
Identifikačné a kontaktné údaje* Obchodné meno/meno a priezvisko
IČO 

(ak bolo pridelné)
Adresa trvalého bydliska/sídlo PSČ Obec Štát

prevádzkovateľ Toyota Material Handling Slovensko, s.r.o. ; ďalej len (TMHSK) 31375278 Vajnorská 134/B 831 04 Bratislava Slovensko gdpr@sk.toyota-industries.eu 421 248 252 512

spoločný prevádzkovateľ

zástupca prevádzkovateľa

zodpovedná osoba gdpr@sk.toyota-industries.eu

P. č. Účel spracúvania
Právny základ spracovateľskej činnosti
(nepovinné)

Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov Lehota na výmaz OÚ Kategória príjemcov

Označenie tretej 
krajiny alebo 

medzinárodnej 
organizácie

Bezpečnostné opatrenia 
(technické a organizačné)

1. Výber zamestnancov 
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov

Uchádzači o zamestnanie
Osobné údaje uvedené v životopise, osobné údaje uvedené 
v internom dotazníku, doklad o dosiahnutom vzdelaní 

10 rokov TMHSK
prenos do tretej 

krajiny sa 
neuskutočňuje

bezpečnostná 
dokumentácia 

prevádzkovateľa

2.
Plnenie povinností zamestnávateľa  

súvisiacich s pracovno právnym vzťahom 
a obdobným vzťahom

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov

zmluvný vzťah, 

Uchádzači o zamestnanie, zamestnanci 
spoločnosti, konateľ manželia alebo 

manželky zamestnancov spoločnosti, 
vyživované deti zamestnancov, rodičia 

vyživovaných detí zamestnancov, blízke 
osoby, bývalí zamestnanci spoločnosti

Bežné osobné údaje ako mzdové údaje, údaje o 
predchádzajúcom zamestnaní, údaje o pracovnej 
neschopnosti, o dôležitých osobných prekážkach v práci, o 
zmenenej pracovnej schopnosti,  tieto údaje môžu 
obsahovať aj údaje o zdraví (osobitná kategória osobných 
údajov)

70 rokov (vo verejnom 
záujme), 50 rokov (v 

štátnej službe)

zamestnanci,  iné 
oprávnené orgány štátu, 
ak poskytovanie údajov 

prebieha na základe 
pravidelnej zákonnej 

povinnosti

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje

bezpečnostná 
dokumentácia 

prevádzkovateľa

3. Plnenie povinností zamestnávateľa voči 
sociálnej poisťovni

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 a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej 
neschopnosti zamestnanca a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zamestnanci spoločnosti, kontaeľ 
spoločnosti, manželia alebo manželky 
zamestnancov spoločnosti, vyživované 

deti zamestnancov, rodičia vyživovaných 
detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí 

zamestnanci spoločnosti

Bežné osobné údaje, údaje o priznaní dôchodku, údaje zo 
zamestnaneckej zmluvy doplnkovej dôchodkovej poisťovne, 
údaje o čerpaní materskej a rodičovskej dovolenky, PN a 
OČR

10 rokov Sociálna poisťovňa 
prenos do tretej 

krajiny sa 
neuskutočňuje

bezpečnostná 
dokumentácia 

prevádzkovateľa

4. Plnenie povinností zamestnávateľa voči 
zdravotnej poisťovni

zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 
95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zamestnanci spoločnosti, konateľ 
spoločnosti, manželia alebo manželky 
zamestnancov spoločnosti, vyživované 

deti zamestnancov, rodičia vyživovaných 
detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí 

zamestnanci spoločnosti

Bežné osobné údaje 10 rokov Zdravotné poisťovne
prenos do tretej 

krajiny sa 
neuskutočňuje

bezpečnostná 
dokumentácia 

prevádzkovateľa

5. Kolektívne pracovnoprávne vzťahy

 zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 
286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
§ 229 až § 250a zákona č.311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 
predpisov

 Zamestnanci spoločnosti, konateľ 
spoločnosti

Bežné osobné údaje, údaje o členstve v odborovej 
organizácii v rozsahu zákonného oprávnenia (osobitná 
kategória osobných údajov), údaje o priznaní dôchodku, 
údaje zo zamestnaneckej zmluvy doplnkovej dôchodkovej 
poisťovne

10 rokov

zástupcovia 
zamestnancov, 

zamestnanci, rodinní 
príslušníci zamestnancov

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje

bezpečnostná 
dokumentácia 

prevádzkovateľa

6. Plnenie povinností zamestnávateľa na 
úseku bezpečnosti a ochrany zdravia

zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov                                                                                            
zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

 Zamestnanci spoločnosti, konateľ 
spoločnosti

Bežné osobné údaje, 
5 rokov po ukončení alebo 

zániku povinnosti
školiaci subjekt, 
zamestnávateľ

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje

bezpečnostná 
dokumentácia 

prevádzkovateľa

7. Plnenie účtovných a daňových povinností 
zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov; Článok 
6 ods. 1 písm. c) v spojitosti so zákonom o
účtovníctve

 Zamestnanci spoločnosti, konateľ 
spoločnosti

Bežné osobné údaje, údaje o príjmoch; spracúvanie 
osobných údajov rôzneho okruhu dotknutých osôb, ktoré sú 
alebo môžu byť
súčasťou tzv. účtovných dokladov spracúvaných podľa 
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v agende účtovníctva a fakturácie UK, 
príp. samostatne
hospodáriacich súčastí UK), najmä:
- evidencie účtovných dokladov § 35 zákona č. 431/2002 Z. 
z. o účtovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov;
- uchovávania faktúr podľa § 76 ods. 1 zákona č. 422/2004 
Z. z. o dani z pridanej hodnoty;
- plnenia povinností platiteľa dane podľa zákona č. 595/2003 
Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov;
- plnenia povinností daňového subjektu podľa zákona č. 
563/2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

10 rokov Daňový úrad
prenos do tretej 

krajiny sa 
neuskutočňuje

bezpečnostná 
dokumentácia 

prevádzkovateľa

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa/zástupcu prevádzkovateľa

e-mail/tel. kontakt

#Information classification: Internal



8. Mzdová politika zamestnávateľa

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 
95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov
zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 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 a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej 
neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov
zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 
286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

Zamestnanci spoločnosti, konateľ 
spoločnosti, vyživované deti 

zamestnancov, bývalí zamestnanci 
spoločnosti

Bežné osobné údaje, napríklad identifikačné údaje, mzda, 
plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti 
priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti,  
údaje o odpracovanom čase, sumy postihnuté výkonom 
rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, 
peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené 
zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných 
orgánov, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých 
osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej 
schopnosti, deň začiatku výkonu pracovnej činnosti, údaje o 
vyživovaných deťoch v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, 
trvalé bydlisko, údaje o čerpaní materskej dovolenky a 
rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu 
dôchodku, výška príspevku zamestnanca a zamestnávateľa 
do doplnkovej dôchodkovej poisťovne, 
rodinný stav, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, údaje o 
zamestnávateľovi, ÚYdaje o dosiahnutom vzdelaní

50 rokov

Zdravotné poisťovne, 
sociálna poisťovňa, 
daňový úrad, DDS, 
Štatistický úrad SR

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje

bezpečnostná 
dokumentácia 

prevádzkovateľa

9. Kontrolné mechanizmy zamestnávateľa
Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR (ochrana oprávneného záujmu prevádzkovateľa): 
kontrola dodržiavania pracovnej disciplíny v spojitosti s článkom 11 a § 13 ods. 4 
Zákonníka práce

Zamestnanci spoločnosti, konateľ spoločnosti

Ide o spracúvanie osobných údajov zamestnancov na ochranu 
oprávneného záujmu: kontrola dodržiavania pracovnej disciplíny, 
prostredníctvom nasledovných kontrolných mechanizmov 
zamestnávateľa: - používaním viacerých systémov elektronickej 
dochádzky na kontrolu dodržiavania ustanoveného pracovného 
času zamestnancom; - kontrola obsahu elektronickej pošty na 
prešetrovanie porušenia pracovnej disciplíny (napr. ad hoc 
záležitosti, disciplinárne konania); - kontrola prítomnosti alkoholu 
v dychu zamestnanca počas pracovnej doby a/alebo odber vzorky 
krvi na prešetrovanie prípadov porušenia pracovnej disciplíny; - 
kontrola dodržiavania prijatých opatrení na úseku BOZP; - 
kontrola oprávnenosti nadmerného prekročenia paušálov a 
dátových služieb pri využívaní pracovných mobilných telefónov; - 
Kontrola oprávnenosti používania pridelenej telefonickej pevnej 
linky prostredníctvom služieb VOIP telefónie vo vzťahu k 
zamestnancom; - kontrola výdavkov zaplatených platobnou 
kartou vydanou zamestnancovi na úhradu vecne vynaložených 
výdavkov, ktoré vznikajú najmä pri zahraničných pracovných 
cestách; 

10 rokov zamestnávateľ
prenos do tretej 

krajiny sa 
neuskutočňuje

bezpečnostná 
dokumentácia 

prevádzkovateľa

10. Plnenie zákonných povinností Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Zamestnanci spoločnosti, konateľ spoločnosti, 

iné dotknuté osoby

Wistleblowing, agendá práv dotknutej osoby, agenda ochrany 
utajovaných skutočností, agenda protipožiarnej ochrany, agenda 

povinného zverejňovania informáci, agenda verejného 
obstarávania a verejných obchodných súťaží,

zákonná lehota
zamestnávateľ, príslušné 

inštitúcie

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje

bezpečnostná 
dokumentácia 

prevádzkovateľa

11.
Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie 

právnych nárokov (právna agenda)
Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR): preukazovanie, uplatňovanie a 

obhajovanie právnych nárokov Čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR
Zamestnanci spoločnosti, konateľ spoločnosti, 

iné dotknuté osoby

Ide o spracúvanie osobných údajov v rámci: - vedenia 
komplexnej internej právnej agendy, i.e. súdnych sporov, 
exekučných konaní, správnych konaní, príp. trestných 
konaní začatých na základe iniciatívy spoločnosti, alebo v 
prípadoch vedených proti spoločnosti. - Súčasťou agendy je 
aj kontrola nad zmluvnou agendou, v ktorej môžu byť 
zahrnuté aj osobné údaje rôznych osôb (príprava, 
negociácie, zmeny a doplnenia, evidencia záväzkovo-
právnych vzťahov právne zaväzujúcich spoločnosť, vrátane 
prípravy a evidencie splnomocnení); - Vedenie a 
zaznamenávanie písomnej komunikácie s dlžníkom (výzvy 
na úhradu); Ide o spracúvanie osobných údajov dlžníkov – 
fyzických aj právnickych  osôb,  splatných pohľadávok 
spoločnosti na účely ich mimosúdneho vymáhania, najmä:- 
Kombinovanie a spájanie osobných údajov spracúvaných na 
účely účtovníctva
- Vedenie internej agendy spojenej s preukazovaním 
splnenia „historických“, ale aj aktuálnych
povinností na úseku ochrany osobných údajov (napr. 
poverenia zodpovednej osoby, písomné
záznamy o poučení oprávnenej osoby, záznamy o 
absolvovaní interných školení apod.).

zákonná lehota
zamestnávateľ, príslušné 

inštitúcie

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje

bezpečnostná 
dokumentácia 

prevádzkovateľa

#Information classification: Internal



12.
Zasielanie marketingovej komunikácie 

(newsletter)
Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR príp. oprávnený záujem 

v spojitosti s § 62 ods. 3 Zákona o elektronických komunikáciách
Zamestnanci spoločnosti, konateľ spoločnosti, 

klienti spoločnosti a iné dotknuté osoby

Ide o spracúvanie osobných údajov primárne za účelom vedenia 
marketingovej a PR komunikácie pri propagácii spoločnosti alebo 
záujmov (napr. promo akcií, voľné pracovné miesta, firmná 
kultúra) organizovaných priamo spoločnosťou alebo s jej 
podporou, najmä: - zasielanie newsletteru  s marketingovým 
obsahom na podporu záujmovspoločnosti alebo záujmov tretích 
strán oficiálne podporovaných spoločnosťou - zasielanie 
elektronickej pošty (newsletteru) zákazníkom, ktorí nakúpili tovar 
v e-shope prevádzkovanom spoločnosťou  - zasielanie noviniek o 
činnosti spoločnosti o obdobných tovaroch a službách existujúcim, 
potenciálnym a/alebo bývalým zákazníkom.

zákonná lehota

Zamestnanci spoločnosti, 
konateľ spoločnosti, klienti 
spoločnosti a iné dotknuté 

osoby

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje

bezpečnostná 
dokumentácia 

prevádzkovateľa

13. Štatistické účely
Plnenie úloh vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR) Akýkoľvek právny 
základ pôvodných účelov spracúvania podľa čl. 89 GDPR Článok 9 ods. 2 písm. j) 

GDPR pre osobitné kategórie osobných údajov

 Zamestnanci spoločnosti, konateľ 
spoločnosti, bývalí zamestnanci spoločnosti

Ide o spracúvanie osobných údajov  zamestnancov UK, študentov 
spoločnosti (vrátane konateľa) a bývalých zamestnancov 
spoločnosti pri zostavovaní štatistických výstupov a pracovných 
podkladov potrebných pre interné štatistické účely spoločnosti 
ako aj štatistické účely iných štátnych orgánov a právnických osôb 
(napr. pracovné podklady pre rokovania orgánov spoločnsti, 
prehľady mzdových nákladov za dané obdobie, podklady pre 
rozhodovanie riadiacich pracovníkov, podklady pre reporty, 
podklady pre výročné správy, podklady pre informovanie štátnych 
agentúr apod.).

zákonná lehota
Zamestnanci spoločnosti, 

konateľ spoločnosti, bývalí 
zamestnanci spoločnosti

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje

bezpečnostná 
dokumentácia 

prevádzkovateľa

14. Archívne účely
Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) Akýkoľvek právny základ 
pôvodných účelov spracúvania podľa čl. 89 GDPR Článok 9 ods. 2 písm. j) GDPR pre 

osobitné kategórie osobných údajov

 Zamestnanci spoločnosti, konateľ 
spoločnosti, bývalí zamestnanci spoločnosti

Ide o spracúvanie osobných údajov na účely archívnej 
starostlivosti dôležitých dokumentov obsahujúcich osobné údaje 
dotknutej osoby a na účely správy registratúrnych záznamov 
podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v 
platnom znení, najmä: - evidencie a sprístupňovanie archívnych 
dokumentov v súlade s bádateľským poriadkom - sprístupňovanie 
registratúrnych dokumentov (nazeranie do spisov, výpožičky 
spisov) - vyhotovovanie odpisov, výpisov, potvrdení, kópií,  
zverejňovanie na webovom sídle a verejné vystavovanie 
archívnych dokumentov podľa § 12 predmetného zákona pri 
dodržaní obmedzení na prístup k osobným údajom žijúcich 
dotknutých osôb podľa § 13 ods. 5 predmetného zákona; - 
vedenie evidencie písomných žiadostí žiadateľov o prístup k 
archívnym dokumentom podľa § 12 ods. 4 predmetného zákona; - 
Obmedzovania prístupu k osobným údajom obsiahnutým v 
archívnych dokumentoch, ktoré podliehajú ochrane v súlade s § 
13 ods. 5 Zákona o archívoch a registratúrach; - Vyhotovovania 
rešerší pre bádateľov; - Sprístupňovania archívnych dokumentov 
bádateľom; Vedenie interných evidencií na úseku správy archívu 
ako je kniha návštev 

zákonná lehota
 Zamestnanci spoločnosti, 
konateľ spoločnosti, bývalí 
zamestnanci spoločnosti

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje

bezpečnostná 
dokumentácia 

prevádzkovateľa

15
Identifikácia fyzickej osoby pri jej 

jednorazovom vstupe do priestorov 
prevádzkovateľa

verejný záujem návštevy v priestoroch spoločnosti TMHSK
Meno, priezvisko, dátum a čas vstupu do budovy, kontaktné t.č., 

podpis
6 mesiaciv zamestnávateľ

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje

bezpečnostná 
dokumentácia 

prevádzkovateľa

#Information classification: Internal


