
Identifikačné a kontaktné údaje* Obchodné meno Štatutárny orgán (alebo osoba oprávnená konať v jeho mene)
Kontakt na zodpovednú osobu email/tel. 

číslo

prevádzkovateľ / spoločný prevádzkovateľ / 

zástupca prevádzkovateľa

RAUCH SPEKTRUM s.r.o.                                   

IČO:46371273                                       Adresa:J. 

Švermu 1565/44, 96001  Zvolen

Ing. Ondrej Koška koska@rauchspektrum.sk 0915 828 099

P. č. Účel spracúvania Právny základ spracúvania OU Katogória príjemcov Lehota na výmaz OÚ

1 Kamerový systém verejných priestorov
Oprávnený záujem prevádzkovateľa - čl. 6 ods. 1 

písm. f) GDPR.
Oprávnené osoby prevádzkovateľa, sprostredkovatelia, orgány činné v trestnom konaní, súdy. 15 dní

2
Kniha príchodov a odchodov/ Dochádzkový 

systém
Zákonná povinnosť - čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Oprávnené osoby prevádzkovateľa. 10 rokov

3 Obchodná agenda (kontaktné údaje)
Oprávnený záujem prevádzkovateľa - čl. 6 ods. 1 

písm. f) GDPR.
Oprávnené osoby, zmluvné strany - odberatelia, dodávatelia. 10 rokov

4 Objednávky vrátane reklamačného konania.
Zmluva/objednávka so zákazníkom - čl. 6 ods. 1 

písm. b) GDPR.

Doručovania spoločnosť.

Poskytovateľ web hostingu, na ktorom je prevádzkovaná emailová komunikácia.

Počas celej doby trvania účelu, max. 3 roky 

po poslednej objednávke zákazníka.

Pri chatovacej komunikácii je doba 90 dní.

5 Oprávnené osoby Zákonná povinnosť - čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Oprávnené osoby prevádzkovateľa, zodpovedná osoba prevádzkovateľa. 5 rokov

6 Personálna a mzdová agenda Zákonná povinnosť - čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Oprávnené osoby prevádzkovateľa, sprostredkovatelia, ktorými sú spracovateľ mzdovej a účtovnej 

agendy, externý správca IT, postkytovateľ služieb BOZP a PO, dodávateľ služieb PZS, ďalej 

Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, doplnkovým dôchodkovým sporiteľniam, 

dôchodkovým správcovským spoločnostiam, súdom a orgánom činným v trestnom konaní, 

exekútorom, zástupcom zamestnancov, bankám, poisťovni, v ktorej sú zam. poistení a iným 

oprávneným subjektom, podľa osobitných zákonov.

70rokov

7 Reklamácie Zákonná povinnosť - čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Oprávnené osoby prevádzkovateľa.

Orgány, ktorým je žiadosť postúpená na vybavenie, ak je to nevyhnutné, alebo im musí byť 

sprístupnená na vybavenie.

5 rokov

8 Sieťová bezpečnosť
Oprávnený záujem prevádzkovateľa - čl. 6 ods. 1 

písm. f) GDPR.
Oprávnené osoby. 1 rok

9 Slobodný prístup k informáciám Zákonná povinnosť - čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Oprávnené osoby, žiadatelia o prístup k informáciám. 5 rokov

10
Správa registratúry (Kniha došlej a odoslanej 

pošty).
Zákonná povinnosť - čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Oprávnené osoby, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, iný oprávnený subjekt. 10 rokov

11 Sťažnosti Zákonná povinnosť - čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Oprávnené osoby, účastníci konania, iný zákonom oprávnený subjekt. 5 rokov

12 Súdne spory s FO Zákonná povinnosť - čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Oprávnené osoby, účastníci konania,iný oprávnený subjekt 5 rokov

13 Účtovná agenda Zákonná povinnosť - čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Oprávnené osoby, daňový úrad. 10 rokov

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa/zástupcu prevádzkovateľa




