
 
 

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na web-e 
prevádzkovateľa http://www.mbc-patologia.sk/  
 

INFORMÁCIA o spracúvaní osobných údajov 
Účtovná a daňová evidencia 
 

Prevádzkovateľ: Martinské bioptické centrum, s.r.o. 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Prieložtek 1, 036 01 Martin, IČO: 36 410 799, zapísaný 

v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 14129/L   

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: ochranaou@mbc-patologia.sk, +421 905 262 773 

Účel spracúvania: Riadne vedenie účtovnej a daňovej evidencie, vrátane poskytovania podkladov pre 

účely externého auditu.  

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.431/2002 Z.z. 

o účtovníctve; zákona č.595/2003 Z.z. o dani z pridanej hodnoty a iné súvisiace právne predpisy. 

Príjemcovia/Kategórie príjemcov: Externý audítor, Auditorské spoločnosti, Finančná správa SR, 

Prevádzkovatelia poštových služieb, Exekútorské úrady, a iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ 

poskytuje osobné údaje na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní 

zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti,  podporné administratívne a technické služby. 

Doba uchovávania: 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú. 

Kategória osobných údajov: Prevádzkovateľ spracúva najmä kontaktné a identifikačné osobné údaje 

ako napríklad titul, meno, priezvisko, adresa, adresa elektronickej pošty na pracovisko, pracovné 

telefónne číslo. 

Zdroj získania osobných údajov: Najmä osobné údaje získané priamo od dotknutej osoby, prípadne 

verejne dostupné informačné zdroje a registratúry ako napríklad Kataster nehnuteľností, resp. od inej 

fyzickej a právnickej osoby napr. od obchodného partnera, ktorý poskytuje prevádzkovateľovi osobné 

údaje o svojich zamestnancoch alebo subdodávateľoch.  

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia: 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. 
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