Záznam o spracovateľských činnostiach spoločnosti AGROSTAV, a.s. Nitra

Identifikačné a kontaktné
údaje*
prevádzkovateľ

P. č.

IS

1
IS zákazníci

4

5
IS mzdyy a
personalistika

8
9

AGROSTAV, a.s. Nitra
Právny základ spracovateľskej činnosti
článok 6 ods. 1 GDPR
(nepovinné)
zákony ‐ v znení neskorších predpisov

IČO
(ak bolo pridelné)

Adresa trvalého
bydliska/sídlo

PSČ

Obec

Štát

00198986

Štúrova č. 140, Nitra

949 01

Nitra

Sk

Lehota na výmaz OÚ
(podľa možností)

Katogória príjemcov

bežné osobné údaje

podľa zákona uvedeného v
právnom základe

žiadni príjemcovia

áno

bežné osobné údaje

15 rokov od doby ukončenia
zmluvného vzťahu

žiadni príjemcovia

áno

bežné osobné údaje

10 rokov

sociálna poisťovňa

áno

bežné osobné údaje

10 rokov

zdravotná poisťovňa

áno

Kategórie dotknutých Kategória osobných
osôb
údajov

článok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR
zákazníci
zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
článok 6 ods. 1 písmeno b) GDPR
zmluvné a predzmluvné vzťahy
zákazníci
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie
zmluvy
článok 6 ods. 1 písmeno b) GDPR
zamestnanci, rodinní
zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákon č.
odvody do sociálnej poisťovne
príslušníci zamestnancov,
43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovomsporení , zákona č.
blízke osoby
650/2004 Z z o doplnkovom dôchodkovom sporení
článok 6 ods. 1 písmeno b) GDPR
zamestnanci, rodinní
odvody do zdravotnej
zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a príslušníci zamestnancov,
poisťovne
doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve
blízke osoby
vystavenie daňového dokladu

2

6

Účel spracúvania

Obchodné meno/meno a priezvisko

plnenie povinností
zamestnávateľa súvisiacich s
pracovným pomerom so
zamestnancom

článok 6 ods.
ods 1 písmeno b) GDPR
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie
zmluvy

zamestnanci

evidencia dochádzkyy

článok 6, ods. 1. písmeno c) GDPR
zákon
ákon č.
č 311/2001 Z.
Z z. Zákonník práce

lekárske posudky

IS kamerové
systémy

ochrana práv a majetku
kamerovým systémom

článok 6 ods. 1 písmeno b) GDPR
zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia
článok 6,, ods. 1. p
písmeno f)) GDPR
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel
oprávnených záujmov prevádzkovateľa

e‐mail/tel. kontakt
sekretariat@agrostavnitra.sk

Označenie tretej krajiny
Bezpečnostné opatrenia (technické a
alebo medzinárodnej
organizačné)
organizácie

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

037/6519833

Minimalizácia údajov
(nepovinné)

uvedené v organizačnej smernici

bežné osobné údaje

po dobu existencie
spoločnosti

žiadni príjemcovia

áno

zamestnanci

bežné osobné údaje +
osobitné kategórie
osobných údajov

počas trvania pracovného
pomeru

žiadni p
príjemcovia
j

áno

zamestnanci

osobitné kategórie
osobných údajov

podľa zákona uvedeného v
právnom základe

žiadni príjemcovia

áno

zamestnanci, návštevníci

bežné osobné údaje

30dní

nájomníci a vlastníci a reáli
Štúrova 140

áno

