Informácie
o spracúvaní osobných údajov určené pre zamestnancov družstva
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo (dotknuté osoby)
1.
2.

V súvislosti s Vašim pracovnoprávnym vzťahom v družstve COOP Jednota Krupina,
spotrebné družstvo, spracúvame Vaše osobné údaje. Ubezpečujeme Vás, že ich ochrana
a bezpečné spracovanie je vždy pre nás úplná samozrejmosť a dôležitá povinnosť. Chceme
Vám týmto poskytnúť dôležité informácie v zmysle § 19 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 13 ) Nariadenia Európskeho
parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (GDPR)
Prevádzkovateľ
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

3.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby
Telef.kontakt: 00 421 48 4146759, 00421 45 5115166
e-mail: zodpovednaosoba@somi.sk
e-mail: zodpovednaosoba@ka.coop.sk

Osobné údaje dotknutých osôb zamestnancov môžu byť spracúvané
4. 1. Účel spracúvania osobných údajov – na účely vedenia agendy personálnej práce a
miezd
5. Plnenie zákonných povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo
súvisiace s pracovnoprávnym vzťahom na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru , alebo s výkonom funkcie funkcionárov predstavenstva a kontrolnej
komisie družstva .
6.
7. Právny základ spracúvania osobných údajov:ávny základ spracúvania
Spracovanie sa vykonáva v súlade podľa článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho
parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) v súlade s § 13 ods. 1 písm. c) Zákona č. 18/2018
Z.z. o ochrane osobných údajov, t.j. podľa osobitného zákona, ktorým je najmä Zákon č.:
- 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších právnych predpisov
- Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších právnych predpisov
- Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších právnych predpisov
- Zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších právnych
predpisov Zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších
právnych predpisov Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších
právnych predpisov
- Zákon č. 462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
v znení neskorších právnych predpisov
- Zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších právnych predpisov

-

Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších
právnych predpisov
Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších právnych
predpisov
Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v znení neskorších
právnych predpisov
Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. v znení
neskorších právnych predpisov
Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou a dotknutá osoba (zamestnanec) je
povinný ich poskytnúť.
Identifikácia príjemcu osobných údajov
Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne, Daňový úrad, Doplnkové dôchodkové sporiteľne,
Dôchodkové správcovské spoločnosti, Orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon
kontroly a dozoru ( napr. inšpektorát práce, štátna veterinárna a potravinová správa) Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny, súdni exekútori, Súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný
oprávnený subjekt ( napr. inšpektorát práce, zdravotná služba, RVPS)
Doba uchovávania osobných údajov
Osobné údaje sa uchovávajú
na dobu určenú osobitným zákonom a registratúrnym
poriadkom prevádzkovateľa a to až do 7O rokov .

2. Účel spracúvania osobných údajov na účely bezpečnosti pri práci
8. Účel spracúvania osobných údajov je evidencia poučení o bezpečnosti práce, vedenie
záznamov o pracovných úrazoch a uplatnenie právnych nárokov v prípade pracovných
úrazov
9. Právny základ spracúvania osobných údajov
10. 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, najmä Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci v platnom znení, Zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení,
Zákona č. 311/2001 Z.z Zákonníka práce v platnom znení
Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou a dotknutá osoba (zamestnanec) je
povinný ich poskytnúť.
Identifikácia príjemcu osobných údajov
Príjemcami je sociálna poisťovňa, inšpektorát práce, zdravotnícke zariadenie, spoločnosť BB
PO-BOZ, s.r.o., Bernolákova č. 14, 974 05 Banská Bystrica , ktorá zabezpečuje výkonnú
a kontrolnú činnosť v oblasti bezpečnosti práce.
Doba uchovávania osobných údajov
Osobné
údaje sa uchovávajú v súlade registratúrnym poriadkom prevádzkovateľa 5 rokov od
uloženia do registratúrneho strediska
3. Účel spracúvania osobných údajov: monitorovanie kamerovým systémom za účelom
ochrany majetku družstva a dodržiavania pracovnej disciplíny zamestnancov
a pracovných a výrobných postupov
Monitorovanie označených prevádzkových jednotiek prevádzkovateľa sa vykonáva za
účelom ochrany majetku prevádzkovateľa pred trestnou činnosťou, priestupkami dotknutých

osôb, najmä krádežami, za účelom bezpečnosti zamestnancov, zákazníkov a za účelom
kontroly dodržiavania pracovných, výrobných postupov, kontroly pracovnej disciplíny
zamestnancov
11. Právny základ spracúvania osobných údajov
12. Spracúvanie je vykonávané podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu
a rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona č. 18/2018 Z.z. O ochrane
osobných údajov na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa spočívajúci v záujme
zabezpečiť ochranu svojho majetku, bezpečnosť zamestnancov a zákazníkov. Kontrola
dotknutých osôb – zamestnancov Prevádzkovateľa sa vykonáva na základe zákona - § 13 ods.
4 Zákonníka práce.
Identifikácia príjemcu osobných údajov
Príjemcami kamerových záznamov môžu byť orgány činné v trestnom konaní, orgány štátnej
správy za účelom konania o priestupkoch a súdy, ako aj firmy vykonávajúce servis
kamerového systému – spoločnosť SEC systems, s.r.o. Hlavná 217/11, Topoľníky, Slovenská
republika a ECHO security s.r.o., Horná ul. č. 484/20, Selce
Doba uchovávania osobných údajov
Osobné údaje sa uchovávajú 15 dní od ich získania. V prípade trestnoprávnej alebo
priestupkovej zodpovednosti, ak to bude vyžadovať účel spracovania, na čas dlhší ako 15 dní
, ktorý je ale na splnenie účelu spracúvania kamerového záznamu nevyhnutný , ale nie dlhšie
ako na obdobie jedného roka
13. 4. Účel spracúvania osobných údajov: na účely elektronickej dochádzky do zamestnania
14. Sledovanie dochádzky zamestnancov na ústredí prevádzkovateľa a na vybraných
prevádzkových jednotkách elektronicky
so zaznamenaním podobizne dotknutého
zamestnanca v záujme jednoznačného zaznamenania dochádzky zamestnancom a
predchádzania podvodov pri vedení dochádzky
Právny základ spracúvania osobných údajov:
15. Spracúvanie je vykonávané podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu
a rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona č. 18/2018 Z.z. O ochrane
osobných údajov na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa spočívajúci v záujme
eliminácie nepravdivých záznamov v dochádzke zamestnancov Prevádzkovateľa .
Identifikácia príjemcu
Inšpektorát práce
Doba uchovávania osobných údajov
Osobné údaje sa uchovávajú v zmysle registratúrneho poriadku 3 roky od uloženia do
registratúrneho strediska.
16. 5. Účel spracúvania osobných údajov ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti
17. Prešetrovanie podnetov a ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti osobám
v pracovnoprávnom
vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej
protispoločenskej činnosti
podľa Zák. č. 54/2019 Zz. O ochrane oznamovateľov
protispoločenskej činnosti

Právny základ spracúvania osobných údajov
Spracovanie sa vykonáva podľa článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu
a rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) s § 13 ods. 1 písm. c) Zákona č.18/2018 Z.z. O ochrane
osobných údajov, t.j. podľa osobitného zákona - Zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane
oznamovateľov protispoločenskej činnosti
Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou a dotknutá osoba (zamestnanec) je
povinný ich poskytnúť.
Identifikácia príjemcu osobných údajov
Orgány činné v trestnom konaní, inšpektorát práce, Úrad na ochranu oznamovateľov
Doba uchovávania osobných údajov
Osobné údaje obsiahnuté v oznámeniach o protispoločenskej činnosti eviduje prevádzkovateľ
tri roky odo dňa doručenia oznámenia v zmysle Zák. č. 54/2019 Z.z. O ochrane
oznamovateľov protispoločenskej činnosti
18. 6. Účel spracúvania osobných údajov: monitorovanie motorových vozidiel na služobné
účely
19. Monitorovanie
motorových vozidiel využívaných na služobné cesty za účelom ochrany
motorových vozidiel pred trestnou činnosťou, priestupkami , za účelom kontroly využívania
pracovnej doby na služobnej ceste, zaznamenávania skutočne stráveného času na pracovnej
ceste, splnenia účelu pracovnej cesty a dodržiavania pracovnej disciplíny , za účelom
evidencie času služobných ciest a skutočne odjazdených kilometrov z dôvodu náhrad
spojených s pracovnou cestou.
20. Právny základ spracúvania osobných údajov
21. Spracúvanie sa vykonáva podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu
a rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) § 13 ods. 1 písm. f) Zákona č. 18/2018 Z.z. O ochrane
osobných údajov, pretože spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov
prevádzkovateľa, spočívajúci v ochrane majetku prevádzkovateľa. Spracúvanie osobných
údajov za účelom kontroly zamestnancov pri používaní motorových vozidiel na služobné
účely sa vykonáva podľa § 13 ods. 4 Zákonníka práce
22.
Identifikácia príjemcu osobných údajov
Osobné údaje sa poskytujú spoločnosti Commander Systems, s.r.o. Rožňavská 67, Bratislava,
IČO: 35 938 617, ktorá poskytuje pre Prevádzkovateľa služby elektronického monitoringu.
23.
7. Účel spracúvania osobných údajov evidencia a vysporiadanie škôd vrátane schodku na
zverených hodnotách spôsobených zamestnancami prevádzkovateľa
Právny základ spracúvania osobných údajov
Spracovanie sa vykonáva podľa článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu
a rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) s § 13 ods. 1 písm. c) Zákona č. 18/2018 Z.z. O ochrane
osobných údajov, t.j. podľa osobitného zákona – ustanovení § 177 a nasle. Zákonníka práce.
Identifikácia príjemcu
Neposkytuje sa žiadnym príjemcom
Doba uchovávania osobných údajov

Zápisy s ústrednej inventarizačnej komisie sa uchovávajú podľa registratúrneho plánu päť
rokov od uloženia do registratúrneho strediska.
8. Účel spracúvania osobných údajov vedene účtovníctva , vrátane agendy fakturácie,
evidencia príjmových, výdavkových pokladničných dokladov, a daňovej evidencie
Právny základ spracúvania osobných údajov
Spracovanie sa vykonáva podľa článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu
a rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) s § 13 ods. 1 písm. c) podľa osobitného zákona a to najmä zák.
č. 431/2002 z.z. o účtovníctve v znení neskorších právnych predpisov, Zákona č. 222/2004
Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších právnych predpisov, zákona č. 152/1994 Z.z.
o sociálnom fonde v znení neskorších právnych predpisov, Zákona č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov ,Zákon č. 283/2002 Z. z.
o cestovných náhradách v znení neskorších právnych predpisov
Identifikácia príjemcu
Daňový úrad, externý audítor,
Doba uchovávania osobných údajov
Podľa registratúrneho poriadku prevádzkovateľa 10 rokov od uloženia do registratúrneho
strediska.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii : :
Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín
Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
Prevádzkovateľ nevykonáva rozhodovanie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom
spracovaní osobných údajov.
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

