
Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa

Obchodné meno/meno a priezvisko Adresa trvalého bydliska/sídlo PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt

prevádzkovateľ EMKOBEL a.s. 31736785 Rázusová 1846 05201 Spišská Nová Ves SR

spoločný prevádzkovateľ

zástupca prevádzkovateľa

zodpovedná osoba Ing.Zuzana Jakubcová 1.mája 74 05301 Harichovce SR

P. č. Účel spracúvania Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov Katogória príjemcov

1. odvody do sociálnej poisťovne bežné osobné údaje 10 rokov sociálna poisťovňa

2. odvody do zdravotnej poisťovne bežné osobné údaje 10 rokov zdravotná poisťovňa

3. výberové konanie predzmluvné vzťahy uchádzači o zamestnanie

4.

Identifikačné a kontaktné údaje* IČO 
(ak bolo pridelné)

emkobel@emkobel.sk
 053/4423246

eu@emkobel.sk 911 985 913

*prevádzkovateľ vypíše políčka, ktoré sú relevantné, napr. ak nemá určenú zodpovednú osobu 
záznam nebude takéto informácie obsahovať

Právny základ spracovateľskej činnosti
(nepovinné)

Lehota na výmaz 
OÚ

Označenie tretej 
krajiny alebo 

medzinárodnej 
organizácie

Bezpečnostné opatrenia 
(technické a organizačné)

zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v 
znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. 

z. o starobnom dôchodkovomsporení v znení 
neskorších predpisov, zákona č. 650/2004 Z. z. o 
doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov

zamestnanci úradu, manželia 
alebo manželky zamestnancov 

úradu, vyživované deti 
zamestnancov, rodičia 

vyživovaných detí zamestnancov, 
blízke osoby

prenos do tretej krajiny 
sa neuskutočňuje

odkaz na dokumentáciu o 
technických a organizačných 
bezpečnostných opatreniach

zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o 
zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o 

poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov

zamestnanci úradu, manželia 
alebo manželky zamestnancov 

úradu, vyživované deti 
zamestnancov, rodičia 

vyživovaných detí zamestnancov, 
blízke osoby

prenos do tretej krajiny 
sa neuskutočňuje

zabezpečenie počítača antivírusom, 
trezor, archív s kódom

údaje v rozsahu životopisu a 
motivačného listu

6 mesiacov po 
ukončení výberového 

konania
prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje
zabezpečenie počítača antivírusom, 

trezor, archív s kódom
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