
 

Identifikačné a kontaktné údaje Obchodné meno/meno a priezvisko IČO Adresa e-mail/tel. kontakt

prevádzkovateľ Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom bidfood@bidfood.sk / tel.: +421 32 7742811

zodpovedná osoba Mgr. Andrej Košťál
zodpovednaosoba@bidfood.sk / tel.: +421 32 7742824

P. č. Účel spracúvania Právny základ spracovateľskej činnosti Kategórie dotknutých osôb Lehota na výmaz OÚ Katogória príjemcov

1 výber zamestnancov 

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia nevyhnutné, aby sa na základe 
žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy,  ktorej zmluvnou 

stranou má byť dotknutá osoba; spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia 
súčasne nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej zo 

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

uchádzači o zamestnanie 6 mesiacov odo dňa skončenia výberového konania subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje 
ex lege

2

plnenie povinností zamestnávateľa  
súvisiacich s pracovno právnym 

vzťahom alebo obdobným vzťahom 
(napríklad dohody o vykonávaní práce 

mimo pracovného pomeru)

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia nevyhnutné na plnenie zmluvy, 
ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba; spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) 

Nariadenia súčasne nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa 
vyplývajúcej zo zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a 

zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a ďalšie osobitné predpisy, Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani 

z príjmov v znení neskorších predpisov, Zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom 
dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, Zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade 

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, Zákona 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, Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  Zákona č. 
233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o 

zmene a doplnení ďalších zákonov,  

 zamestnanci, blízke osoby, bývalí zamestnanci, 
osoba žijúca so zamestnancom v spoločnej 

domácnosti

osobné spisy do 70 roku veku, mzdové listy - 50 rokov po 
skončení PP, výplatné listiny, nemocenské poistenie 

(prihlášky, odhlášky, zmeny, dávky), pracovná 
neschopnosť a ostatná mzdová dokumentácia - 10 rokov 

nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú, prehlásenia k 
dani zo mzdy, zrážky zo mzdy, podklady k mzdám - 5 

rokov, dovolenky, BOZP, dochádzka - 5 rokov po 
skončení PP

zamestnanci, pracovná zdravotná služba a iné subjekty, 
ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege

3 plnenie povinností zamestnávateľa voči 
sociálnej poisťovni

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie 
zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 461/2003 Z. z. o 

sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom 
dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov a zákona 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, blízke osoby, bývalí zamestnanci 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú sociálna poisťovňa a iné subjekty, ktorým 
prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege

4 plnenie povinností zamestnávateľa voči 
zdravotnej poisťovni

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonnej 
povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej zo zákona 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, blízke osoby, bývalí zamestnanci 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú zdravotná poisťovňa a iné subjekty, ktorým 
prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege

5 dohody o zrážkach spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia nevyhnutné na plnenie zmluvy, 
ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba zamestnanci 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje 

ex lege, subjekty uvedené v dohodách o zrážkach

6
plnenie povinností zamestnávateľa na 
úseku bezpečnosti a ochrany zdravia, 

evidencia úrazov

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie 
zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 124/2006 Z. z. o 

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

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákona č. 
311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

zamestnanci 5 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú  subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné 
údaje ex lege; externá spoločnosť zabezpečujúca BOZP

7 zmluvy o pôžičke spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia nevyhnutné na plnenie zmluvy, 
ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba zamestnanci 10 rokov po vysporiadaní všetkých záväzkov  subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné 

údaje ex lege, subjekty vymáhajúce pohľadávky

8 plnenie daňových povinností 
prevádzkovateľa

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonnej 
povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v 

znení neskorších predpisov
zamestnanci 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú daňový úrad a iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ 

poskytuje osobné údaje ex lege

9 spracovanie obchodnej a účtovnej 
agendy

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie 
zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 431/2002 Z. z. o 

účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov, zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov, zákona 

č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 283/2002 Z. z. o 

cestovných náhradách v znení neskorších predpisov

zamestnanci prevádzkovateľa, zamestnanci 
dodávateľov a odberateľov, klienti, konatelia 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú daňový úrad a iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ 

poskytuje osobné údaje ex lege 

10 obchodná komunikácia spracúvanie je v zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených 
záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ

dodávatelia, odberatelia, zamestnanci dodávateľov a 
odberateľov a iné komunikujúce fyzické osoby 5 rokov po roku, v ktorom bola komunikácia ukončená

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje 
ex lege, dodávatelia, odberatelia a iné komunikujúce 

osoby

11

vedenie obchodnej agendy a zápis a 
oznámenie zmien do Obchodného 

registra SR a do Živnostenského registra 
SR a registra partnerov vereného sektora

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie 
zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 530/2003 Z. z. o 

obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 
757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 315/2016 Z. z. 

o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

fyzické osoby – konatelia, spoločníci, zamestnanci, 
osoby blízke

5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom organizácia 
zanikla

príslušný registrový okresný súd , príslušný okresný úrad 
– úsek živnostenského podnikania,  a iné subjekty, 

ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege

Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa čl. 13 Nariadenia



 

 

12 evidencia vstupu do priestorov 
prevádzkovateľa

spracúvanie je v zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených 
záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ

návštevy, fyzické osoby vstupujúce do priestorov 
prevádzkovateľa 1 rok po skončení roku, ktorého sa vstup týka subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje 

ex lege

13 monitorovanie priestorov  na účely 
ochrany majetku a zdravia

spracúvanie je v zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených 
záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ

fyzická osoba zaznamenaná na zázname z 
kamerového zariadenia 15 dní po vyhotovení záznamu

súd, orgány činné v trestnom a priestupkovom konaní a 
iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné 

údaje ex lege

14 správa registratúry, evidencia pošty

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie 
zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 395/2002 Z. z. 

o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a zákona č. 305/2013 Z. z o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

fyzické osoby – odosielatelia a príjemcovia 
korešpondencie a iné fyzické osoby uvedené v 

registratúre
1 rok po skončení účelu spracúvania  subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje 

ex lege

15 sieťová bezpečnosť spracúvanie je v zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených 
záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ

zamestnanci, zamestnanci dodávateľov  
poskytujúcich podporu v systémoch 1 rok po roku v ktorom bol log zaznamenaný subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje 

ex lege, subjekty poskytujúce podporu systému

16 zavedenie kontrolného mechanizmu 
monitorovaním podľa ZP 

oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia vyplývajúceho z § 
13 ods. 4 Zákonníka práce zamestanci 15 dní po vzniku záznamu z kamier, 2 mesiace po vznku 

záznamu z telefonickej nahrávky
inšpektorát práce a iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ 

poskytuje osobné údaje ex lege

17 administratívne účely v rámci skupiny 
podnikov

spracúvanie je v zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených 
záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ zamestnanci, klienti, obchodní zástupcovia po dobu členstva v skupine podnikov

skupina podnikov Bidfood Czech Republic s.r.o., Bidfood 
Opava s.r.o., Bidfood Kralupy s.r.o. Mrazírny Plazeň - 

Dýšina a.s., TEKOO spol. s.r.o. a TEKOO Slovakia s.r.o., 
subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje 

ex lege

18 evidencia podnetov (protispoločenská 
činnosť)

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie 
zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 54/2019 Z. z. o 

niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov

fyzická osoba –  oznamovateľ podávajúci podnet; 
fyzická osoba –  osoba blízka oznamovateľovi, ak je 
v pracovnoprávnom vzťahu k prevádzkovateľovi;  iné 
fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné 
na vybavovanie podnetu a ktorých sa podnet týka

5 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú
 inšpektorát práce,Ministerstvo spravodlivosti SR a iné 

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje 
ex lege

19 propagácia spoločnosti a komunikácia s 
použitím fotografie

osobné údaje sú spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 
písm. a) Nariadenia zamestnanci, obchodní zástupcovia do konca roka, v ktorom bol skončený pracovný alebo 

obdobný pomeru alebo zmluvný vzťah
subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje 

ex lege, dodávatelia, odberatelia, klienti

20 marketingové ponuky spracúvanie je v zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených 
záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ klienti, zamestnanci klientov 3 roky po roku, v ktorom bol ukončený obchodý vzťah 

alebo zaslaná obchodná ponuka
subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje 

ex lege

21 predaj a doručovanie tovaru a služieb spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia nevyhnutné na plnenie zmluvy, 
ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba klienti, zamestnanci klientov 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú

 Slovenská obchodná inšpekcia, živnostenský úrad, 
Slovenská pošta, nájomní prepravcovia, obchodní 

zástupcovia spoločnosti Bidfood Slovakia s.r.o., subjekty 
zabezpečujúce vymáhanie pohľadávok, doručovacie 

spoločnosti a subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje 
osobné údaje ex lege

22 organizácia súťaží osobné údaje sú spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 
písm. a) Nariadenia účastníci súťaží

po dobu trvania súťaže, u víťazov súťaže aj 3 roky po 
skončení súťaže; ak je súťaž založená na poskytnutí 

fotografie, 3 roky od poskytnutia fotografie

 Slovenská obchodná inšpekcia, doručovacie spoločnosti 
a subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje 

ex lege

23 propagácia aktivít prevádzkovateľa 
(fotenie pri kurzoch, akciách)

osobné údaje sú spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 
písm. a) Nariadenia fyzické osoby - účastníci kurzov a akcií 5 rokov od ukončenia akcie, kurzu subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje 

ex lege

24 organizácia kurzov spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia nevyhnutné na plnenie zmluvy, 
ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba klienti, zamestnanci klientov 10  rokov od ukončenia konania kurzu subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje 

ex lege

25 zasielanie newsletterov osobné údaje sú spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 
písm. a) Nariadenia klienti, zamestnanci klientov 3 roky odo dňa udelenia súhlasu subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje 

ex lege

26 dohoda o používaní motorového vozidla 
na súkromné a služobné účely

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia nevyhnutné na plnenie zmluvy, 
ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba zamestnanci 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje 

ex lege

27
evidencia zamestnancov dodávateľov na 
účel ich identifikácie (overenia totožnosti) 

pri preberaní cenín a hotovosti

spracúvanie je v zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených 
záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana klienti, zamestnanci klientov 3 roky nasledujúce po roku, ktorého sa týkajú subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje 

ex lege

28 Bidfood Expo spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia nevyhnutné na plnenie zmluvy, 
ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba klienti,zamestanci, obchodní zástupcovia 5 rokov po ukončení podujatia obchodní zástupcovia, subjekty, ktorým prevádzkovateľ 

poskytuje osobné údaje ex lege

29 propagácia Bidfood Expo osobné údaje sú spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 
písm. a) Nariadenia fyzické osoby - účastníci Bidfood Expo 1 rok po ukončení organizovania podujatí subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje 

ex lege

30 poskytovanie a zverejňovanie osobných 
údajov zamestnancov tretím stranám

spracúvanie je v zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených 
záujmov, ktoré vyplývajú prevádzkovateľovi z § 78 ods. 3 zákona o ochrane osobných 

údajov
zamestnanci do konca roku, v ktorom bol ukončený pracovnoprávny 

alebo obdobný vzťah

obchodní zástupcovia, dodávatelia, odberatelia, klienti, 
subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje 

ex lege

31 vybavenie reklamácií

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie 
zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 250/2007 Z. z. o 
ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o 

priestupkoch v znení neskorších predpisov 

reklamujúce osoby 10 rokov po ukončení reklamácie Slovenská obchodná inšpekcia a subjekty, ktorým 
prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege

32 žiadosti dotknutej osoby spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonnej 
povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej z nariadania a zo zákona č. 18/2018 Z. z. fyzické osoby uplatňujúce práva dotknutých osôb 5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola žiadosť 

vybavená
oprávnené orgány štátu a iné subjekty, ktorým je 

prevádzkovateľ ex lege povinný poskytovať osobné údaje

33
poskytovanie osobných údajov tretím 

stranám - klientom za účelom 
zabezpečenia vstupu do ich priestorov

spracúvanie je v zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených 
záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ zamestnanci, zamestnanci dodávateľov

po dobu poskytovania služieb klientom, najdlhšie bo dobu 
trvania pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu, 

alebo zmluvného vzťahu

tretie strany - klienti, súd, orgány činné v trestnom konaní, 
inšpektorát práce, subjekty, ktorým poskytnutie osobných 

údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona

34
zaznamenanie požiadavky, jej vybavenie 
a skvalitňovanie služieb prostredníctvom 

call centra

spracúvanie je v zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených 
záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ

odberatelia, zamestnanci  odberateľov a iné 
komunikujúce fyzické osoby 3 mesiace od vzniku nahrávky subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje 

ex lege, dodávatelia, odberatelia a iné komunikujúce osoby


