Údaje k záznamu o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa pre
Informačný systém vzdelávanie v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi

1. Identifikácia prevádzkovateľa
Obchodné meno: DORA Gastro Slovakia, a. s.
Sídlo: Štefana Pilárika 2650/52, 905 01 Senica
IČO: 43 951 121
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Trnava, Odd: Sa, vložka č.: 10621/T
V mene ktorej konajú spoločne:
Patrik Šimek – predseda predstavenstva
Marek Unčovský – člen predstavenstva
2. Identifikácia zodpovednej osoby
Obchodné meno: LAWS, s.r.o.
Sídlo: Rajská 7, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 36 729 078
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Odd: Sro, vložka č.: 44238/B
V mene ktorej koná: JUDr. Robert Lenčéš, advokát a konateľ
Mailová adresa: gdpr@doragastro.eu
3. Účely spracúvania a právny titul:
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na nasledovný účel:
-

IS vedený na základe zákona č. 311/2001 Z.z., Zákonník práce a zákonom
341/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi; spracúva osobné údaje z dôvodu
dodržania zákonných povinností zamestnávateľa

4. Opis kategórii dotknutých osôb a ich osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje:
-

zamestnanci prevádzkovateľa, bývalí zamestnanci;

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu:
-

rozsah vymedzený zákonom č. 311/2001 Z.z., Zákonník práce, a zákonom
341/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi.

5. Kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje nasledovným tretím osobám:
-

Spracúvanie prebieha formou automatizovaného informačného systému, kt. je
vedený prostredníctvom sprostredkovateľa. Sprostredkovateľom je spoločnosť
BTS TATRY.

6. Prenos do tretích krajín
Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretích krajín.
7. Lehoty na vymazanie
Prevádzkovateľ vymaže osobné údaje dotknutej osoby spracúvané pre účely § 6 ods.
1 písm. n) zákona č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci po
uplynutí päť rokov odo dňa kedy bol vykonaný posledný záznam.
Vymazanie osobných údajov v zmysle § 12 ods. 7 písm. b) zákona č 314/2001
o ochrane pred požiarmi je možné po uplynutí päť rokov po skončení vykonania
odbornej prípravy, ak tento zákon neustanovuje inak.
8. Opis bezpečnostných opatrení
Prevádzkovateľ prijal nasledovné organizačné opatrenia:
-

Poverená osoba prevádzkovateľa bola vymenovaná a riadne poučená v zmysle
zákona o ochrane osobných údajov;

-

Prijatie smernice o ochrane osobných údajov;

-

Určenie zodpovednej osoby;

-

Zmluva a právne záruky so sprostredkovateľom osobných údajov;

-

Technické opatrenia.

