Informácia o spracúvaní osobných údajov
Prevádzkovateľ: Milking spol., s.r.o.
Kontaktné údaje prevádzkovateľa: MILKING spol. s r.o., Studená 21, 821 04 Bratislava, Slovensko,
IČO: 31348173, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro,
vložka č. 4858/B
Telefónny kontakt: +421 2 44 45 53, email: bratislava@milking.sk, web: www.milking.sk
Účel spracúvania: Účelom spracúvania je najmä vedenie personálnej a mzdovej agendy, náborového
procesu, evidencie uchádzačov o zamestnanie a obsadzovania voľných pracovných pozícií.
Právny základ spracúvania:
Spoločnosť Milking spol. s.r.o. ako zamestnávateľ vstupuje so svojimi zamestnancami, alebo s osobami
v obdobnom pracovnom vzťahu, do zmluvného vzťahu, ktorý je navyše regulovaný právnymi predpismi
vyžadujúcimi získavanie a spracúvanie osobných údajov. Sú však situácie, v ktorých je spracúvanie
osobných údajov oprávneným záujmom spoločnosť Milking alebo pri ktorých od Vás žiadame súhlas
na ich spracúvanie. Účelom spracúvania je najmä vedenie personálnej a mzdovej agendy, pri ktorom
môžu byť Vaše osobné údaje spracúvané. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je
teda spravidla:
1. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba,
alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením
zmluvy
Milking uzatvára so svojimi zamestnancami alebo s osobami v obdobnom pracovnom vzťahu
zmluvy podľa zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Tieto
zmluvy sú písomné a vyžadujú identifikáciu zmluvných strán a ďalšie náležitosti, ktoré sú
osobnými údajmi.
Výberové konanie na pracovnú pozíciu, získavanie osobných údajov na účely prípravy a
uzatvorenia pracovnej zmluvy alebo obdobného pracovného vzťahu preto vyžaduje aj
spracúvanie osobných údajov; na takéto spracúvanie sa súhlas dotknutej osoby nevyžaduje.
Pri výkone zmluvy sa vytvárajú aj nové osobné údaje, ktoré súvisia s výkonom práce (napr.
údaje o dochádzke, pracovnom výkone, odmene za vykonanú prácu, čerpaní dovolenky a
pod.). Ak je to nevyhnutné na plnenie doplnkových služieb poskytovaných tretími stranami
(napr. poistenie, zabezpečenie ubytovania počas pracovnej cesty), môžu byť údaje o
zamestnancovi z tohto dôvodu poskytované aj tretej strane.
2. splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa
V prípadoch, ak sa údaje spracúvajú na účely plnenia právnych povinnosti spoločnosti Milking
ako zamestnávateľa, sa súhlas dotknutých osôb nevyžaduje. Dotknutou osobou v tomto
prípade môže byť nielen zamestnanec, ale aj jeho rodinní príslušníci.
Spoločnosť Milking je v takých prípadoch oprávnená získavať a ďalej spracúvať vaše osobné
údaje v rozsahu a na účely, ktoré stanovujú osobitné predpisy. V mnohých prípadoch právny
predpis určuje aj minimálnu dobu, po ktorú je spoločnosť Milking povinná údaje spracúvať.
Osobitnými predpismi, ktoré regulujú spracúvanie osobných údajov u zamestnávateľa a ich
poskytovanie tretím stranám, sú najmä:
- zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
- zákon 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
- zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov
- zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov (ďalej ako zákon
„o službách zamestnanosti“)

- zákon č .124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov
(ďalej ako „zákon o BOZP“)
- zákon č .125/2006 Z. z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov
- zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
Vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov spracúvaných na tomto právnom základe je
potrebné uviesť povinnosť spoločnosti:
- spracúvať údaje o úrazoch v zmysle zákona o BOZP
- viesť evidenciu občanov so zdravotným postihnutím v zmysle zákona o službách
v zamestnanosti
- viesť údaje o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce
3. spracúvanie na účel oprávnených záujmov, ktoré sleduje spoločnosť Milking alebo tretia strana
Spoločnosť Milking v špecifických prípadoch požaduje aj:
- zisťovanie údajov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, odbornej spôsobilosti
- zisťovanie údajov o bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie a to predložením výpisu z registra
trestov
Spoločnosť Milking v rámci ochrany svojich oprávnených záujmov obrazovým záznamom monitoruje
priestory a pozemok spoločnosti. Spoločnosť zaviedla kontrolný vstupný systém do svojich priestorov,
na účely ktorého je oprávneným záujmom vyhotoviť kamerový záznam fyzických osôb, ktoré vstupujú
do priestorov spoločnosti.
Pri spracúvaní osobných údajov na účel oprávnených záujmov musí spoločnosť Milking alebo tretia
strana posúdiť spôsobom stanoveným v Nariadení, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa
prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
4. súhlas dotknutej osoby
V prípadoch ak je právnym základom Váš súhlas, spoločnosť Milking nebude podmieňovať existenciu
zmluvného vzťahu alebo inak obmedzovať Vaše práva, jeho udelením. Súhlas preto musí byť
slobodne daný a odvolateľný. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Typickým príkladom, keď od Vás vyžadujeme súhlas,
je použitie a sprístupnenie fotografie Vašej osoby, ktorú sme získali na účely ochrany oprávnených
záujmov. Na základe Vášho osobitného súhlasu môžeme spracúvať a uchovávať aj Váš dobrovoľne
poskytnutý životopis, ktorý sme získali mimo náborový proces.
Rozsah spracúvania osobných údajov:
Pri výberovom konaní spoločnosť Milking spracúva o uchádzačovi tieto údaje:
-

-

identifikačné a kontaktné údaje;
profesijný životopis, vrátane údajov, ktoré uchádzač zverejní na profesijných sociálnych
sieťach;
údaje o absolvovanom vzdelaní (ak je to vzhľadom na pracovnú pozíciu potrebné), údaje
potrené na preukázanie dôveryhodnosti a bezúhonnosti v rozsahu výpisu z registra trestov (ak
je to vzhľadom na pracovnú pozíciu potrebné);
referencie o uchádzačovi, ak na také spracúvanie uchádzač udelí súhlas;
údaje potrebné na zistenie prípadného konfliktu záujmov.

Počas existencie pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu spoločnosť Milking spracúva Vaše údaje
zvyčajne v tomto rozsahu:

-

-

-

Identifikačné údaje a kontaktné (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, ak je
pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť);
Pracovná zmluva alebo obdobný kontrakt;
Zápočet rokov od predchádzajúceho zamestnávateľa, lekársky posudok o zdravotnej
spôsobilosti na prácu;
Údaje na dokumentoch, dokladoch a tlačivách (vrátane dokladov totožnosti a ich fotokópií),
ktoré sú súčasťou Vášho spisu;
Údaje týkajúce sa Vašej dochádzky, výkonu práce, odmeny;
Osobné spisy a mzdové listy
Údaje o absolvovanom vzdelaní (ak je to vzhľadom na pracovnú pozíciu potrebné), údaje
potrené na preukázanie dôveryhodnosti a bezúhonnosti v rozsahu výpisu z registra trestov (ak
je to vzhľadom na pracovnú pozíciu potrebné);
Údaje o využívaní IT prostriedkov zamestnávateľa (pridelené prístupové práva do aplikácií, logy
vstupov do aplikácií a vykonaných činností, údaje o práci na internete, údaje v elektronickej
pošte, údaje o využívaní služobného telefónu);
Kamerové záznamy (z vybraných priestorov spoločnosti).

Spoločnosť Milking spracúva tzv. osobitné kategórie osobných údajov týkajúcich sa zamestnancov:
- Údaje o zdravotnom stave uvedené vyššie;

Príjemcovia / Kategórie príjemcov:
Spoločnosť Milking spracúva Vaše osobné údaje najmä prostredníctvom svojich zamestnancov alebo
osôb v obdobnom pomere, ktoré sú viazané povinnosťou mlčanlivosti a môžu Vaše osobné údaje
spracúvať iba v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na plnenie ich pracovných povinností. Na
dosiahnutie účelov spracúvania, ktoré sme uviedli vyššie, však môže byť nevyhnutné, aby spoločnosť
Milking poskytla Vaše osobné údaje aj iným príjemcom. Príjemcom je v zmysle Nariadenia fyzická alebo
právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú
bez ohľadu na to, či je treťou stranou.
Právnym základom na poskytnutie Vašich osobných údajov príjemcom môže byť Váš súhlas, písomný
pokyn, nevyhnutnosť na účely plnenia zmluvy, oprávnený záujem spoločnosti Milking alebo tretej
strany.
Spoločnosť Milking je oprávnená v zmysle § 78 ods.3 zákona o ochrane osobných údajov poskytovať
alebo zverejniť Vaše 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 Vašich
pracovných povinností. Poskytovanie osobných údajov alebo zverejnenie osobných údajov nesmie
narušiť vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby.
Príjemcami Vašich osobných údajov môžu byť podľa okolností:
1. Tretie strany (spoločnosti, konzultanti a pod.), ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje ako
prevádzkovatelia.
- Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, správca dane, Inšpektorát práce a iné zákonom
stanovené subjekty;
- Advokátske kancelárie a audítorské spoločnosti;
- Súdni znalci;
- Váš vysielajúci zamestnávateľ, ak je spoločnosť Milking užívateľským zamestnávateľom.
2. Sprostredkovatelia
Spoločnosť Milking využíva tretie strany na poskytovanie služieb, ktorých súčasťou môže byť aj
spracúvanie osobných údajov mene spoločnosti a na účel a spôsobom určený spoločnosťou. Na
poskytnutie osobných údajov sprostredkovateľom sa nevyžaduje Váš súhlas; spoločnosť Milking však

zodpovedá za výber sprostredkovateľa a za ochranu práv dotknutých osôb, a to najmä tým, že pri
výbere sprostredkovateľa dbá na technické a organizačné opatrenia.
a. Personálne agentúry; vzdelávacie agentúry
b. Dodávatelia služieb, napr. BOZP;
c. Dodávatelia, ktorí spoločnosti Milking poskytujú služby IT podpory.
3. Orgány verejnej moci a súdy
Ak nám to legislatíva prikazuje, alebo ak je to nevyhnutné na uplatnenie našich nárokov a ochranu
našich práv, Vaše osobné údaje poskytneme orgánom verejnej moci (napr. Policajnému zboru, orgánu
správy daní) alebo súdu.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii mimo EÚ
Vaše osobné údaje sú spracúvané spoločnosťou Milking v rámci EÚ a spoločnosť Milking pri výbere
dodávateľov dbá na to, aby spracúvali osobné údaje primárne na území EÚ. Ak z technických alebo
prevádzkových dôvodov alebo podnikateľských záujmov je nevyhnutné spracúvať Vaše osobné údaje
mimo územia EÚ, spoločnosť zabezpečí, aby boli splnené podmienky Nariadenia pre takéto
spracúvanie.
Doba uchovávania osobných údajov:
Vaše osobné údaje sú spracúvané elektronickými a neautomatizovanými prostriedkami spôsobom,
ktorý zabezpečí ich bezpečnosť, integritu a dostupnosť. Doba, po ktorú sú osobné údaje spracúvané a
uchovávané, závisí od účelu spracúvania a je určená spoločnosťou Milking, ako prevádzkovateľom
alebo právnymi predpismi. Právne predpisy pritom stanovujú minimálne doby, po ktoré je spoločnosť
Milking povinná údaje uchovávať.
Právny predpis
zákon o sociálnom poistení

Zákonník práce
Zákon o dani z príjmu

Doba uchovávania
Osobné spisy do veku 70 rokov zamestnanca, mzdové
listy a EDLP 50 rokov, výkazy do Sociálnej poisťovne 10
rokov
Výplatné pásky 10 rokov, agenda pracovného času 3
roky
Ročné zúčtovanie dane, potvrdenia o príjme a
preddavkoch 10 rokov

V prípade keď spoločnosť Milking ako prevádzkovateľ sama stanovuje dobu spracúvania osobných
údajov, je táto doba stanovená tak, aby bola primeraná účelu, na ktorý sa údaje spracúvajú.
Právny základ spracúvania
Výberové konanie

Súhlas

Oprávnený záujem spoločnosti

Doba trvania
Údaje o uchádzačoch, ktorí neudelili súhlas na
ďalšie spracúvanie osobných údajov, sa vymažú
po ukončení výberového konania
Upravená v súhlase, v prípade, že tam doba nie
je uvedená je štandardnou dobou dĺžka trvania
zmluvného vzťahu so spoločnosťou Milking a 3
roky po jeho ukončení
S ohľadom na konkrétny oprávnený záujem
spoločnosť Milking určí primeranú dobu
spracúvania

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodných organizácii: Ak sa Vaše osobné údaje
prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, máte právo byť informovaný/á
o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia týkajúcich sa prenosu.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.
Práva dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu,
vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo preniesť osobné údaje, právo namietať proti spracúvaniu,
právo odvolať súhlas, právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje a právo
podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom
sídle prevádzkovateľa www.milking.sk v dokumente: Práva dotknutých osôb podľa Nariadenia.

