
Obchodné meno/meno a 

priezvisko
IČO 

Adresa trvalého 

bydliska/sídlo
PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt

CHEMPAL s.r.o. 45 886  458 Vrakunská 12521/35 821 06

Bratislava – 

mestská časť 

Podunajské 

Biskupice

Slovenská republika
info@chempal.sk

0910 132 765

Mgr. Pavol Zimermann - Vrakunská 12521/36 822 06

Bratislava – 

mestská časť 

Podunajské 

Biskupice

Slovenská republika 917 677 923

P. č. Účel spracúvania
Právny základ spracovateľskej 

činnosti
Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov

Lehota na výmaz 

OÚ

Katogória 

príjemcov

Označenie tretej krajiny 

alebo medzinárodnej 

organizácie

Bezpečnostné opatrenia 

(technické a organizačné)

1. odvody do sociálnej poisťovne

zákona č. 461/2003 Z. z. o 

sociálnom poistení v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 

43/2004 Z. z. o starobnom 

dôchodkovom sporení 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, manželia alebo 

manželky zamestnancov, 

vyživované deti 

zamestnancov, rodičia 

vyživovaných detí 

zamestnancov, blízke osoby

bežné osobné údaje, 

identifikačné údaje, kontaktné 

údaje, údaje o odvodoch

10 rokov

sociálna poisťovňa, 

a iné subjekty, ktoré 

vyplývajú zo zákona, 

externá účtovnícka 

spoločnosť

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

odkaz na dokumentáciu o 

technických a organizačných 

bezpečnostných opatreniach

2 odvody do zdravotnej poisťovne

zákon č. 580/2004 Z. z. o 

zdravotnom poistení o zmene a 

doplnení zákona č. 39/2015 Z. z. o 

poisťovníctve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov

zamestnanci, manželia alebo 

manželky zamestnancov, 

vyživované deti 

zamestnancov, rodičia 

vyživovaných detí 

zamestnancov, blízke osoby

bežné osobné údaje, 

identifikačné údaje, kontaktné 

údaje, údaje o odvodoch

10 rokov

zdravotná 

poisťovňa,a iné 

subjekty, ktoré 

vyplývajú zo zákona, 

externá účtovnícka 

spoločnosť

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

zabezpečenie počítača 

antivírusom, trezor, archív s 

kódom

3
vedenie evidencie doručenej a 

odoslanej pošty v rámci registratúry

zákon č. 395/2002 Z. z. o 

archívoch a registratúre a o 

zmene a doplnení niektorých 

zákonov

príjemcovia a odosielatelia 

pošty a inej korešpondencie

titul, meno, priezvisko a adresa 

dotknutej osoby (resp. iné podľa 

účelu archivovaného 

dokumentu)

10 rokov

uvedené osobné 

údaje sa 

neposkytujú

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

odkaz na dokumentáciu o 

technických a organizačných 

bezpečnostných opatreniach

4

dodáveteľské a odberateľské 

objednávky a zmluvy oprávnený záujem fyzické osoby - klienti

meno, priezvisko, adresa 

telefónne číslo, e-mailová 

adresa a iné poskytnuté údaje 

dotknutej osoby 

10 rokov

uvedené osobné 

údaje sa 

neposkytujú

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

odkaz na dokumentáciu o 

technických a organizačných 

bezpečnostných opatreniach

5

kamerový systém monitorujúci 

priestory prístupné zamestnancom a 

verejnosti

oprávnený záujem
fyzické osoby pohybujúce sa 

v monitorovom priestore 

obrazové a zvukové záznamy 

týkajúce sa fyzickej podobizne 

dotknutej osoby

6 mesiacov

orgány činné v 

trestnom konaní, 

súd, policajné 

orgány

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

odkaz na dokumentáciu o 

technických a organizačných 

bezpečnostných opatreniach

6

bezpečnosť a ochrana zdravia pri 

práci, šetrenie pracovných úrazov, 

evidencia registrovaných pracovných 

úrazov, drobných úrazov a poranení, 

požiarna ochrana, pracovnozdravotná 

služba

zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP v 

znení neskorších predpisov, zákon 

č. 314/2001 Z. z. o požiarnej 

ochrane, zákon č. 355/2007 Z. z. o 

ochrane , podpore a rozvoji 

verejného zdravia

fyzické osoby - zamestnanci

meno, priezvisko, dátum 

narodenia, údaje o zdravý, 

zdravotná dokumentácia, rodné 

číslo, telefónne číslo, adresa

3 roky štátne orgány
prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

odkaz na dokumentáciu o 

technických a organizačných 

bezpečnostných opatreniach

 Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa

Identifikačné a kontaktné údaje*
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