
 
 

Údaje k záznamu o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa pre  

Informačný systém vzdelávanie v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi 

 

1. Identifikácia prevádzkovateľa  
Obchodné meno: Preschool, s. r. o. 
Sídlo: Trnavská 4, 902 01 Pezinok 

IČO: 44 213 484 

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 53263/B 

Štatutárny orgán: Mgr. Denisa Kasana, konateľ 

 

2. Účely spracúvania a právny titul: 
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na nasledovný účel: 

- IS vedený na základe zákona č. 311/2001 Z.z., Zákonník práce a zákonom 

341/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi; spracúva osobné údaje z dôvodu dodržania 

zákonných povinností zamestnávateľa 

 

3. Opis kategórii dotknutých osôb a ich osobných údajov 
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje: 

- zamestnanci prevádzkovateľa, bývalí zamestnanci; 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu: 

- rozsah vymedzený zákonom č. 311/2001 Z.z., Zákonník práce, a zákonom 

341/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. 

 

4. Kategórie príjemcov 
Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje tretím osobám.  

 

5. Prenos do tretích krajín 
Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretích krajín. 

 

6. Lehoty na vymazanie 
Prevádzkovateľ vymaže osobné údaje dotknutej osoby spracúvané pre účely § 6 ods. 

1 písm. n) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci po 

uplynutí päť rokov odo dňa kedy bol vykonaný posledný záznam.  



 
 

Vymazanie osobných údajov v zmysle § 12 ods. 7 písm. b) zákona č 314/2001 

o ochrane pred požiarmi je možné po uplynutí päť rokov po skončení vykonania 

odbornej prípravy, ak tento zákon neustanovuje inak.   

 

7. Opis bezpečnostných opatrení 
Prevádzkovateľ prijal nasledovné organizačné opatrenia: 

- Poverená osoba prevádzkovateľa bola vymenovaná a riadne poučená v zmysle 

zákona o ochrane osobných údajov; 

- Prijatie smernice o ochrane osobných údajov; 

- Zmluva a právne záruky so sprostredkovateľom osobných údajov; 

- Postupy pri haváriách, poruchách a iných mimoriadnych situáciách - zamestnanci 

Prevádzkovateľa sú povinní bezodkladne oznamovať bezpečnostné incidenty 

Prevádzkovateľovi; zamestnanci a oprávnené osoby sú povinní v rámci povolených 

činností a v súlade s bezpečnostnými opatreniami vykonať opatrenia za účelom 

ochrany osobných údajov, ktoré neznesú odklad, predovšetkým sú povinní vykonať 

opatrenia s cieľom minimalizovať riziko zneužitia osobných údajov a ich 

sprístupnenia tretím osobám. 

 


