VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA ZAMESTNANCI
V spoločnosti PRAX s.r.o. rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, a to bez
ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste
vedeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste
si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov.
KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Oblasť

Činnosť

Typy osobných údajov

IS - Mzdy a
personalistika

Ukončenie a
odhlasovanie
zamestnancov

Meno, Priezvisko, adresa trvalého bydliska, fakturačná adresa, email, telefonický kontakt, OP, BÚ, dátum narodenia, mzda, EČV,
Potvrdenie o návšteve školy

IS - Mzdy a
personalistika

Pracovná zdravotná
služba, BOZP, PO

Meno, priezvisko, adresa miesta výkonu práce, dátum a čas školenia,
BOZP, Pracovné úrazy, ZŤP, miesto a čas pracovného úrazu, príčinná
súvislosť konania a pracovného úrazu, prezenčná listina, záznam z
kamier pokiaľ existuje

IS - Mzdy a
personalistika

Nástup interný

M, P, mail, t.č., OP, BÚ, dátum narodenia, mzda, číslo VP, EVČ
pridelené motorové vozidlo, dosiahnuté vzdelanie, rodné listy,
sobášne listy, ZŤP, Invalidné dôchodky

IS - Mzdy a
personalistika

Spracúvanie mzdovej
M, P, názov strediska, pracovný fond, fix. Variab. Zložka mzdy,
agendy - interný proces dochádzka, zrážky, stravné lístky, ZŤP, Invalidné dôchodky

IS - Mzdy a
personalistika

Korešpondencia

M, P, adresa, pracovné zaradenie,č. OP,

IS - Mzdy a
personalistika

Dochádzkový systém

Meno, Priezvisko, dátum a čas príchodu do práce, dôvod opustenia
pracoviska, ID čipovej karty

IS - Mzdy a
personalistika

Mimosúdne vymáhanie Meno, Priezvisko, adresa, tel. č, mail, č. OP,

IS - Mzdy a
personalistika

Právne spory

Meno, Priezvisko, adresa, mail, tel.č., čislo OP,

IS - Mzdy a
personalistika

Súdne vymáhanie

Meno, Priezvisko, adresa, mail, tel.č., č. OP,
ÚČELY SPRACOVÁVANIA ÚDAJOV

Činnosť
Ukončenie a
odhlasovanie
zamestnancov

Účel

Právny základ

Plnenie práv a povinností
vyplývajúcich z pracovnej
alebo obdobnej zmluvy

- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej
povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej
zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na
základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred
uzatvorením zmluvy.

Plnenie povinností vyplývajúci
Pracovná zdravotná z osobitných predpisov najmä - Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej
služba, BOZP, PO
Zákon o ochrane podpore a povinnosti prevádzkovateľa.
rozvoji verejného zdravia
Nástup interný

získavanie OU o
zamestnancoch

- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej
zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na
základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred
uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej

povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej
zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na
základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred
uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej
povinnosti prevádzkovateľa.
- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených
záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana,
s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami
prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody
dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných
údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Spracúvanie
mzdovej agendy interný proces

Plnenie práv a povinností
vyplývajúcich z pracovnej
alebo obdobnej zmluvy

Korešpondencia

- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej
zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na
Zasielanie a prijímanie listovej základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred
dokumentácie
uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej
povinnosti prevádzkovateľa.

Dochádzkový
systém

Mimosúdne
vymáhanie

Právne spory

Súdne vymáhanie

Plnenie práv a povinnosti
vyplývajúcich z pracovnej
alebo obdobnej zmluvy

- Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených
záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana,
s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami
prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody
dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných
údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Uplatnenie si nároku a práva
mimo súdnou cestou

- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej
zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na
základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred
uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej
povinnosti prevádzkovateľa.

Uplatnenie práv a právnych
povinnosti

- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej
zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na
základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred
uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej
povinnosti prevádzkovateľa.

Uplatnenie práv a právnych
povinnosti

- Spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej
zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na
základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred
uzatvorením zmluvy.
- Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej
povinnosti prevádzkovateľa.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej povinnosti, môže sa
jednať o nasledovné právne predpisy:
Názov predpisu
Zákon č. 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení
Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok
Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
Nariadenie EÚ č. 2016/679 Nariadenie 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, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Zákon č.124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Zákon č. 650/2004 Z.z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.395/2002 Z.z. Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 580/2004 Z.z. Zákon o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 43/2004 Z.z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.233/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti
(Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Zákon č. 462/2003 Z.z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
Zákon č.355/2007 Z.z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Zákon č.152/1994 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o sociálnom fonde a o zmene a doplnení
zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov
Zákon č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
STRANY, KTORÉ MÔŽU MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM ÚDAJOM
PRAX s.r.o. ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami v nasledovných prípadoch:
Činnosť

Účel

Príjemcovia

Ukončenie a odhlasovanie
zamestnancov

Plnenie práv a povinností vyplývajúcich z pracovnej alebo
obdobnej zmluvy

- Sociálna
poisťovňa
- Zdravotná
poisťovňa

Pracovná zdravotná služba,
BOZP, PO

Plnenie povinností vyplývajúci z osobitných predpisov najmä
- Inšpektorát práce
Zákon o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia

Nástup interný

ziskavanie OU o zamestnancoch

Spracúvanie mzdovej agendy Plnenie práv a povinností vyplývajúcich z pracovnej alebo
- interný proces
obdobnej zmluvy

- Daňový úrad
- Dôchodková
poisťovňa
- Sociálna
poisťovňa
- Zdravotná
poisťovňa
- Daňový úrad
- Exekútorský úrad
- Sociálna
poisťovňa
- Zdravotná
poisťovňa

Korešpondencia

Zasielanie a prijímanie listovej dokumentácie

Dochádzkový systém

Plnenie práv a povinnosti vyplývajúcich z pracovnej alebo
obdobnej zmluvy

Mimosúdne vymáhanie

Uplatnenie si nároku a práva mimo súdnou cestou

- Exekútorský úrad

Právne spory

Uplatnenie práv a právnych povinnosti

- Exekútorský úrad

Súdne vymáhanie

Uplatnenie práv a právnych povinnosti

- Iné orgány

štátnej správy
V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na uvedené účely a iba v súlade s
našimi pokynmi alebo platnými právnymi predpismi. K vašim osobným údajom budú mať prístup aj naši
pracovníci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je
pracovník viazaný povinnosťou mlčanlivosti.
UMIESTNENIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení pracovníci PRAX s.r.o., v Slovenskej republike v rámci
Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak dochádza k spracovaniu mimo EÚ, jedná sa
o nasledovné prípady:
Činnosť Účel Krajina Spoločnosť
UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné
na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení.
Činnosť

Doba archivácie

Ukončenie a odhlasovanie
zamestnancov

Do konca kalendárneho roka v ktorom Dotknutá osoby dovŕši 70
rokov veku života

Pracovná zdravotná služba, BOZP, PO

Po dobu 10 rokov

Nástup interný

Po dobu trvania zmluvného vzťahu

Spracúvanie mzdovej agendy - interný
proces

Po dobu 10 rokov

Korešpondencia

Po dobu dvoch rokov

Dochádzkový systém

1 rok

Mimosúdne vymáhanie

10 rokov po ukončení vymáhania

Právne spory

Do ukončenia sporu

Súdne vymáhanie

10 rokov od ukončenia vymáhania

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu, alebo ak ste
nám udelili súhlas.
o na

