
Smernica o ochrane osobných údajov 
 

GARFIN HOLDING, a.s., so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 31 400 434, zapísaná 
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 893/B („Spoločnosť“) ku dňu svojho 
vzniku vypracovala nasledovnú internú smernicu, ktorej predmetom je regulácia spracovania osobných údajov. 
 

- Záznamy o spracovateľských činnostiach (čl. 30 Nariadenia GDPR) 
Spoločnosť spracúva osobné údaje: 

o v rámci účtovnej agendy (účtovníctvo)  
o v rámci evidencie zmluvnej dokumentácie. 

 
Prevádzkovateľ: Spoločnosť 
 

 Účtovníctvo Zmluvná dokumentácia 
Účel spracúvania spracovanie účtovných dokladov administratíva evidencie zmlúv 
Dotknuté osoby dodávatelia tovaru alebo služieb fyzické osoby v postavení zmluvnej strany 
Spracúvané údaje Identifikačné údaje, kontaktné údaje, 

číslo účtu 
meno a priezvisko, adresa, číslo telefónu, e- 
adresa 

Príjemcovia, ktorým 
sú/budú údaje 
poskytnuté 

orgány štátnej správy a verejnej moci na 
výkon kontroly a dozoru, súdy, orgány 
činné v trestnom konaní, iný oprávnený 
subjekt 

súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný 
oprávnený subjekt 

Prenos údajov do tretej 
krajiny 

prenos sa neuskutočňuje prenos sa neuskutočňuje 

Predpokladané lehoty 
na vymazanie údajov 

po uplynutí zákonnej lehoty na archiváciu 
účtovných dokumentov 

po uplynutí zákonnej lehoty na archiváciu 

Prijaté bezpečnostné 
opatrenia 

kombinácia technických a organizačných 
opatrení, popísaná v bezpečnostnej 
smernici, zmluva so sprostredkovateľom 

kombinácia technických a organizačných 
opatrení, popísaná v bezpečnostnej smernici 

 
- Posúdenie vplyvu na ochranu údajov (čl. 35 Nariadenia GDPR) 

Predmetné spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (Účtovníctvo), 
resp. na účel evidencie zmluvných záväzkov prevádzkovateľa (Zmluvná dokumentácia). 
 
Povaha, rozsah, kontext a účely spracúvania zodpovedajú spracúvaniu osobných údajov na účely 
štandardnej agendy účtovníctva, resp. administratívy evidencie zmluvných vzťahov. 
 
Spracúvajú sa osobné údaje dodávateľov tovaru a služieb, ako aj základné identifikačné a kontaktné údaje 
fyzických osôb v postavení zmluvnej strany a súvisiace zmluvy a záznamy. Pri spracúvaní sa využívajú 
štandardné, známe technológie. 
 
Záver: nie je pravdepodobné, že by uvedený typ spracúvania viedol k vysokému riziku pre práva a 
slobody dotknutých osôb 
 

- Bezpečnosť spracúvania (čl. 32 Nariadenia GDRP) 
Základ riešenia bezpečnosti spracúvania tvoria opatrenia na zabezpečenie kľúčových komponentov pred 
neoprávneným prístupom, obmedzenie privilegovaného prístupu k systému spracúvania len na 
oprávnených používateľov a len v nevyhnutne potrebnom rozsahu, ako aj zachovanie dôvernosti a 
integrity spracúvaných údajov počas ich prenosu a skladovania. Súčasťou opatrení sú aj opatrenia 
personálnej bezpečnosti i premietnutie potrebných bezpečnostných zásad do zmlúv s externými 
dodávateľmi špecializovaných služieb. 

 
- Bezpečnostná smernica 

Organizačné opatrenia 
V Spoločnosti sa zhromažďujú a spracúvajú osobné údaje agendy účtovníctva Spoločnosti a len v rozsahu 
nevyhnutne potrebnom na tento účel. V Spoločnosti sa tiež zhromažďujú a spracúvajú aj zmluvy a 
súvisiace záznamy. Osobné údaje získané na tieto účely nesmú byť bez náležitého právneho základu 
použité na iný účel. 



 
Osobné údaje v listinnej forme sa spracúvajú výlučne v určenom priestore Spoločnosti. Výnimky z tohto 
pravidla môžu byť udelené len na nevyhnutne potrebnú dobu pri rešpektovaní potrebných požiadaviek na 
zaistenie ochrany spracúvaných osobných údajov O udelení výnimky rozhoduje štatutárny orgán 
Spoločnosti. 
 
Osobné údaje v rámci agendy účtovníctva pre Spoločnosť spracúva na základe zmluvy externý dodávateľ 
špecializovanej služby - „sprostredkovateľ“. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje len 
v rozsahu, za podmienok a na účel dojednaný v zmluve so Spoločnosťou a v súlade s platnou legislatívou 
o ochrane osobných údajov. 
 
Osobné údaje spracúvané v Spoločnosti sa s výnimkou zákonom stanovených prípadov nesmú 
poskytovať či sprístupňovať iným právnickým či fyzickým osobám. Osobné údaje v listinnej forme sa 
likvidujú skartovaním. 
 
Personálne opatrenia 
Oprávnené osoby, ktoré v rámci svojej pracovnej činnosti môžu prísť do styku s osobnými údajmi 
spracúvanými v Spoločnosti, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými prišli 
do styku. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po zániku ich pracovnoprávneho vzťahu so Spoločnosťou. 
 
Požiadavka mlčanlivosti platí aj pre iné fyzické osoby, vrátane externých dodávateľov služieb pre 
Spoločnosť, ktoré v rámci svojej činnosti pre Spoločnosť prídu do styku s osobnými údajmi 
zhromažďovanými a spracúvanými v Spoločnosti. 
 
Fyzické zabezpečenie 
Osobné údaje v listinnej forme nesmú byť v mimopracovnej dobe, resp. v prípade dlhšej neprítomnosti 
oprávnenej osoby, umiestnené na viditeľných a voľne dostupných miestach. Osobné údaje v listinnej 
forme sú v mimopracovnom čase v Spoločnosti skladované v uzamykateľnej skrini v určenej miestnosti 
s prísnejším režimom kontroly prístupu. V mimopracovnom čase je miestnosť uzamknutá, vstupy do 
budovy sú monitorované kamerovým systémom. 
 
Za fyzické zabezpečenie systému obsahujúceho osobné údaje agendy Účtovníctvo v elektronickej forme, 
ako aj médií so záložnými kópiami týchto údajov zodpovedá sprostredkovateľ - prevádzkovateľ 
príslušného počítačového systému. 
 
V prípade nevyhnutného prenosu médií s osobnými údajmi (vrátane papierových dokumentov 
obsahujúcich osobné údaje) mimo zabezpečených priestorov Spoločnosti za náležité fyzické 
zabezpečenie týchto médií počas prenosu pred stratou, odcudzením či iným prístupom neoprávnených 
osôb zodpovedá oprávnená osoba, ktorá prenos médií realizuje. 
 
Kontrola prístupu 
Vo všeobecnosti je prístup k spracúvaným osobným údajom viazaný na fyzický prístup do priestorov, v 
ktorých sú osobné údaje v listinnej forme skladované a spracúvané, resp. na znalosť prístupového hesla 
do počítačového systému obsahujúceho osobné údaje v elektronickej forme. O prístupe oprávnených osôb 
k osobným údajom rozhoduje štatutárny orgán Spoločnosti. 
 
Oznámenie porušenia ochrany 
V prípade zisteného porušenia ochrany spracúvaných osobných údajov štatutárny orgán Spoločnosti 
podľa možnosti najneskôr do 72 hodín po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvedel, oznámi porušenie 
ochrany osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov. Výnimkou sú prípady, kedy nie je 
pravdepodobné, že porušenie ochrany osobných údajov povedie k riziku pre práva a slobody dotknutých 
osôb. Rovnaký postup sa uplatňuje v prípade, keď o porušení ochrany osobných údajov informuje 
sprostredkovateľ, ktorý vykonáva spracúvanie osobných údajov v mene Spoločnosti. 
 
Kontrolná činnosť 
Za ochranu osobných údajov spracúvaných v Spoločnosti zodpovedá štatutárny orgán Spoločnosti. 
Kontrolu dodržiavanie bezpečnostných zásad oprávnenými osobami, resp. zmluvnými dodávateľmi 
špecializovaných služieb, vykonáva štatutárny orgán Spoločnosti, alebo ním poverená osoba. O 
vykonaných kontrolách sa vedie evidencia. 
 



Bezpečnosť osobných údajov v mimoriadnych situáciách 
Štatutárny orgán Spoločnosti, ako aj oprávnené osoby, zodpovedajú za to, že aj v priebehu mimoriadnej 
situácie, ako aj riešení jej následkov (obnova pôvodného stavu) budú zachované základné bezpečnostné 
zásady pre prístup k spracúvaným osobným údajom. Cieľom je aj v priebehu mimoriadnej situácie, resp. 
pri riešení jej následkov obmedziť prístup neoprávnených osôb k osobným údajom spracúvaným v 
Spoločnosti. 
 
V prípade, že v priebehu mimoriadnej situácie, resp. riešení jej následkov, nebude možné dosiahnuť cieľ 
stanovený v predchádzajúcom odseku, cieľom bude dosiahnuť, aby doba zníženej ochrany osobných 
údajov bola čo najkratšia a aby sa zdokumentoval stav a nakladanie s osobnými údajmi počas doby 
zníženej ochrany. Predovšetkým ide o zdokumentovanie skutočností, kde boli osobné údaje (dočasne) 
umiestnené, na akú dlhú dobu, či a ako boli zabezpečené a ktoré neoprávnené osoby mali k nim prístup. 
Tieto informácie sa bez zbytočného odkladu poskytnú štatutárnemu orgánu Spoločnosti, ktorý zabezpečí 
ich vyhodnotenie z pohľadu možného ohrozenia osobných údajov a rozhodne o prípadných ďalších 
krokoch, vrátane prípadného oznámenia porušenia ochrany osobných údajov Úradu na ochranu osobných 
údajov podľa článok 33 Nariadenia. 
 
V Bratislave, dňa 14.8.2018 
 
 
 


