
Identifikačné údaje prevádzkovateľa: Identifikačné údaje zodpovednej osoby

Obchodné meno: Obchodné meno: ak T ak, s. r. o. 

IČO: IČO: 53 093 216

Miesto podnikania: Sídlo: Škultétyho 472/10, 036 01 Martin

Kontakt: +421 43 4283 173 krivdova@kkalkohol.sk Kontakt: zodpovednaosoba@aktak.sk 

P. č. Účel spracúvania Právny základ podľa čl. 6 GDPR Opis právneho základu/právnych základov
Kategória osobných 

údajov
Lehota uloženia OÚ/lehota na výmaz OÚ Kategória príjemcov Prenos do tretej krajiny

Bezpečnostné 

opatrenia

1. BOZP, PO a PZS
ods. 1 písm. c) - plnenie zákonných 

povinností

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (zákon č. 124/2006 Z. z. o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov;  zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov; vyhláška MPSVaR SR č. 500/2006 Z. z.; zákon č. 

437/2004 Z. z.; Občiansky zákonník)

bežné, osobitná kategória 

(údaje týkajúce sa zdravia - 

pracovných úrazov)

5 rokov

oprávnené osoby prevádzkovateľa; dotknutá 

osoba; Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 

športu SR; sociálna poisťovňa, komerčná 

poisťovňa; Regionálny úrad verejného zdravia, 

Inšpektorát práce, tretia osoba zabezpečujúca 

BOZP a PO, tretia osoba zabezpečujúca pracovnú 

zdravotnú službu, iný oprávnený subjekt

prenos do tretích krajín 

sa neuskutočňuje

Interná smernica o 

ochrane osobných 

údajov, uzamykateľné 

skrinky, prístup iba 

autorizovaných osôb, 

šifrovanie IT zariadení, 

kamerový systém

2.
Databáza uchádzačov o 

zamestnanie

ods. 1 písm. b) - žiadosti dotknutej 

osoby o vykonanie opatrenia pred 

uzatvorením zmluvy

Predzmluvne vzťahy vo veci žiadosti uchádzača o prijatie do zamestnania

bežné, osobitná kategória 

(údaje týkajúce sa zdravia 

ak ich uchádzač uvedie)

3 mesiace odo dňa obsadenia voľnej 

pracovnej pozície

oprávnené osoby prevádzkovateľa, dotknutá 

osoba

prenos do tretích krajín 

sa neuskutočňuje

Interná smernica o 

ochrane osobných 

údajov, uzamykateľné 

skrinky, prístup iba 

autorizovaných osôb, 

šifrovanie IT zariadení, 

kamerový systém

3. Personalistika a mzdy

ods. 1 písm. c) - plnenie zákonných 

povinností v súbehu s článkom 9 

ods. 2 písm. b) a písm. h)  

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa ( zákon č. 311/2001 Z. z. 

Zákonník práce, zákon 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 580/2004 Z. z. o 

zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o 

poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

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 

predpisov; zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom  sporení v znení 

neskorších predpisov; zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom 

sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákon č. 462/2003 Z. z. o 

náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákon č. 152/1994 

Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach 

z príjmov  v znení neskorších predpisov; zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných 

náhradách  v znení neskorších predpisov)

bežné, osobitná kategória 

(údaje týkajúce sa zdravia)

3 roky evidencia dochádzky, evidencia 

dovoleniek, dohody o hmotnej zodpovednosti 

(odo dňa strany platnosti) 

5 rokov prehlásenia k dani zo mzdy, zrážky zo 

mzdy, podklady k mzdám, popisy pracovných 

činností, dohody o vykonaní práce, pracovná 

neschopnosť - evidencia, štatistika, materská 

dovolenka a neplatené voľno - evidencia, 

stravovanie zamestnancov, exekúcie, 

10 rokov výplatné listiny, evidencia o 

preškolení a získaní odbornej kvalifikácie, 

nemocenské poistenie - dávky, prihlášky, 

odhlášky, zmeny, 

20 rokov mzdové listy

70 rokov od dátumu narodenia osobné spisy 

zamestnancov

oprávnené osoby prevádzkovateľa, dotknutá 

osoba, sociálna poisťovňa; zdravotné poisťovne,  

doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové 

správcovské spoločnosti, zástupcovia 

zamestnancov, Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR); Úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR, súd, orgány činné v 

trestnom konaní, exekútor, orgány verejnej moci 

a iné osoby, v rámci poskytovanej súčinnosti; 

zamestnanci prevádzkovateľa (údaje v 

prezenčných listinách); verejnosť (kontaktné 

údaje na webovej stránke),  iný zamestnávateľ 

(potvrdenie o daňovom bonuse, o príjme k 

ročnému zúčtovaniu dane); iný oprávnený 

subjekt; banky a nebankové subjekty 

poskytujúce finančné pôžičky (potvrdenia  o 

príjme a zamestnaní),  sťažovateľ a iné osoby, 

ktorých sa sťažnosť týka, 

prenos do tretích krajín 

sa neuskutočňuje

Interná smernica o 

ochrane osobných 

údajov, uzamykateľné 

skrinky, prístup iba 

autorizovaných osôb, 

šifrovanie IT zariadení, 

kamerový systém

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa
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4. Účtovné doklady
ods. 1 písm. c) - plnenie zákonných 

povinností

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa: 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; zákon č. 394/2012 Z. z. o 

obmedzení platieb v hotovosti; zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch  

v znení neskorších predpisov; zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení  

neskorších predpisov; zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení  

neskorších predpisov; zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení   

neskorších predpisov; zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a   

doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z  príjmov v znení neskorších 

predpisov.            

bežné 10 rokov

oprávnené osoby prevádzkovateľa; zamestnanci 

dodávateľov tovaru a služieb; fyzické osoby, 

ktorým vznikla povinnosť akejkoľvek finančnej 

transakcie voči škole a voči ktorým vznikla škole 

povinnosť akejkoľvek finančnej transakcie; 

fyzické osoby, ktorým vznikla povinnosť uhradiť 

škole správny poplatok/sankciu; sociálna 

poisťovňa; zdravotné poisťovne

prenos do tretích krajín 

sa neuskutočňuje

Interná smernica o 

ochrane osobných 

údajov, uzamykateľné 

skrinky, prístup iba 

autorizovaných osôb, 

šifrovanie IT zariadení, 

kamerový systém

5.
Uplatňovanie práv 

dotknutých osôb

ods. 1 písm. c) - plnenie zákonných 

povinností

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutej 

osoby v zmysle článkov 15 až 22 Nariadenia EÚ 2016/679 
bežné 10 rokov po vybavení spisu

oprávnené osoby prevádzkovateľa, fyzická osoba 

uplatňujúca si práva dotknutej osoby; dotknutý 

sprostredkovateľ a príjemcovia, ktorých v zmysle 

GDPR musí prevádzkovateľ informovať o 

uplatnených právach DO   

prenos do tretích krajín 

sa neuskutočňuje

Interná smernica o 

ochrane osobných 

údajov, uzamykateľné 

skrinky, prístup iba 

autorizovaných osôb, 

šifrovanie IT zariadení, 

kamerový systém

6. Zodpovedné osoby
ods. 1 písm. c) - plnenie zákonných 

povinností

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (vedenie agendy súvisiacej s 

určením  zodpovedných osôb prevádzkovateľa podľa čl. 37 Nariadenia EÚ 

2016/679 a oznamovaním mena a kontaktu na zodpovednú osobu Úradu na 

ochranu osobných údajov SR)

bežné 10 rokov
oprávnené osoby prevádzkovateľa, dotknutá 

osoba, iné FO uplatňujúce si práva podľa GDPR

prenos do tretích krajín 

sa neuskutočňuje

Interná smernica o 

ochrane osobných 

údajov, uzamykateľné 

skrinky, prístup iba 

autorizovaných osôb, 

šifrovanie IT zariadení, 

kamerový systém

7. Kamerový systém
ods. 1 písm. f) - oprávnený záujem 

prevádzkovateľa

Oprávnený záujem prevádzkovateľa na zabezpečenie ochrany majetku a osôb 

nachádzajúcich sa v priestoroch prevádzkovateľa
vizuálna podobizeň osôb 35 dní oprávnené osoby prevádzkovateľa

prenos do tretích krajín 

sa neuskutočňuje

Interná smernica o 

ochrane osobných 

údajov, uzamykateľné 

skrinky, prístup iba 

autorizovaných osôb, 

šifrovanie IT zariadení, 

kamerový systém

8. Súdne konania
ods. 1 písm. c) - plnenie zákonných 

povinností

Plnenie zákonnej povinnosti: zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový 

poriadok v znení zákona v znení neskorších predpisov, zákon č. 307/2016 

Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov

bežné 10 rokov

účastníci konania, súdy, orgány činné v trestnom 

konaní, advokátska kancelária, účastníci konania, 

znalci, prekladatelia, iný zákonom oprávnený 

subjekt

prenos do tretích krajín 

sa neuskutočňuje

Interná smernica o 

ochrane osobných 

údajov, uzamykateľné 

skrinky, prístup iba 

autorizovaných osôb, 

šifrovanie IT zariadení, 

kamerový systém

9. Správne konania
ods. 1 písm. c) - plnenie zákonných 

povinností

Plnenie zákonnej povinnosti: zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v 

znení zákona v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

bežné 10 rokov

účastníci konania, súdy, orgány činné v trestnom 

konaní, advokátska kancelária, účastníci konania, 

znalci, prekladatelia, iný oprávnený subjekt

prenos do tretích krajín 

sa neuskutočňuje

Interná smernica o 

ochrane osobných 

údajov, uzamykateľné 

skrinky, prístup iba 

autorizovaných osôb, 

šifrovanie IT zariadení, 

kamerový systém



10. Exekučné konania
ods. 1 písm. c) - plnenie zákonných 

povinností

Plnenie zákonnej povinnosti: zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a 

exekučnej činnosti
bežné 10 rokov

účastníci konania, súdy, exekútor, orgány činné v 

trestnom konaní, advokátska kancelária, 

účastníci konania, iný zákonom oprávnený 

subjekt

prenos do tretích krajín 

sa neuskutočňuje

Interná smernica o 

ochrane osobných 

údajov, uzamykateľné 

skrinky, prístup iba 

autorizovaných osôb, 

šifrovanie IT zariadení, 

kamerový systém

11.

Informovanie o 

novinkách, akciách, 

zľavách – newsletter

ods. 1 písm. a) - súhlas dotknutej 

osoby
Súhlas dotknutej osoby, ktorá sa prihlásila na odber noviniek, tzv. newsletter kontaktné údaje, e-mail 10 rokov alebo do odvolania súhlasu oprávnené osoby prevádzkovateľa

prenos do tretích krajín 

sa neuskutočňuje

Interná smernica o 

ochrane osobných 

údajov, uzamykateľné 

skrinky, prístup iba 

autorizovaných osôb, 

šifrovanie IT zariadení, 

kamerový systém

12.
Vybavovania reklamácií 

zákazníkov

ods. 1 písm. c) - plnenie zákonných 

povinností

Plnenie zákonnej povinnosti: zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v 

znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v 

znení neskorších predpisov

bežné 2 roky od ukončenia reklamácie

oprávnené osoby prevádzkovateľa, kontrolný 

orgán, SOI, orgán alternatívneho riešenia sporov, 

správny orgán vo veci riešenia priestupkov, 

advokátska kancelária

prenos do tretích krajín 

sa neuskutočňuje

Interná smernica o 

ochrane osobných 

údajov, uzamykateľné 

skrinky, prístup iba 

autorizovaných osôb, 

šifrovanie IT zariadení, 

kamerový systém

13.

Spracovanie 

objednávok v 

internetovom obchode

ods. 1 písm. b) - spracovanie 

nevyhnutné na plnenie zmluvy, 

ktorej stranou je dotknutá osoba

Spracovanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej stranou je dotknutá osoba, 

ktorá vykonala objednávku v internetovom obchode www.drinkcentrum.sk 

alebo www.alkoholkk.sk
bežné údaje potrebné k 

vyplneniu objednávky
10 rokov

oprávnené osoby prevádzkovateľa, kontrolný 

orgán, SOI, doručovacia spoločnosť

prenos do tretích krajín 

sa neuskutočňuje

Interná smernica o 

ochrane osobných 

údajov, uzamykateľné 

skrinky, prístup iba 

autorizovaných osôb, 

šifrovanie IT zariadení, 

kamerový systém

14.
Vytvorenie konta 

zákazníka

ods. 1 písm. a) - súhlas dotknutej 

osoby
Súhlas dotknutej osoby, ktorá si vytvorila účet v internetovom obchode bežné 10 rokov

oprávnené osoby prevádzkovateľa, doručovacia 

spoločnosť

prenos do tretích krajín 

sa neuskutočňuje

Interná smernica o 

ochrane osobných 

údajov, uzamykateľné 

skrinky, prístup iba 

autorizovaných osôb, 

šifrovanie IT zariadení, 

kamerový systém


