
Zásady ochrany osobných údajov.  

Ako firma poskytujúca služby v oblas5 externého spracovania účtovníctva, miezd a daňového 
poradenstva spracovávame nasledovné osobné údaje;  

1. V postavení prevádzkovateľa spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytne návštevník 
webu  prostredníctvom odoslania správy z webu. Spravidla ide o osobné údaje, ako je meno, 
priezvisko, e mailová adresa, telefon. Tieto údaje spracovávame na  obchodné a marke5ngové 
účely. Údaje neposkytujeme ďalej trePm stranám, uchovávame ich len po dobu potrebnú pre 
splnenie  vyššie uvedeného účelu.  

2. V postavení prevádzkovateľa ďalej spracovávame údaje uchádzačov o zamestnanie. Ide 
o osobné údaje, ktoré uchádzač uvedie v životopise, výlučne na základe  súhlasu na ich 
spracovanie podľa čl. ods1 písm.a Všeobecného Nariadenia o ochrane osobných údajov  
a spracovania  účtovníctva. Údaje uchádzačov, ktorí nevyhovujú naším požiadavkám 
odstraňujeme  po ukončení výberového konania, prípadne údaje potenciálnych uchádzačov, 
ktorí by mohli súčasťou nášho Pmu v budúcnos5 uchovávame po dobu jedného roka.  

3. V postavení sprostredkovateľa spracovávame osobné údaje v rámci poskytovania služieb 
klientom v oblasP personalis5ky a miezd pre účely splnenia zákonnej povinnos5 
prevádzkovateľa ( klient v postavení zamestnávateľa ) podľa čl. 6 ods. 1 písm.b,c Všeobecného 
Nariadenia o ochrane osobných údajov  a spracovania  účtovníctva. V takomto prípade sú 
osobnými údajmi najmä data o zamestnancoch, príp. ich rodinných príslušníkov. 

Údaje neposkytujeme trePm stranám, okrem príjmateľov, ktorým sú 5eto osobné údaje 
určené ( napr. Sociálna poisťovňa, Zdravotná poisťovňa Daňový úrad a pod. ).  Osobné údaje 
spracovávame a uchovávame počas zmluvného vzťahu s klientom, prípadne počas inej lehoty, 
na základe  inej dohody uzavretej s klientom, v zmysle litery zákona.  

Či už v postavení prevádzkovateľa, alebo v postavení sprostredkovateľa osobné údaje 
spracovávame  v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 20166/ 79  
zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie 
o ochrane osobných údajov).


