
prevádzkovateľ

IS Účel 
spracúvania 

Zákonná 
požiadavka / 

Zmluvná 
požiadavka / 
Oprávnený 

záujem

Právny základ spracovateľskej 
činnosti

(nepovinné)

Kategórie dotknutých 
osôb

Kategória 
osobných 

údajov

Lehota na 
výmaz OÚ

Účtovné 
doklady

spracovanie 
účtovných 
dokladov

spracovanie 
osobných údajov 

je zákonnou 
požiadavkou 

Článok 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 takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES, Zákon č. 431/2002 Z. z. o 
účtovníctve v znení neskorších 

predpisov, Zákon č. 222/2004 Z. z. o 
dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov, Zákon č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v 
znení neskorších predpisov, Zákon 
č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde 

a o zmene a doplnení zákona č. 
286/1992 Zb. o daniach z príjmov v 
znení neskorších predpisov, Zákon 
č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v 

znení neskorších predpisov

fyzické osoby - 
zamestnanci, osoby 
vykonájúce práce na 

základe dohôd o prácach 
vykonávaných mimo 
pracovného pomeru,  

fyzické osoby - 
dodávatelia tovarov a 

služieb a 
sprostredkovatelia a ich 

zamestnanci a 
zástupcovia, zamestnanci 

a zástupcovia 
dodávateľov tovarov a 

služieb 

bežné osobné 
údaje potrebné 

k plneniu 
zákonných 
povinností - 
najmä meno, 
priezvisko, 

adresa 
bydliska/meista 

podnikania, 
kontakné údaje

10 rokov 
nasledujúcich 

po roku, 
ktorého sa 

týkajú

Správa 
registratúry

správa 
registratúry a 

prijatej a 
odoslanej 

pošty

spracovanie 
osobných údajov 

je zákonnou 
požiadavkou 

 Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch 
a registratúrach a o doplnení 
niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov,  zákon č. 
305/2013 Z. z. o elektronickej 

podobe výkonu pôsobnosti orgánov 
verejnej moci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o e-
Governmente) v znení neskorších 

predpisov

fyzické osoby - 
odosielatelia a 

prijímatelia úradnej 
korešpondencie

bežné osobné 
údaje

3 roky 
nasledujúce 

po roku, 
ktorého sa 

týkajú

Uchádzači o 
zamestnanie

zaradenie 
dotknutej 
osoby do 

výberového 
konania a 
vedenie 

výberového 
konania

spracovanie 
osobných údajov 

je zmluvnou 
požiadavkou 
(vykonávanie 
opatrení na 

základe žiadosti 
dotknutej osoby 

pred uzatvorením 
zmluvy)

Článok 6 ods. 1 písm. b ) Nariadenia 
Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 
2016/679 o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES

fyzické osoby - uchádzači 
o zamestnanie

bežné osobné 
údaje uvedené 
v životopise a / 

alebo v 
motivačnom 

liste

do skončenia 
výberového 

konania, 
najneskôr 
však do 3 

mesiacov odo 
dňa doručenia 

životopisu

príloha	Zásad	ochrany	osobných	údajov	a	informačnej	povinnosti	zverejnenej	na	webovej	adrese	
BODY CARE s.r.o., Rovenská 1458/23, 905 01 Senica, IČO: 36262706, kontakt: osobneudaje@fitpit.sk

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 



Kamerový 
systém

monitorovanie 
priestorov 

prístupných 
verejnosti a 

prevádzkových 
priestorov z 

dôvodu 
ochrany 
majetku 

prevádzkovateľ
a a zdravia 

osôb 
nachádzajúcich 

sa v 
monitorovanýc
h priestoroch

spracúvanie 
osobných údajov 
je vykonávané na 

základe 
oprávneného 

záujmu, ktorým je  
záujem na 

ochrane majetku a 
ochrane zdravia 

osôb 
nachádzajúcich sa 
v monitorovaných 

priestoroch

Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia 
Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 
2016/679 o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES, zákon č. 311/2001 Z.z. 
Zákonník práce v znení neskorších 

predpisov

fyzické osoby 
nachádzajúce sa v 

prevádzkových 
priestoroch 

Prevádzkovateľa a v 
priestoroch prístupných 

verejnosti (v prevádzke a 
pred vchdom do 

prevádzky)

obrazové 
podobizne a 

prejavy 
osobnej 
povahy 

zachytené 
kamerovým 
systémom

10 dní od 
vyhotovenia 

záznamu

Zmluvy 

plnenie 
zmluvných 

povinností na 
základe zmluvy 
s  obchodnými 

partnermi 
(najmä s 

dodávateľmi / 
odberateľmi 

tovarov a 
služieb, ktorí sú 

v postavení 
dotknutých 

osôb)

spracovanie 
osobných údajov 

je zmluvnou 
požiadavkou 

Článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia 
Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 
2016/679 o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES

fyzické osoby - obchodní 
partneri a /  alebo ich 
zástupcovia,  fyzické 
osoby - dodávatelia 
tovarov a služieb a / 

alebo ich zamestnanci a 
zástupcovia,  fyzické 
osoby - zástupcovia 

obchodných partenerov, 
fyzické osoby - 

zamestnanci obchodných 
partnerov 

bežné osobné 
údaje 

5 rokov po 
strate 

platnosti 
Zmluvy 

Zmluvy 

evidencia 
dodávateľov, 
odberateľov a 
obchodných 
partnerov v 
zmluvných 
vzťahoch 

spracovanie 
osobných údajov 
je vykonávané na 

základe 
oprávneného 

záujmu 
prevádzkovateľa, 
ktorým je vedenie 

prehľadu o 
dodávateľoch a 

obchodných 
partneroch, resp. 
ich kontaktných 

osobách 

Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia 
Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 
2016/679 o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES

fyzické osoby - obchodní 
partneri a / alebo ich 
zástupcovia,  fyzické 
osoby - dodávatelia 
tovarov a služieb a / 

alebo ich zamestnanci a 
zástupcovia,  fyzické 
osoby - zástupcovia 

obchodných partnerov, 
fyzické osoby - 

zamestnanci obchodných 
partnerov 

bežné osobné 
údaje (najmä 

meno, 
priezvisko, 

adresa miesta 
podnikana, tel. 

č., e-mail)

5 rokov po 
strate 

platnosti 
Zmluvy 

Objednávky
vybavovanie a 

evidencia 
objednávok 

spracovanie 
osobných údajov 

je zmluvnou 
požiadavkou 
(vykonávanie 
opatrení na 

základe žiadosti 
dotknutej osoby 

pred uzatvorením 
zmluvy)

Článok 6 ods. 1 písm. b ) Nariadenia 
Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 
2016/679 o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES

fyzické osoby, ktoré si 
objednali tovary a služby 

(zákazníci) a ich 
zástupcovia

bežné osobné 
údaje 

5 rokov po 
strate 

platnosti 
zmluvy, 1 rok 

odo dňa 
doručenia 

objednávky, 
ak nepríde k 
uzatvoreniu 

zmluvy



Rezervácie 

vybavovanie 
rezervácií a 
evidencia 
rezervácií 

(vedenie knihy 
rezervácií)

spracovanie 
osobných údajov 

je zmluvnou 
požiadavkou 
(vykonávanie 
opatrení na 

základe žiadosti 
dotknutej osoby 

pred uzatvorením 
zmluvy)

Článok č. 6 ods. 1 písm. b) 
Nariadenia Európskeho parlamentu 

a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov, ktorým sa 
zrušuje smernica 95/46/ES, zákon 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov

fyzická osoba, ktorá 
zadala rezerváciu 

telefonicky alebo inou 
formou

meno, 
priezvisko, 

telefónne číslo

najneskôr do 
uplynutia 1 

roka odo dňa 
zadania 

rezervácie

Práva 
dotknutých 

osôb

vybavovanie 
uplatnených 

práv 
dotknutých 

osôb

spracovanie 
osobných údajov 

je zákonnou 
požiadavkou 

 Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov

fyzické osoby, ktoré 
podali žiadosť alebo si 

uplatnili práva dotknutých 
osôb u prevdázkovateľa

bežné osobné 
údaje, ktoré sú 

súčasťou 
žiadosti

do vybavenia 
uplatnených 

práv

Práva 
dotknutých 

osôb

evidencia 
uplatnených 

práv 
dotknutých 

osôb

spracovanie 
osobných údajov 

na základe 
oprávneného 

záujmu 
prevádzkovateľa, 

ktorým je 
evidovanie 

uplatnených práv 
dotknutých osôb z 

dôvodu 
preukázania 

plnenia povinností 
vyplývajúcich z 

právnych 
predpisov

Článok č. 6 ods. 1 písm. f) 
Nariadenia Európskeho parlamentu 

a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov, ktorým sa 
zrušuje smernica 95/46/ES, zákon 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov

fyzické osoby, ktoré 
podali žiadosť alebo si 

uplatnili práva dotknutých 
osôb u prevdázkovateľa

bežné osobné 
údaje, ktoré sú 

súčasťou 
žiadosti

5 rokov odo 
dňa 

uplatnenia 
práv

Prezentácia 

prezentácia 
prevádzkovateľ
a na webovej 

stránke 

spracovanie 
osobných údajov 
je vykonávané na 

základe 
oprávneného 

záujmu 
prevádzkovateľa, 
ktorým je záujem 

na jeho 
prezentácií 

prostredníctvom 
prehľadnej a 

funkčnej webovej 
stránky 

prostredníctvom 
funkčných a 
analytických 

cookie súborov

Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia 
Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 
2016/679 o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES

fyzické osoby, ktoré 
navštívili webovú stránku 

bežné osobné 
údaje

5 rokov 
nasledujúcich 

po roku, 
ktorého sa 

týkajú



Prezentácia 

prezentácia 
prevádzkovateľ
a na webovej 

stránke 

spracúvanie 
osobných údajov 
je vykonávané na 
základe súhlasu 
dotknnutej osoby 
s využívaním a 

ukladaním 
marketingových a 
retargetigových 
cookies do jej 
zariadenia za 

účelom 
propagácie a 
prezentácie 

prevádzkovateľa 
prostredníctvom 
cielenej reklamy 

Článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 
Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 
2016/679 o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES

fyzické osoby - 
návštevníci webovej 

stránky prevádzkovateľa, 
ktorý udelili súhlas 

bežné osobné 
údaje

5 rokov odo 
dňa udelenia 
súhlasu alebo 
do odvolania 

súhlasu, 
podľa toho, 

aká 
skutočnosť 

nastane skôr

Prezentácia 

vybavovanie 
správ z 

kontaktných 
formulárov na 

webovej 
stránke 

prevádzkovateľ
a 

spracovanie 
osobných údajov 
je vykonávané na 

základe 
oprávneného 

záujmu 
prevádzkovateľa, 

ktorým je 
odpovedanie na 

správy z 
kontakného 
formulára na 

webovej stránke 

Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia 
Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 
2016/679 o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES

fyzické osoby zasielajúce 
správu / dotaz

meno, 
priezvisko, e-

mail,  iné údaje 
uvedené v 
správe a / 

alebo dotaze 

1 rok odo dňa 
doručenia 

správy/dotazu 
alebo do jej 
vybavenia 
(splnenia 

účelu), podľa 
toho, aká 
skutočnosť 

nastane skôr

*Tento záznam o spracovateľských činnostiach slúži len na účely plnenia informačnej povinnosti Prevádzkovateľa pre osoby mimo spoločnosti 
Prevádzkovateľa, tvorí prílohu Zásad ochrany osobných údajov zvrejnených na webovej stránke Prevádzkovateľa, prostrednítvom ktorých si 

Prevádzkovateľ plní svoju informačnú povinnosť voči dotknutým osobám, nie je kompletným Záznamom o spracovateľských činnostiach.     


