INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
v zmysle Nariadenia Európskeho pralamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.

Prevádzkovateľ: OSIRON s.r.o., Areál poľnotechniky ul. Železničná 12, Zlatná na Ostrove 946 12, IČO: 44 119 810,
spoločnosť zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 22073/N
Kontaktné údaje prevádzkovateľa: tel.kontakt: +421 35 7781 145, e-mail: osiron@osiron.sk
Kontaktné údaje zodpovednej osoby: nie je určená
Účel spracúvania osobných údajov:
Riadne vedenie účtovnej a daňovej evidence, vrátane poskytovania podkladov pre externý audit, vedenie účtovnej
evidence pokladne.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1
písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) najmä v
zmysle zákona o účtovníctve, zákona o dani z pridanej hodnoty.
Príjemcovia / Kategórie príjemcov: sprostredkovateľ - , externý auditor, finančná správa.
Doba uchovávania: V zmysle Zákona o archívoch a registratúrach - 10 rokov.
Požiadavka na poskytovanie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia:
Poskytovannie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v
opačnom prípade nie je možné riadné plnenie povinností prevádzkovateľa, ktoré vyplývajú z príslušných všeobecne
záväznch právnych predpisov.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa.
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.
Práva dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie ak už nie sú potrebné
pre účely na ktoré sa získali alebo inak spracúvali, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému
orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovej stránke
prevádzkovateľa: www.osiron.sk .

