3. Evidencia zamestnancov- vizitky /IS3/
Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, technické a organizačné opatrenia
a to hlavne vo forme:
•

Zabezpečenia trvalej dôvernosti, dostupnosti, integrity a odolnosti systémov
spracovávania a služieb

•

Procesu pravidelného testovania hodnotenia a posudzovania účinnosti organizačných a technických opatrení slúžiacich k zaisteniu bezpečnosti spracúvania

•

Schopnosti včas zabezpečiť obnovu dostupnosti osobných údajov a tiež prístup
k nim a to v prípade technického alebo fyzického incidentu

Účel spracúvania osobných údajov: Účelom spracúvania je vedenie evidencie zamestnancov v záujme poskytnutia ich osobných údajov v rozsahu tzv. „vizitky“ obchodným
partnerom, klientom a i.; vyhotovenie vizitiek v papierovej podobe, elektronickej podobe, uvedenie kontaktných údajov v záhlaví dokumentov alebo v päte e-mailov; zverejnenie týchto údajov na oficiálnej webovej stránke prevádzkovateľa ako zamestnávateľa a ďalšie úkony, na ktoré zamestnávateľa oprávňuje § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Názov IS

Právny základ

Danabi SK s.r.o.

Evidencia zamestnancov - vizitky
Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods.
1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavný
záujem je uplatniť oprávnenie vyplývajúce z § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j.
„Prevádzkovateľ, ktorý je zamestnávateľom dotknutej osoby je oprávnený
poskytovať t.j. spracúvať jej osobné
údaje alebo zverejniť jej osobné údaje
v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie,
funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo
zamestnanca, odborný útvar, miesto
výkonu práce, telefónne číslo, faxové
číslo, adresa elektronickej pošty na
pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných povinností,
služobných povinností alebo funkčných
povinností dotknutej osoby (zamestnanca).“
Uvedenie osobných údajov zamestnanca nenarušuje jeho vážnosť, dôstojnosť
ani bezpečnosť

GDPR
Spracovateľské údaje

Kategórie príjemcov

poverení zamestnanci
obchodní partneri, klienti, zákazníci
potencionálni partneri
návštevník oficiálnej webovej stránky
prevádzkovateľa,
• osoba, ktorej bola odovzdaná vizitka
zamestnanca (dotknutej osoby) za
účelom kontaktovania
• príjemca e-mailovej korešpondencie
•
•
•
•

Lehoty na vymazanie osobných údajov

30 dní odo dňa skončenia pracovného
pomeru zamestnanca zamestnávateľ
odstráni zverejnené údaje.

Kategórie dotknutých osôb

zamestnanec

Kategórie osobných údajov

Titul, meno priezvisko, pracovné zaradenie, telefónne číslo, miesto výkonu
práce, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko, identifikačné
údaje zamestnávateľa

Informácia o existencii autorizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Cezhraničný prenos osobných údajov

Neuskutočňuje sa

Danabi SK s.r.o.
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