Spracovateľská činnosť: Poskytovanie príspevku na rekreáciu podľa §
152a Zákonníka práce
a. Účel spracúvania osobných údajov:
Poskytnutie príspevku na rekreáciu podľa § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník
práce vrátane preverenia splnenia podmienok žiadateľa na jeho poskytnutie a na
určenie výšky tohto príspevku.

b. Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Spracúvanie osobných
údajov je nevyhnutné na plnenie nasledovných zákonných povinností:
- zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,
- zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,
- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

c. Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje:
-

Kategórie spracúvaných osobných údajov:
o zamestnanci DataCentra (žiadateľ):
 titul, meno a priezvisko,
 adresa trvalého pobytu,
 osobné číslo,
 dátum vzniku pracovného pomeru v DataCentre,
 podpis
o účastníci pobytu:
 titul, meno a priezvisko,
 vzťah k žiadateľovi,
 podpis,
 údaje na doklade osvedčujúcom návštevu školy dieťaťa.

-

Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:
o žiadateľ.

d. Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané počas vybavovania žiadosti o príspevok na rekreáciu
podľa § 152a Zákonníka práce a následne sú zaradené do predarchívnej starostlivosti
v súlade s požiadavkami zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Neschválené žiadosti sú
uchovávané 5 rokov na základe registratúrneho plánu prevádzkovateľa, schválené
žiadosti a súvisiace dokumenty sú uchovávané 10 rokov na základe požiadaviek
zákona č. 431/2002 Z. z. zákona o účtovníctve.

e. Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje zamestnancov môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované
alebo sprístupňované nasledovným príjemcom:
- súdy a orgány činné v trestnom konaní,
- orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru.

f.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej
organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných
organizácií.

g. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

