
Identifikačné a kontaktné údaje* Obchodné meno/meno a priezvisko
IČO 

(ak bolo pridelné)
Adresa trvalého bydliska/sídlo PSČ Obec Štát

prevádzkovateľ Ab-obchod, s.r.o. 50100815 M.R.Štefánika 128/14 971 01 Prievidza Slovenská republika obchod@abobchod.sk 0948 490 362

spoločný prevádzkovateľ x

zástupca prevádzkovateľa x

zodpovedná osoba nie je určená

P. č. Účel spracúvania
Právny základ spracovateľskej činnosti

(nepovinné)
Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov

Lehota na výmaz 

OÚ
Katogória príjemcov

Označenie tretej krajiny 

alebo medzinárodnej 

organizácie

Bezpečnostné opatrenia 

(technické a organizačné)
Poznámka

1 spracovanie účtovných dokladov

 

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 o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 

zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona 

Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov v platnom znení                                                           

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

niektorých zákonov

zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zákazníci, zamestnanci dodávateľov 

tovaru, štatutárny orgán

bežné osobné údaje
registratúrny plán

daňový úrad, 

sprostredkovateľ

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

smernica na zabezpečenie ochrany 

osobných údajov
IS Účtovníctvo

2 správa registratúry
zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

odosielatelia a prijímatelia 

korešpondencie
bežné osobné údaje registratúrny plán

oprávnené osoby 

prevádzkovateľa

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

smernica na zabezpečenie ochrany 

osobných údajov
IS správa registratúry

3
spracovanie objednávok v 

elektronickom obchode ab-obchod.sk

 § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov – spracúvanie osobných údajov je 

nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, 

vrátane predzmluvných vzťahov

zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov

zákazníci bežné osobné údaje registratúrny plán
doručovateľ zásielky, 

Heureka

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

smernica na zabezpečenie ochrany 

osobných údajov
IS E-shop ab-obchod.sk

4
spracovanie objednávok v 

elektronickom obchode sijaci-stroj.sk

 § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov – spracúvanie osobných údajov je 

nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, 

vrátane predzmluvných vzťahov

zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov

zákazníci bežné osobné údaje registratúrny plán
doručovateľ zásielky, 

Heureka

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

smernica na zabezpečenie ochrany 

osobných údajov
IS E-shop sijaci-stroj.sk

5 evidencia reklamácií zákazníkov

§ 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov – spracúvanie osobných údajov 

je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá 

osoba, vrátane predzmluvných vzťahov

zákazníci bežné osobné údaje registratúrny plán technik, dodávateľ
prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

smernica na zabezpečenie ochrany 

osobných údajov
IS Reklamácie

6 evidencia dodávateľských zmlúv
§ 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov
dodávatelia bežné osobné údaje registratúrny plán zmluvné strany

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

smernica na zabezpečenie ochrany 

osobných údajov
IS Dodávateľské zmluvy

7 iný účel napr. kontrola

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

niektorých zákonov, § 13 ods. 1 písm. c) osobitný predpis alebo 

medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná

bežné osobné údaje
v zmysle 

registratúrneho plánu
iný oprávnený subjekt

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Smernica na zabezpečenie ochrany 

osobných údajov

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa

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

nebude takéto informácie obsahovať

E-mail/Telefonický kontakt

mailto:obchod@abobchod.sk#

