INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ: IZOGLOBAL, s. r. o.
Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Kollárova 85, 036 01 Martin, IČO : 31617646, zapísaný v
obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 3873/L
Kontaktné údaje zodpovednej osoby: sekretariat@izoglobal.sk, +421 43 4213 211
Účel spracúvania: Riadne vedenie mzdovej a personálnej evidencie, vrátane poskytovania podkladov
príjemcom vyplývajúcich z ich zákonných nárokov
Právny základ spracúvania: Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti

prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné
nariadenie o ochrane osobných údajov), najmä v zmysle Zákonníka práce, Zákona o sociálnom poistení,
Zákona o zdravotnom poistení, Zákona o dani z príjmov a ďalších zákonov a predpisov upravujúcich
vedenie mzdovej a personálnej agendy

Príjemcovia / Kategórie príjemcov: OPTIMAL soft Martin, s.r.o., Sociálna poisťovňa, Zdravotné
poisťovne, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Finančná správa SR, Súdy, Exekútori, Doplnkové
dôchodkové poisťovne, Polícia SR
Doba uchovávania: 10 rokov
Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia:

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné
údaje. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné plnenie povinností prevádzkovateľa
vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: Nevykonáva sa
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 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.izoglobal.sk

IZOGLOBAL, s.r.o., Kollárova 85, 036 01 Martin, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
oddiel Sro, vložka číslo 3873/L, IČO : 31617646, izoglobal@izoglobal.sk, www.izoglobal.sk

