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INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 

Spracovanie osobných údajov pre vedenie účtovnej a daňovej evidencie 
 
Prevádzkovateľ: ŽP EKO QELET a.s. 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Československej armády 1694, 036 01  Martin, IČO: 
36421120, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10437/L 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: oou@ekoqelet.sk 

 
Účel spracúvania: Riadne vedenie účtovnej a daňovej evidencie, vrátane poskytovania podkladov 
pre účely externého auditu. 

Právny základ spracúvania: Zákonná povinnosť prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov; Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov; Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov. 

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov: Poskytovanie osobných údajov je zákonnou 
požiadavkou. 

 

Možné následky neposkytnutia osobných údajov: Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné 
údaje. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné riadne plnenie povinností 
prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 
Príjemcovia / Kategórie príjemcov: Audítorské spoločnosti; Externí poradcovia; Finančná správa 
SR 

Kategória osobných údajov: Bežné osobné údaje 

Zdroj získania osobných údajov: Dotknuté osoby; Splnomocnenec 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa. 

Doba uchovávania: 10 rokov. 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa. 

 
Práva dotknutej osoby: 
Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, 
obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu 
osobných údajov Slovenskej republiky. 
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Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí 
likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že 
zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v 
súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných 
údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú. 
 
Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené 
v pobočkách prevádzkovateľa a na webovom sídle prevádzkovateľa 
http://www.ekoqelet.sk/GDPR 


