
neuskutočňuje
prevádzkovateľovi zo zákona, spoločnosť zabezpečujúca
personálnu, mzdovú a účtovnú agendu - Ing. Dagmar
Kontárová, Vrbenského 27, 903 01 Senec, IČO: 37696254

Uzatvorenie zmlúv o dielo

3

Katogória príjemcov

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex
lege, dodávatelia, odberatelia a iné komunikujúce osoby

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

súd, orgány činné v trestnom konaní, Slovenská obchodná
inšpekcia, živnostenský úrad, oprávnené orgány štátu, ak
poskytovanie údajov prebieha na základe zákonnej povinnosti,
prenos do tretej krajiny sa
subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva
neuskutočňuje
prevádzkovateľovi zo zákona,spoločnosť zabezpečujúca
personálnu, mzdovú a účtovnú agendu - Ing. Dagmar
Kontárová, Vrbenského 27, 903 01 Senec, IČO: 37696254

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex
lege

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

obchodní zástupcovia, dodávatelia, odberatelia, klienti,
subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex
prenos do tretej krajiny sa
lege, spoločnosť zabezpečujúca personálnu, mzdovú a účtovnú
neuskutočňuje
agendu - Ing. Dagmar Kontárová, Vrbenského 27, 903 01 Senec,
IČO: 37696254
oprávnené orgány štátu a iné subjekty, ktorým je
prevádzkovateľ ex lege povinný poskytovať osobné údaje

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

súd, orgány činné v trestnom konaní, Slovenská obchodná
inšpekcia, živnostenský úrad, oprávnené orgány štátu, ak
prenos do tretej krajiny sa
poskytovanie údajov prebieha na základe zákonnej povinnosti,
neuskutočňuje
subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva
prevádzkovateľovi zo zákona

účastníci podujatí

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex
5 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa
prenos do tretej krajiny sa
lege, spoločnosť zabzepečujúca techniskú podporu TRIAD s.r.o,
týkajú
neuskutočňuje
IČO: 35931141, so sídlom Brigádnická 27, Bratislava 841 10

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

účastníci podujatí

5 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa
týkajú

Propágácia podujatí

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

návštevníci a účastníci podujatí

11

Zasielanie marketingových informácií

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

fyzické osoby, ktoré sa prihlásili na
festival alebo koncert

3 roky odo dňa kedy sa účastník prihlásil
na posledný festival alebo koncert

12

Prezentácia a propagácia
prevádzkovateľa na webstránke,
v newslettri, blogu a sociálnych sieťach
prevádzkovateľa, alebo v iných médiách
(napríklad zverejnené autorské články a
príspevky, fotografie a pod.)

súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

osoby, ktoré udelili súhlas na
zverejnenie ich referencií

5 rokov odo dňa udelenia súhlasu

8

Agenda festivalov a koncertov

9

Agenda starostlivosti o účastníkov
festivalov a koncertov

10

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex prenos do tretej krajiny sa
lege
neuskutočňuje
subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex
10 rokov po nasledujúcich po roku
lege,maxwill s.r.o., Lehota pri Nitre 773, 95136, IČO: 45683727 - prenos do tretej krajiny sa
v ktorom bolo podujatie (festival, koncert)
spoločnosť zabezpečujúca vyhotovenie zvukových a zvukovo neuskutočňuje
naposledy uskutočnené
obrazových záznamov
subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex
lege, spoločnosť zabezpečujúca aplikáciu, prostredníctvom
ktorej sa posielajú newslettre - MailChimp c/o The Rocket
USA - MailChimp . Privacy
Science Group, LLC, so sídlom 675 Ponce De Leon AVE NE, Suite
Shield
5000, Atlanta, GA 30308 USA, MOSS No. EU 826 477 914 (ďalej
aj „MailChimp“)

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex
lege

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

