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INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 

 

Prevádzkovateľ: Bučina DDD, spol. s r.o. 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen, IČO: 36059323, zapísaný 
v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č. 8264/S 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: ochranaou@bucina-ddd.sk 

Účel spracúvania: Získavanie OU pre potreby evidencie dochádzky zamestnancov prevádzkovateľa, 
ich odpracovaného času, prestávok v práci a času stráveného mimo pracoviska, zamedzenie vstupu do 
priestorov, ktoré nie sú pre daného zamestnanca povolené. OU slúžia okrem iného aj na prípravu 
podkladov na spracovanie miezd. 

Právny základ spracúvania: Spracúvanie 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 č. 311/2001 Z.z. Zákonník 
práce v znení neskorších predpisov. 

Príjemcovia / Kategórie príjemcov: príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR; Ústredie práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR; orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru. 

Doba uchovávania: 5 rokov 

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia: Poskytovanie 
osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou 
výkonu činnosti dotknutej osoby u prevádzkovateľa. 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: 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, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je 
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.  

Podrobné informácia o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na vrátnici 
prevádzkovateľa a na webovej stránke www.bucina-ddd.sk. 
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