INFORMÁCIA o spracúvaní osobných údajov
Správa registratúry
Prevádzkovateľ: DAVEX – SK, s.r.o.
Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Brezová 65, 010 08 Žilina-Rosinky, IČO: 36 384 593,
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 11514/L
Účel spracúvania: Spracúvanie dokumentov v zmysle Registratúrneho poriadku
a registratúrneho plánu prevádzkovateľa, spracúvanie došlej/odoslanej pošty v zmysle
Prevádzkového poriadku.
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.395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a iné súvisiace právne predpisy.
Príjemcovia/Kategórie príjemcov: Slovenská pošta a.s., Ministerstvo vnútra SR, Poštová
služba, Kuriérska služba a iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na
základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo
zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.
Doba uchovávania: 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú (registratúra), 5 rokov
nasledujúcich po roku, ktorého s týkajú (podateľňa)
Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia:
Poskytovanie osobných údajov je nevyhnutne spojené s výkonom pracovných úloh,
vykonávaním
podnikateľskej
činnosti
a administráciou
korešpondencie
odosielanej/prijímanej prevádzkovateľom. Poskytovanie osobných údajov je zákonnou
požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade nie je
možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných všeobecne
záväzných právnych predpisov.
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 (OÚ), právo na opravu OÚ, právo
na výmaz OÚ, právo na obmedzenie spracúvania OÚ, právo na prenosnosť OÚ, právo
namietať spracúvanie OÚ, právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je
založené výlučne na automatizovanom spracúvaní OÚ vrátane profilovania 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
web-e prevádzkovateľa https://www.davex.sk/index.php/ochrana-osobnych-udajov

