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Informácia o spracúvaní osobných údajov v rámci účtovných a mzdových
dokladov
Ochrana osobných údajov je v spoločnosti Spotee s.r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“)
zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia 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 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“ alebo “Nariadenie”).
Prevádzkovateľ: Spotee s.r.o., Poniklecova 5870/24, 84107 Bratislava, IČO: 52 057 704
Účel spracúvania: Plnenie povinnosti prevádzkovateľa v súvislosti s vedením a uchovávaním
dokumentov účtovnej agendy.
Právny základ spracúvania: Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa podľa čl.6 ods. 1. písmeno c) Nariadenia, v zmysle Zákona o účtovníctve,
Zákona o daniach.
Príjemcovia: Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne, Daňový úrad, polícia, advokáti, súdy.
Doba uchovávania (v nadväznosti na registratúrny plán):
Obdobie
10 rokov
10 rokov
10 rokov
Min. 25 rokov
Min. 25 rokov
Min. 25 rokov

Typ dokumentu
Došlé a ušlé faktúry, pokladničné knihy, účtovné doklady, účtovné knihy,
odpisový plán, inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy
Doklady pre účely DPH
Daňové výkazy
Výplatné listiny a ostatná mzdová agenda
Ročné mzdové listy
Osobné spisy

Dôvod a následky neposkytnutia osobných údajov: Poskytovanie osobných údajov je
zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade ich
neposkytnutia nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa.
Prenos osobných údajov do tretích krajín: nevykonáva sa
Automatické rozhodovanie: nevykonáva sa
Práva dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo na informáciu, kto má prístup k údajom,
ktoré spracúvame, právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania alebo prenos
údajov.
Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené
v Spracovateľskej smernici prevádzkovateľa v papierovej aj elektronickej forme v osobitnej
zložke.
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