
 

 
     
                                                                               Záznam o spracovateľských činnostiach v IS  
 
 

 
 

Záznam o spracovateľských činnostiach v informačnom systéme 
 

podľa čl. 30 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), resp. § 37 
a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len  „zákon o ochrane osobných údajov“) 
 
 
I. NÁZOV INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Evidencia zmlúv 
 
 
II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI 
Názov prevádzkovateľa Caffé TRIESTE Prešov, s.r.o. 
Identifikačné číslo organizácie 
(IČO) 

46583734 

Obec a PSČ    Prešov 08001 
Ulica a číslo Metodova 2/7279 
Štát    Slovenská republika 
Právna forma   Spol. s r. o. 
Štatutárny orgán 
prevádzkovateľa (alebo osoba 
oprávnená konať v jeho mene) 

Marcello Martin - Štatutár 

Ivano Mattei - Štatutár 

 
Zástupca prevádzkovateľa ak bol 
vymenovaný a jeho IČO, sídlo 
a štatutárny orgán 

 

 
 
III. ÚDAJE O INFORMAČNOM SYSTÉME OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Účel spracúvania osobných 
údajov 

Evidencia uzavretých zmlúv 
 

Právny základ spracúvania 
osobných údajov   

a. zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
b. zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom 

znení 
c. čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO 

PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 

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

Okruh dotknutých osôb    a) fyzická osoba, ktorej práva sú dotknuté zmluvou 
Zoznam osobných údajov (alebo meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý 



 
 
 
 
 

   Záznam o spracovateľských činnostiach v 
 

 
rozsah)    alebo prechodný pobyt, číslo účtu, názov banky, číslo 

preukazu totožnosti, a iné údaje týkajúce sa predmetu zmluvy 
Označenie bezpečnostných 
opatrení  

Vypracovaná bezpečnostná dokumentácia informačných 
systémov od externej spoločnosti Osobnyudaj.sk, s.r.o. 
v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov) so zákonom č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.  

 
IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

Poskytovanie osobných údajov 

Tretie strany (prípadne okruh tretích strán) Právny základ 
súd, orgány činné v trestnom konaní zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok 

zákon č. 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení 
neskorších predpisov 

Inšpektori  Úradu na ochranu osobných údajov 
SR 

zákon č. 18/2018 Z. z. o osobných údajoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov 

  
Sprístupňovanie osobných údajov 

Okruh príjemcov  Právny základ 
  

Zverejňovanie osobných údajov 

Spôsob zverejnenia Právny základ 
  

Cezhraničný prenos osobných údajov 

Tretia krajina Právny základ 
  

Lehota na výmaz osobných údajov 

Účel Lehota na výmaz OÚ 
majetkovo-právne zmluvy 50 rokov 
právne zastupovanie 10 rokov 
úverové zmluvy, poistné zmluvy 5 rokov po strate platnosti 
 
 
V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
03.03.2012 
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    .........................................................               ......................................................... 
    Odtlačok pečiatky prevádzkovateľa                                  Dátum, meno a podpis  
            štatutárneho orgánu prevádzkovateľa 


