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OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V SPOLOČNOSTI  
ZEON, SPOL. s r.o. 

 

PREVÁDZKOVATEĽ: Spoločnosť Zeon, spol. s r.o., so sídlom Tomášikova 50/E, 831 

04 Bratislava, IČO: 35865105, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. 

vložka č.: 29580/B (ďalej len „Spoločnosť“). 
 

1. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 
Spoločnosť Zeon, spol. s r.o. spracováva osobné údaje niekoľkými rôznymi spôsobmi a na 

zodpovedajúce účely: 

 

A/ INFORMAČNÝ SYSTÉM ÚČTOVNÍCTVO 

 

Účelom spracúvania osobných údajov v informačnom systéme Účtovníctvo je : 

 

Účel spracúvania Právny základ 

spracúvania 

Lehota na 

výmaz 

Kategória príjemcov 

plnenie daňových 

povinností spoločnosti 

zákon č.595/2003 

Z. z. o dani z 

príjmov v znení 

neskorších predpis

ov 

Oprávnený záujem 

v zmysle čl. 6 ods. 1 

písm. f) Nariadenia. 

Hlavným 

oprávneným 

záujmom je prenos 

OÚ v rámci 

skupiny podnikov 

10 rokov od 

splnenia 

daňovej 

povinnosti 

Daňový úrad, subjekty kto

rým je prevádzkovateľ pov

inný poskytnúť osobné úd

aje zo zákona, štatutárny o

rgán, subjekt zabezpečujúc

i správu a manažment, 

subjekt zabezpečujúci 

služby v oblasti 

daňového poradenstva, sub

jekt zabezpečujúci progra

mové vybavenie na spraco

vanie účtovnej agendy, 

skupina podnikov v rámci 

koncernu v EÚ 

 

 

 

B/ INFORMAČNÝ SYSTÉM  REGISTRATÚRA 

 

Osobné údaje v informačnom systéme Správa registratúry sú spracúvané za účelom: 

 

Účel spracúvania Právny základ 

spracúvania 

Lehota na výmaz Kategória 

príjemcov 

správa registratúry, 

archivovanie 

dokumentov, evidencia 

pošty 

zákon č. 395/2002 

Z. z. o archívoch a 

registratúrach. 

Oprávnený záujem 

v zmysle čl. 6 ods. 1 

písm. f) Nariadenia. 

Hlavným 

jednotlivé 

dokumenty podľa 

interných 

predpisov 

spoločnosti 

štatutárny zástupca, 

subjekty ktorým je 

prevádzkovateľ 

povinný poskytnúť 

osobné údaje zo 

zákona, subjekt 

zabezpečujúci 
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oprávneným 

záujmom je prenos 

OÚ v rámci skupiny 

podnikov 

správu 

a manažment; 

skupina podnikov 

v rámci koncernu v 

EÚ 

zálohovanie dát s 

osobnými 

údajmi/automatizovaná 

podoba 

zákon č. 395/2002 

Z. z. o archívoch 

a registratúrach; 

Oprávnený záujem 

v zmysle čl. 6 ods. 1 

písm. f) Nariadenia. 

Hlavným 

oprávneným 

záujmom je prenos 

OÚ v rámci skupiny 

podnikov 

jednotlivé 

dokumenty podľa 

interných 

predpisov 

spoločnosti 

štatutárny zástupca, 

subjekty ktorým je 

prevádzkovateľ 

povinný poskytnúť 

osobné údaje zo 

zákona, subjekt 

zabezpečujúci 

správu 

a manažment; 

skupina podnikov 

v rámci koncernu v 

EÚ 

 

A/ INFORMAČNÝ SYSTÉM MARKETIG 

 

Osobné údaje v informačnom systéme Marketing sú spracúvané za účelom: 

 

Účel spracúvania Právny základ 

spracúvania 

Lehota na výmaz Kategória 

príjemcov 

Marketing- 

zasielanie 

newsletterov, 

organizácia súťaží 

a propagácia 

prevádzkovateľa 

Oprávnený záujem v zmysle 

čl. 6 ods. 1 písm. f) 

Nariadenia. Hlavným 

oprávneným záujmom je 

zasielanie newsletterov, 

organizácia súťaží a iná 

propagácia prevádzkovateľa; 

Súhlas dotknutej osoby v 

zmysle čl. 6 ods. 1. písm. a) 

Nariadenia; 

Oprávnený záujem v zmysle 

čl. 6 ods. 1 písm. f) 

Nariadenia. Hlavným 

oprávneným záujmom je 

prenos OÚ v rámci skupiny 

podnikov 

do skončenia 

účelu spracovania, 

najneskôr do 

uplynutia súhlasu 

so spracovaním 

osobných údajov 

štatutárny 

zástupca, subjekt 

zabezpečujúci 

správu a 

manažment, 

subjekt 

zabezpečujúci 

marketingové 

aktivity, 

zasielanie 

newsletterov, 

benefitný 

program; 

skupina 

podnikov v rámci 

koncernu v EÚ 

účasť v  

spotrebiteľskej 

hre, kontaktovanie 

a udelenie cien 

Oprávnený záujem v zmysle 

čl. 6 ods. 1 písm. f) 

Nariadenia. Hlavným 

oprávneným záujmom 

kontaktovanie a udelenie 

cien spotrebiteľovi; 

Oprávnený záujem v zmysle 

čl. 6 ods. 1 písm. f) 

Nariadenia. Hlavným 

do odovzdania 

cien 

štatutárny 

zástupca, subjekt 

zabezpečujúci 

správu a 

manažment, 

subjekt 

zabezpečujúci 

marketingové 

aktivity, 
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oprávneným záujmom je 

prenos OÚ v rámci skupiny 

podnikov 

zasielanie 

newsletterov, 

benefitný 

program; 

skupina 

podnikov v rámci 

koncernu v EÚ 

 

D/ INFORMAČNÝ SYSTÉM KAMEROVÝ SYSTÉM 

 

Osobné údaje v informačnom systéme Kamerový systém sú spracúvané za účelom: 

 

Účel spracúvania Právny základ 

spracúvania 

Lehota na 

výmaz 

Kategória príjemcov 

zaistenie 

bezpečnosti, 

ochrany života, 

zdravia a majetku 

- kamerový systém 

Oprávnený záujem v 

zmysle čl. 6 ods. 1 

písm. f) Nariadenia. 

Hlavným oprávneným 

záujmom je zaistenie 

bezpečnosti, ochrany 

života, zdravia 

a majetku; 

Oprávnený záujem v 

zmysle čl. 6 ods. 1 

písm. f) Nariadenia. 

Hlavným oprávneným 

záujmom je prenos OÚ 

v rámci skupiny 

podnikov 

15 dní od 

vyhotovenia 

záznamu 

štatutárny orgán, subjekt 

zabezpečujúci správu a 

manažment, subjekt 

zabezpečujúci služby 

súkromnej bezpečnosti; 

skupina podnikov v rámci 

koncernu v EÚ 

 

 

D/ INFORMAČNÝ SYSTÉM SPRÁVA BUDOVY 

 

Osobné údaje v informačnom systéme Správa budovy sú spracúvané za účelom: 

 

Účel 

spracúvania 

Právny základ 

spracúvania 

Lehota na výmaz Kategória príjemcov 

plnenie 

povinnosti na 

úseku 

ochrany pred 

požiarmi 

zákon č. 124/2006 Z. 

z. o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri 

práci v znení 

neskorších predpisov, 

zákon č. 314/2001 Z.z. 

o ochrane pred 

požiarmi v znení 

neskorších predpisov; 

Oprávnený záujem v 

zmysle čl. 6 ods. 1 

písm. f) Nariadenia. 

Hlavným oprávneným 

5 rokov po 

ukončení alebo 

zániku povinnosti 

štatutárny orgán, subjekt 

zabezpečujúci správu a 

manažment, subjekt 

zabezpečujúci služby 

súkromnej bezpečnosti, 

subjekt zabezpečujúci 

školenia a agendu v oblasti 

BOZP a PO; 

skupina podnikov v rámci 

koncernu v EÚ 
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záujmom je prenos OÚ 

v rámci skupiny 

podnikov 

plnenie 

povinností  na 

úseku 

bezpečnosti a 

ochrany 

zdravia 

zákon č. 124/2006 Z. 

z. o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri 

práci v znení 

neskorších predpisov; 

Oprávnený záujem v 

zmysle čl. 6 ods. 1 

písm. f) Nariadenia. 

Hlavným oprávneným 

záujmom je prenos OÚ 

v rámci skupiny 

podnikov 

5 rokov po 

ukončení alebo 

zániku povinnosti 

štatutárny orgán, subjekt 

zabezpečujúci správu a 

manažment, subjekt 

zabezpečujúci služby 

súkromnej bezpečnosti, 

subjekt zabezpečujúci 

školenia a agendu v oblasti 

BOZP a PO; 

skupina podnikov v rámci 

koncernu v EÚ 

 

 

D/ INFORMAČNÝ SYSTÉM KLIENTI a DODÁVATELIA 

 

Osobné údaje v informačnom systéme Klienti a Dodávatelia sú spracúvané za účelom: 

 

Účel 

spracúvania 

Právny základ 

spracúvania 

Lehota na 

výmaz 

Kategória príjemcov 

evidencia 

dodávateľov 

Oprávnený záujem v 

zmysle čl. 6 ods. 1 

písm. f) Nariadenia. 

Hlavným oprávneným 

záujmom je evidencia 

dodávateľov; 

Oprávnený záujem v 

zmysle čl. 6 ods. 1 

písm. f) Nariadenia. 

Hlavným oprávneným 

záujmom je prenos 

OÚ v rámci skupiny 

podnikov 

do ukončenia 

spolupráce, 

zmluvného 

vzťahu s 

vymedzenými 

dodávateľmi 

štatutárny zástupca, subjekty 

ktorým je prevádzkovateľ 

povinný poskytnúť osobné údaje 

zo zákona, subjekt zabezpečujúci 

správu a manažment, subjekty 

zabezpečujúce sprostredkovanie 

obchodnej príležitosti; 

skupina podnikov v rámci 

koncernu v EÚ 

evidencia 

klientov 

Oprávnený záujem v 

zmysle čl. 6 ods. 1 

písm. f) Nariadenia. 

Hlavným oprávneným 

záujmom je evidencia 

klientov; 

Oprávnený záujem v 

zmysle čl. 6 ods. 1 

písm. f) Nariadenia. 

Hlavným oprávneným 

záujmom je prenos 

OÚ v rámci skupiny 

podnikov 

do ukončenia 

spolupráce, 

zmluvného 

vzťahu 

štatutárny zástupca, subjekty 

ktorým je prevádzkovateľ 

povinný poskytnúť osobné údaje 

zo zákona, subjekt zabezpečujúci 

správu a manažment, subjekty 

zabezpečujúce sprostredkovanie 

obchodnej príležitosti; 

skupina podnikov v rámci 

koncernu v EÚ 
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D/ INFORMAČNÝ SYSTÉM PRÁVNA AGENDA 

 

Osobné údaje v informačnom systéme Právna agenda sú spracúvané za účelom: 

 

Účel 

spracúvania 

Právny základ 

spracúvania 

Lehota na výmaz Kategória príjemcov 

Uplatňovanie 

právnych 

nárokov 

Oprávnený záujem v 

zmysle čl. 6 ods. 1 

písm. f) Nariadenia. 

Hlavným oprávneným 

záujmom je 

uplatňovanie právnych 

nárokov; 

Oprávnený záujem v 

zmysle čl. 6 ods. 1 

písm. f) Nariadenia. 

Hlavným oprávneným 

záujmom je prenos OÚ 

v rámci skupiny 

podnikov 

do skončenia účelu 

spracovania, do 

márneho uplynutia 

lehôt na uplatnenie 

právneho nároku 

štatutárny zástupca, 

subjekt zabezpečujúci 

správu a manažment; 

skupina podnikov v rámci 

koncernu v EÚ 

 

 

E/ OSTATNÉ ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

Prevádzkovateľ z dôvodu zachovania bezpečnosti osobných údajov dotknutých osôb spracúva 

osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu za účelom: 

 

Účel spracúvania Právny základ 

spracúvania 

Lehota na 

výmaz 

Kategória 

príjemcov 

zabezpečovanie 

správy siete 

(sieťová 

bezpečnosť, 

informačná 

bezpečnosť) 

oprávnený záujem 

prevádzkovateľa (recitál 

49 Nariadenia). Hlavným 

oprávneným záujmom je 

zabezpečenie sieťovej a 

informačnej bezpečnosti 

jednotlivo podľa 

vymedzených 

spracovateľských 

operácií  

súvisiacimi so 

zabezpečovaním 

správy siete 

štatutárny zástupca, 

subjekt 

zabezpečujúci 

správu a manažment 

 

 

2. ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 

Spoločnosť Zeon, spol. s r.o. pri spracovaní osobných údajov dodržiava nasledujúce zásady: 

 

 zásada zákonnosti  

osobné údaje spracovávame len zákonným spôsobom a osobitne dbáme na to, aby 

nedošlo k porušeniu základných práv dotknutých osôb a pri ochrane osobných 

údajov postupujeme v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 

sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 
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 zásada obmedzenia účelu 

osobné údaje získavame len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený 

účel a nikdy ich nespracovávame spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom. 

 

 zásada minimalizácie osobných údajov 

spracúvame len tie osobné údaje, ktoré sú primerané, relevantné a obmedzené  

na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú 

 

 zásada správnosti  

dbáme na to aby nami spracúvané osobné údaje boli správne, podľa potreby ich 

aktualizujeme a za týmto účelom máme prijaté primerané a účinné opatrenia  

na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, 

na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili. 

 

 zásada minimalizácie uchovávania  

osobné údaje uchovávame vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby 

najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. 

 

 zásada integrity a dôvernosti  

osobné údaje vždy spracúvame iba spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných 

technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných 

údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, 

nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, 

výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov. 

 

 zásada zodpovednosti  

ako prevádzkovateľ pristupujeme zodpovedne k dodržiavaniu základných zásad 

spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami 

spracúvania osobných údajov a vieme tento súlad so zásadami spracúvania 

osobných údajov na požiadanie úradu preukázať. 

 

3. ZÁRUKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 
Spoločnosť Zeon, spol. s r.o. má prijaté primerané personálne, organizačné a technické 

opatrenia, ktoré sú spracované v dokumentácii k ochrane osobných údajov. 

 

Spoločnosť Zeon, spol. s r.o. má vypracovanú bezpečnostnú politiku a smernice pre každý 

informačný systém upravujúce postup pri spracúvaní osobných údajov s osobitným dôrazom 

na ochranu práv dotknutých osôb. 

 

Spoločnosť Zeon, spol. s r.o. neuskutočňuje cezhraničný prechod osobných údajov.  

 

4. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB 
 

Na základe písomnej žiadosti, žiadosti podanej mailom alebo osobne v spoločnosti Zeon, spol. 

s r.o. má dotknutá osoba právo: 

 

 žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie    

spracúvania svojich osobných údajov; 
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 namietať spracúvanie svojich osobných údajov; 

 na prenosnosť osobných údajov; 

 podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných 

údajov SR; 

 žiadať o informácie o spôsobe a spracúvaných osobných údajoch a právo na prístup  

k osobným údajom, ktoré spoločnosť Zeon, spol. s r.o. o nej spracováva. 

 

Požiadavky od dotknutých osôb vybavujeme bezplatne s výnimkou čl. 15 ods. 3 Nariadenia.  

 

5. POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ 

 
Vaše písomné žiadosti o rozsahu, oprávnenosti a ďalších informáciách, týkajúcich  

sa spracúvania osobných údajov v spoločnosti Zeon, spol. s r.o. alebo otázky o ochrane 

osobných údajov v spoločnosti Zeon, spol. s r.o. zasielajte na adresu prevádzky Spoločnosti: 

Zeon, spol. s r.o., Centro Nitra, Akademická 1/A, 949 01 Nitra alebo na mailovú adresu: 

zodpovednaosobazeon@centronitra.sk. Spoločnosť Zeon, spol. s r.o. vybaví Vašu žiadosť 

bezplatne okrem výnimky podľa čl. 15 ods. 3 Nariadenia  najneskôr do 30 dní od doručenia 

Vašej žiadosti.  

 

 

 

mailto:bysprav@bysprav.sk

