OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A INFORMAČNÁ POVINNOSŤ
PREVÁDZKOVATEĽA G TEAM, spol. s r. o.
Sídlo: kpt. Jaroša 25, 934 01 Levice, IČO: 31 449 735
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo: 3533/N
email: gteam@gteam.sk
Zodpovedná osoba: zodpovednaosoba@gteam.sk
tel. č.: 036/6310 220
Prevádzkovateľ ako účtovná kancelária poskytujúca účtovné a podnikateľské poradenstvo si
uvedomuje citlivú povahu svojej podnikateľskej činnosti a preto ubezpečuje svojich súčasných aj
potenciálnych klientov, že prijala vysoký stupeň bezpečnostných opatrení na ochranu osobných
údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov. Akékoľvek otázky
týkajúce sa ochrany osobných údajov alebo ich spracúvania prosím adresujte na mail zodpovednej
osoby uvedený vyššie. Vaše otázky budú zodpovedané v čo najkratšom možnom čase.
Na účely ochrany osobných údajov (ďalej len ako „OOU“) sa za dotknutú osobu považuje každá
fyzická osoba, ktorej osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva za nižšie uvedenými účelmi.
OOU sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej iba ako
„nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej iba ako „zákon“).
Prevádzkovateľ osobné údaje získava priamo alebo prostredníctvom iných Prevádzkovateľov voči
ktorým je v postavení Sprostredkovateľa na základe zmlúv o účtovníctve a sprostredkovateľských
zmlúv.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za týmito účelmi:
1.) Účtovníctvo: právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa
vyplývajúcej mu najmä zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady č. 582/2004 Z.z. a ostatných
súvisiacich právnych predpisov. Prevádzkovateľ z tohto titulu nie je povinný požadovať
súhlas so spracovaním osobných údajov. Neposkytnutie potrebných osobných údajov bude
mať za následok nemožnosť plnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa a teda
okamžité ukončenie obchodného alebo iného obdobného vzťahu aby nedošlo ku sankciám
Prevádzkovateľa zo strany orgánov štátnej správy.
Osobné údaje budú uchovávané počas obchodného vzťahu a po dobu 10 rokov od ukončenia
obchodného vzťahu v zmysle platných právnych predpisov, najmä zákon o účtovníctve č.
431/2002 Z. z. a zákon o archívoch a registratúrach č. 395/2002 Z. z. Tam, kde to zákon
vyžaduje, môžu byť lehoty iné. Po tejto lehote dôjde k skartovaniu písomných osobných
údajov a výmazu osobných údajov na elektronických nosičoch vrátane ich záloh.
Prevádzkovateľ spracúva kategóriu bežných osobných údajov a údaje o zdraví
zamestnancov.
Príjemcovia osobných údajov: orgány verejnej moci.
Prenos osobných údajov do medzinárodnej organizácie ani do tretej krajiny (mimo EÚ) sa
neuskutočňuje. Osobné údaje nebudú použité na profilovanie ani na automatizované
individuálne rozhodovanie.
2.) Obchodná komunikácia: právnym základom je oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1

písm. f) nariadenia spočívajúci v štandardnej podnikateľskej činnosti Prevádzkovateľa.
Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade požiadavkou Prevádzkovateľa na uzavretie
zmluvy, dojednanie detailov zmluvy alebo jej plnenia.
Osobné údaje budú uchovávané spravidla po dobu trvania obchodného vzťahu, na serveri
sú emaily uchovávané po dobu 10 rokov od ukončenia obchodného vzťahu.
Prevádzkovateľ spracúva kategóriu bežných osobných údajov.
Okrem Prevádzkovateľa nie je iný príjemca týchto osobných údajov.
Prenos osobných údajov do medzinárodnej organizácie ani do tretej krajiny (mimo EÚ) sa
neuskutočňuje. Osobné údaje nebudú použité na profilovanie ani na automatizované
individuálne rozhodovanie.
3.) Personalistika a mzdové účtovníctvo: právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti
Prevádzkovateľa vyplývajúcej mu najmä zo zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
v znení nesk. predpisov, zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákona č. 43/2004 Z. z. o
starobnom dôchodkovom sporení v znení nesk. predpisov, zákona č. 650/2004 Z. z. o
doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niekt. Zákonov, zákona č.
462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace
právne predpisy. Prevádzkovateľ teda nie je povinný požadovať súhlas so spracovaním
osobných údajov. Neposkytnutie potrebných osobných údajov bude mať za následok
nemožnosť plnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa a teda okamžité ukončenie
obchodného alebo iného obdobného vzťahu. Pri uchádzačoch o zamestnanie je právnym
základom oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočívajúci vo vytvorení databázy vhodných
kandidátov do zamestnania. Nakoľko sú tieto osobné údaje uchovávané iba vo forme
životopisov po dobu 2 rokov a výlučne na účely výberu vhodného kandidáta,
Prevádzkovateľ má za to, že pri jeho nízkej fluktuácii zamestnancov a bezpečnostných
opatreniach tento záujem neprevažuje nad rizikom vyplývajúcim z úschovy týchto
osobných údajov a preto je jeho záujem legitímny.
Prevádzkovateľ spracúva kategóriu bežných osobných údajov a tam kde je to relevantné aj
kategóriu údajov o zdraví.
Lehota na úschovu osobných údajov: 20 rokov mzdový účel, 70 rokov dôchodkové
zabezpečenie, uchádzači o zamestnanie 2 roky. Po tejto lehote dôjde k skartovaniu
písomných osobných údajov a výmazu osobných údajov na elektronických nosičoch vrátane
ich záloh.
Prevádzkovateľ spracúva kategóriu bežných osobných údajov a údaje o zdraví
zamestnancov.
Príjemcovia osobných údajov: orgány verejnej moci, najmä Sociálna poisťovňa.
Prenos osobných údajov do medzinárodnej organizácie ani do tretej krajiny (mimo EÚ) sa
neuskutočňuje. Osobné údaje nebudú použité na profilovanie ani na automatizované
individuálne rozhodovanie.
4.) IT servis a podpora: právnym základom je oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm.
f) nariadenia (oprávnený záujem vyplýva z uzavretej zmluvy s obchodným partnerom,
ktorej predmetom výkonu je uvedený účel). V prípade uzavretia zmluvy s fyzickou osobou
sú poskytnuté osobné údaje spracované na právnom základe plnenia zmluvných povinností
v zmysle č. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na
plnenie zmluvných povinností Prevádzkovateľa voči obchodným partnerom v zmysle
uzavretých zmlúv, preto je považované za zmluvnú požiadavku Prevádzkovateľa.
Osobné údaje budú uchovávané po dobu 10 rokov.
Prevádzkovateľ spracúva kategóriu bežných osobných údajov.
Okrem Prevádzkovateľa nie je iný príjemca týchto osobných údajov.
Prenos osobných údajov do medzinárodnej organizácie ani do tretej krajiny (mimo EÚ) sa

neuskutočňuje. Osobné údaje nebudú použité na profilovanie ani na automatizované
individuálne rozhodovanie.
5.) Zmluvy podľa Obchodného a Občianskeho zákonníka a Zákonníka práce: Právny
základom tohto účelu je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f)
nariadenia. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou Prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ spracúva kategóriu bežných osobných údajov.
Príjemcovia: nie sú.
Tieto osobné údaje sú uchovávané v lehote 10 rokov po ukončení obchodného vzťahu.
Prenos osobných údajov do medzinárodnej organizácie ani do tretej krajiny (mimo EÚ) sa
neuskutočňuje. Osobné údaje nebudú použité na profilovanie ani na automatizované
individuálne rozhodovanie.
6.) Služby registračného sídla: právnym základom je oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1
písm. f) nariadenia (oprávnený záujem vyplýva z uzavretej zmluvy o poskytovaní
registračného sídla). V prípade uzavretia zmluvy s fyzickou osobou sú poskytnuté osobné
údaje spracované na právnom základe plnenia zmluvných povinností v zmysle č. 6 ods. 1
písm. b) nariadenia. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvných
povinností Prevádzkovateľa voči obchodným partnerom v zmysle uzavretých zmlúv, preto
je považované za zmluvnú požiadavku Prevádzkovateľa.
Osobné údaje budú uchovávané po dobu 5 rokov po ukončení zmluvného vzťahu.
Prevádzkovateľ spracúva kategóriu bežných osobných údajov.
Okrem Prevádzkovateľa nie je iný príjemca týchto osobných údajov.
Prenos osobných údajov do medzinárodnej organizácie ani do tretej krajiny (mimo EÚ) sa
neuskutočňuje. Osobné údaje nebudú použité na profilovanie ani na automatizované
individuálne rozhodovanie.
7.) Evidencia korešpondencie: právnym základom je oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1
písm. f) nariadenia (oprávnený záujem vyplýva z uzavretej zmluvy o poskytovaní
registračného sídla, v ktorej sa Prevádzkovateľ zaväzuje prevziať korešpondenciu v mene
klienta a prípadne ju aj preposielať). V prípade uzavretia zmluvy s fyzickou osobou sú
poskytnuté osobné údaje spracované na právnom základe plnenia zmluvných povinností v
zmysle č. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na
plnenie zmluvných povinností Prevádzkovateľa voči obchodným partnerom v zmysle
uzavretých zmlúv a ako také je zmluvnou požiadavkou Prevádzkovateľa.
Osobné údaje budú uchovávané po dobu 5 rokov po ukončení zmluvného vzťahu.
Prevádzkovateľ spracúva kategóriu bežných osobných údajov.
Okrem Prevádzkovateľa nie je iný príjemca týchto osobných údajov.
Prenos osobných údajov do medzinárodnej organizácie ani do tretej krajiny (mimo EÚ) sa
neuskutočňuje. Osobné údaje nebudú použité na profilovanie ani na automatizované
individuálne rozhodovanie.
8.) Cookies: právnym základom je súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a)
nariadenia poskytnutý na webovej stránke Prevádzkovateľa. Cookies je možné nastaviť v
internetovom prehliadači tak, aby si ich dotknutá osoba zablokovala, prípadne vymazala
všetky naraz alebo iba vybrané súbory. Viac o cookies je uvedené na webovej stránke
Prevádzkovateľa.
Cookies sú bežne uchovávané počas trvania otvorenej webovej stránky, max 7 dní.
Prevádzkovateľ spracúva za týmto účelom iba cookies súbory.
Príjemcovia: nie sú.
Prenos osobných údajov do medzinárodnej organizácie ani do tretej krajiny (mimo EÚ) sa
neuskutočňuje. Osobné údaje nebudú použité na profilovanie ani na automatizované

individuálne rozhodovanie.
9.) Uplatňovanie práv dotknutých osôb: právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti
Prevádzkovateľa vyplývajúcej mu zo zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia.
Nakoľko sa jedná o zákonnú požiadavku Prevádzkovateľa, tento nie je povinný požadovať
súhlas so spracovaním osobných údajov od dotknutej osoby.
Osobné údaje budú uchovávané po dobu 10 rokov od vznesenia podnetu dotknutej osoby.
Prevádzkovateľ spracúva kategóriu bežných osobných údajov.
Príjemcovia osobných údajov: zodpovedná osoba, príp. na požiadanie orgány verejnej moci.
Prenos osobných údajov do medzinárodnej organizácie ani do tretej krajiny (mimo EÚ) sa
neuskutočňuje. Osobné údaje nebudú použité na profilovanie ani na automatizované
individuálne rozhodovanie.
10.)
Daňové poradenstvo: právnym základom je oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods.
1 písm. f) nariadenia spočívajúci v plnení zmluvných povinností Prevádzkovateľa na
základe objednávky a zmluvy o daňovom poradenstve zároveň v súbehu s právnym
základom plnenia zákonnej povinnosti, nakoľko Prevádzkovateľ na účel daňového
poradenstva môže vyžadovať len údaje a informácie, ktoré mu príslušné daňové zákony
umožňujú. V prípade uzavretia zmluvy s fyzickou osobou sú poskytnuté osobné údaje
spracované na právnom základe plnenia zmluvných povinností v zmysle č. 6 ods. 1 písm. b)
nariadenia. Poskytnutie osobných údajov sa považuje za zmluvnú požiadavku
Prevádzkovateľa, nakoľko bez nich nie je možné plnenie jeho zmluvných povinností,
respektíve ani uzavretie relevantných zmlúv.
Osobné údaje budú uchovávané po dobu 1 rok po ukončení zmluvného vzťahu.
Prevádzkovateľ spracúva kategóriu bežných osobných údajov.
Okrem Prevádzkovateľa nie je iný príjemca týchto osobných údajov.
Prenos osobných údajov do medzinárodnej organizácie ani do tretej krajiny (mimo EÚ) sa
neuskutočňuje. Osobné údaje nebudú použité na profilovanie ani na automatizované
individuálne rozhodovanie.
11.)
Kontrola zmluvnej agendy: právnym základom je oprávnený záujem v zmysle čl.
6 ods. 1 písm. f) nariadenia spočívajúci v plnení zmluvných povinností podľa požiadaviek
klientov. V prípade uzavretia zmluvy s fyzickou osobou sú poskytnuté osobné údaje
spracované na právnom základe plnenia zmluvných povinností v zmysle č. 6 ods. 1 písm. b)
nariadenia. Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade zmluvnou požiadavkou
Prevádzkovateľa.
Osobné údaje budú uchovávané po dobu 10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu.
Prevádzkovateľ spracúva kategóriu bežných osobných údajov.
Okrem Prevádzkovateľa nie je iný príjemca týchto osobných údajov.
Prenos osobných údajov do medzinárodnej organizácie ani do tretej krajiny (mimo EÚ) sa
neuskutočňuje. Osobné údaje nebudú použité na profilovanie ani na automatizované
individuálne rozhodovanie.
12.)
Daňové zastupovanie: právnym základom je oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods.
1 písm. f) nariadenia spočívajúci v plnení zmluvných povinností Prevádzkovateľa na
základe zmluvy o daňovom zastupovaní zároveň v súbehu s právnym základom plnenia
zákonnej povinnosti, nakoľko Prevádzkovateľ na tento účel môže vyžadovať len údaje a
informácie, ktoré mu príslušné daňové zákony a rozsah zastupovania umožňujú. V prípade
uzavretia zmluvy s fyzickou osobou sú poskytnuté osobné údaje spracované na právnom
základe plnenia zmluvných povinností v zmysle č. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia. Poskytnutie
osobných údajov sa považuje za zmluvnú požiadavku Prevádzkovateľa, nakoľko bez nich
nie je možné plnenie jeho zmluvných povinností, respektíve ani uzavretie relevantných

zmlúv.
Osobné údaje budú uchovávané po dobu 1 rok po ukončení zmluvného vzťahu.
Prevádzkovateľ spracúva kategóriu bežných osobných údajov.
Príjemcom týchto osobných údajov sú iba orgány verejnej moci, najmä finančnej správy.
Prenos osobných údajov do medzinárodnej organizácie ani do tretej krajiny (mimo EÚ) sa
neuskutočňuje. Osobné údaje nebudú použité na profilovanie ani na automatizované
individuálne rozhodovanie.

Pri účeloch, ktorých právnym základom je oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo plnenie jeho
zákonnej povinnosti, nenesie Prevádzkovateľ zodpovednosť za škodu vzniknutú neposkytnutím
potrebných osobných údajov a teda jeho následným odstúpením od zmluvy alebo iným ukončením
zmluvy.
Práva dotknutej osoby súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov Prevádzkovateľom:
Právo odvolať svoj súhlas: dotknutá osoba je oprávnená svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania jej osobných údajov pred odvolaním súhlasu.
Právo na prístup: Dotknutá osoba je oprávnená vyžadovať informácie o tom, či u Prevádzkovateľa
dochádza k spracovaniu jej osobných údajov ako aj pristupovať ku svojim osobným údajom.
Právo na opravu poskytnutých osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby od Prevádzkovateľa žiadala opravu nepresných osobných údajov alebo ich doplnenie.
Právo na výmaz (na zabudnutie): právo žiadať o vymazanie osobných údajov, ak osobné údaje už
viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania a zároveň sa výmazom neporušujú
zákonné, administratívne ani regulačné povinnosti Prevádzkovateľa. V prípade žiadosti o výmaz
zodpovedná osoba preskúma právny základ spracúvania osobných údajov a ak sú splnené všetky
podmienky výmazu, vymaže údaje.
Právo na obmedzenie spracúvania: Dotknutá osoba má právo žiadať o obmedzenie spracúvania
svojich osobných údajov, ak spochybňuje presnosť spracúvania, namieta proti výmazu osobných
údajov pri ich protizákonnom spracúvaní alebo dotknutá osoba podala námietku proti spracúvaniu
osobných údajov či z iných zákonných dôvodov.
Právo na prenosnosť údajov: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a
ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom
formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky
možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13
ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými
prostriedkami.
Právo namietať - právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade oprávneného záujmu, ktorý je v súlade so zákonom nie je možné vyhovieť námietke proti spracúvaniu.
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR,
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, kontakt: statny.dozor(zav)pdp.gov.sk.

Právo na oznámenie porušenia ochrany osobných údajov: Dotknutá osoba má právo, aby jej
prevádzkovateľ oznámil bez zbytočného odkladu, že došlo k porušeniu ochrany osobných údajov,
ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody dotknutej osoby.
Všetky žiadosti alebo otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov adresujte prosím písomne do
sídla Prevádzkovateľa alebo mailom priamo zodpovednej osobe: zodpovednaosoba@gteam.sk,
ktorá ich zodpovie najneskôr do 30 dní.
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