DataCentrum

Cintorínska 5, 814 88 Bratislava

Spracovateľská činnosť: Vedenie účtovnej agendy
a. Účel spracúvania osobných údajov:
Vedenie účtovnej agendy potrebnej na zaúčtovanie obchodných prípadov vrátane fakturácie a
plnenia zmlúv, ako aj riešenia miezd a ostatných plnení z hľadiska účtovníctva.

b. Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Spracúvanie osobných údajov je
nevyhnutné aj na plnenie nasledovných zákonných povinností:
- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
- zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty,
- zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok),
- zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník,
- zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník,
- zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a súvisiace predpisy.

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

Kategórie spracúvaných osobných údajov:
o zmluvné strany a zamestnanci Datacentra:
 titul, meno, priezvisko,
 adresa trvalého bydliska (pre právnické osoby adresa sídla spoločnosti),
 názov organizácie (iba pre právnické osoby),
 kontaktné údaje,
 fakturačné údaje,
 dátum narodenia (pre právnické osoby IČO).

-

Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:
o dotknutá osoba.

d. Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sú uchovávané v súlade s požiadavkami zákonov upravujúcich oblasť
účtovníctva a daní a zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach po dobu 10 rokov od
vytvorenia účtovného dokladu a následne sú zlikvidované.

e. Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané nasledujúcimi sprostredkovateľmi:
- dodávatelia zabezpečujúci správu, prevádzku a podporu informačných systémov
spracúvajúcich osobné údaje.
Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované alebo sprístupňované:
- finančným úradom
- daňovým úradom,
- kontrolným úradom.

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.
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