
Danabi SK s.r.o. GDPR
Spracovateľské údaje

6. Zmluvné vzťahy /IS6/

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	organi-
začných	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: Sledovanie	dodržiavania	právnych	predpisov,	obstarávanie	práv-
nych	záležitostí,	skúmanie	a	pripravovanie	zmluvných	vzťahov,	prevodov	majetku,	
nájomných	zmlúv,	kúpnych	zmlúv.

Ďalej	je	to	zúčastňovanie	sa	na	vypracovaní	zmlúv	v	rámci	dodávateľsko	–	odberateľ-
ských	vzťahov,	uplatňovanie	práva	na	plnenie	záväzkov	zo	zmlúv	a	majetkových	sank-
cií,	práv	na	náhradu	škody	a	pod.	

Názov IS Zmluvné vzťahy /IS6/

Právny základ

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 spotrebite-
ľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady 
č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov 
zmluvy uzatvorené v zmysle vyššie uvedených práv-
nych predpisov.

Kategórie dotknutých osôb zmluvná strana – fyzická osoba

Kategórie osobných údajov 

• Titul
• Meno
• Priezvisko
• Dátum narodenia
• Rodné číslo
• Telefónne číslo
• Mailová adresa
• Číslo občianskeho preukazu
• EVČ
• Cena
• Číslo účtu



Danabi SK s.r.o. GDPR
Spracovateľské údaje

Lehoty na vymazanie osob-
ných údajov Poistné udalosti 10 rokov

Lehoty na vymazanie osob-
ných údajov

Evidencia významných 
zmlúv - Zmluvy s mesta-
mi, zmluvy k nehnuteľ-
nostiam

10 rokov

Evidencia ostatných 
zmlúv (Centrálne výbery, 
Dodávateľské, Odbe-
rateľské, Poradenské 
zmluvy , Poistné zmluvy, 
Leasingové zmluvy, In-
vestície, Úverové zmlu-
vy, Nájmy a pod.)

10 rokov

Kategórie príjemcov

Orgány štátnej správy, 
verejnej moci a verejnej 
správy

na základe a podľa prís-
lušných právnych pred-
pisov

poisťovne

Zákon č. 39/2015 Z.z. 
o poisťovníctve a o zme-
ne a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskor-
ších predpisov

banky
Zákon č. 483/2001 Z. z. 
o bankách v znení ne-
skorších predpisov

Slovenská pošta a ku-
riérske spoločnosti

Zákon č. 324/2011 Z. z. 
o poštových službách 
v znení neskorších pred-
pisov

dodávatelia Zmluvný základ

Súdy, orgány činné 
v trestnom konaní

Zákony č. 160/2015 Z.z. 
civilný sporový poriadok 
v znení neskorších pred-
pisov, 
č. 161/2015 Z.z. civilný 
mimosporový poriadok 
v znení neskorších pred-
pisov, 
č. 162/2015 Z.z. správny 
súdny poriadok v znení 
neskorších predpisov 
a zákon č.301/2005 Z. z. 
trestný poriadok v znení 
neskorších predpisov
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Kategórie príjemcov Audítor účtovnej závier-
ky

Zákon č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov

Informácia o existencii autorizovaného rozhodova-
nia vrátane profilovania Neuskutočňuje sa

Cezhraničný prenos osobných údajov Neuskutočňuje sa


