
 

Informácie o spracúvaní osobných údajov  pre dotknuté osoby –
funkcionárov družstva  

 

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa: 

COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo  
Svätotrojičné námestie č. 22, 963 01 Krupina 
IČO: 00169021 
Družstvo je zapísané v Obchodnom registri  vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, odd. Dr.,  
vložka č. 80/S 
Telef. kontakt: 045 5511250 -51 
 

1. 2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:  
 Telef. kontakt: 00 421 48  4146759,  00421 45 5115166  

              e-mail: zodpovednaosoba@somi.sk  
              e-mail: zodpovednaosoba@ka.coop.sk 
 

2. 3. Účel spracúvania osobných údajov:  
3. Vedenie zoznamu funkcionárov  družstva – členov  predstavenstva, kontrolnej komisie 

a funkcionárov  členských základní družstva a vykonávanie  registračných a ohlasovacích 
povinností – zápisov do živnostenského a obchodného registra , ak všeobecne záväzný právny 
predpis tento zápis vyžaduje 

4.  
5. 4. Právny základ spracúvania:   
6. Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s článkom  6 ods. 1 písm. c)  Nariadenia 

Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679  (GDPR) a s § 13 ods. 1 písm. c)  Zákona č. 
18/2018 Z.z.  O ochrane osobných údajov, pretože  spracovanie osobných údajov je nevyhnutné 
podľa osobitného predpisu, napr. Obchodného  zákonníka,  Zákona č. 530/2003 Z.z.  
o obchodnom registri a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, 
Zákon č. 455/1991 Zb. –Živnostenského  zákona  v znení neskorších právnych predpisov.  
Spracovanie osobných údajov funkcionárov  členských základní sa vykonáva   podľa  článku 6 ods. 
1 písm. f)  Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679  (GDPR)  s § 13 ods. 1 písm. 
f)  Zákona č. 18/2018 Z.z.   
Spracovanie osobných údajov v rozsahu údajov Zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri 
a podľa Zákona č. 455/1991 Zb. Živnostenského zákona je zákonnou požiadavkou, a pre   výkon 
funkcie v orgánoch družstva je povinná dotknutá osoba tieto údaje poskytnúť.   
acovanie údajov zmysle ň 228 Obchodného zákonníka je  
5. Identifikácia príjemcu 
Príjemcami  je  Okresný úrad odbor živnostenského podnikania, registrový súd,  
 
6. Doba uchovávania osobných údajov  
Osobné údaje sa uchovávajú počas výkonu funkcie v družstve a následne  v súlade 
s Registratúrnym poriadkom prevádzkovateľa 5 rokov od ukončenia funkcie člena 
 
7. Prenos  osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii :   
Nevykonáva sa.  
 

7. 8. Automatizované individuálne rozhodovanie  vrátane profilovania  
8. Nevykonáva sa.  
9.  

9. Práva dotknutej osoby 



 Dotknutá osoba  má právo  na prístup k osobným údajom , právo na opravu osobných údajov 
a právo na  ich vymazanie alebo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Ak sa dotknutá 
osoba domnieva, že spracúvanie bolo v rozpore  s právnymi predpismi má právo podať  návrh na  
začatie konania  na  Úrad na ochranu osobných údajov SR v zmysle § 100  Zákona č. 18/2018   
Z.z.   o ochrane osobných údajov .  
Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia  sú uvedené na 
stránke https://www.coopka.sk/prava-dotknutych-osob 
 

 

 

 


