Všeobecné vyhlásenie spoločnosti AHS Servis, s.r.o. o ochrane osobných
údajov
Spoločnosť AHS Servis, s.r.o., so sídlom Partizánska 61, 949 01 Nitra, IČO: 48 150 428,
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Nitre, oddiel Sro, vložka číslo
40050/N (ďalej len „AHS Servis, s.r.o.“) spracováva osobné údaje v súlade s platnými
právnymi predpismi, predovšetkým, s účinnosťou odo dňa 25. mája 2018, s nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných
údajov, ďalej len „GDPR“).
Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje postupy ako naša spoločnosť
spracováva všetky osobné údaje a na aké účely.
Naša spoločnosť ponúka široké portfólio Hardware a Software riešení. Spracovanie
účtovných dokladov ďalej ako (sprostredkovateľ) - viac v uzatvorenej zmluve o Spracovaní
účtovných dokladov. Hardware a Software riešení. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na
komunikáciu s Vami našimi zákazníkmi.
Pre Hardware a Software riešenia nami zhromažďované osobné údaje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

meno a priezvisko
adresa
funkcia
miesto podnikania
IČO, DIČ, IČ DPH
číslo bankového účtu
telefónne číslo
faxové číslo
e-mailová adresa
prípadne ďalšie údaje poskytnuté v rámci vzájomnej obchodnej spolupráce

Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel
a nesmú sa ďalej spracovať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom

Údaje používame na poskytovanie našich produktov, aktualizácia, udržiavanie zabezpečenia,
riešenie problémov, poskytovanie podpory, zlepšovanie a vývoj našich produktov,
prispôsobenie našich produktov, reklamné materiály, ponuky.
Údaje používame na prevádzkovanie podnikania, plnenie našich zákonných povinností,
prijímanie nových zamestnancov.

Zhromažďujeme osobné údaje o Vás prostredníctvom predaja našich produktov. Na základe
mailovej komunikácie, alebo osobne. Používame ich iba na obchodné využitie. Keď vás
požiadame, aby ste poskytli osobné údaje, môžete to odmietnuť. Mnohé z našich produktov
vyžadujú niektoré osobné údaje na poskytovanie príslušných služieb. Ak sa rozhodnete
neposkytnúť informácie potrebné na poskytovanie produktu alebo funkcie, daný produkt
alebo funkciu nebudete môcť používať.

Pre spracovanie účtovných dokladov (Sprostredkovateľ)
•
•
•
•

Spracovanie účtovnej agendy
Spracovanie mzdovej agendy
Spracovanie štatistických výkazov
Spracovanie daňových priznaní, výkazov, prehľadov a hlásení

Sprostredkovateľ spracúva pre prevádzkovateľa osobné údaje nasledovných kategórií
dotknutých osôb a tieto obsahujú nasledovný rozsah osobných údajov: na účel vedenia
personálnej a mzdovej agendy, vedenia účtovej agendy, spracovanie štatistických výkazov
a spracovanie daňových priznaní, výkazov, prehľadov a hlásení sprostredkovateľ bude
spracúvať všeobecné osobné údaje ako titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé
bydlisko, prechodné bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, vek, rodinný
stav, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom
doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), pracovné
zaradenie, základná mzda, osobné ohodnotenie, výkonová zložka mzdy a iné zložky súvisiace
s pracovným zaradením, údaje o odpracovanom čase, údaje o bankovom účte fyzickej osoby,
sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné
tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím
príslušných orgánov, neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov
starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v
hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu
sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť
na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu, údaje z potvrdenia o
zamestnaní, údaje o vedení zamestnanca v evidencii uchádzačov o zamestnanie, údaje o
čerpaní materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu
dôchodku, názov zdravotnej poisťovne, v ktorej je zamestnanec poistený, názov doplnkovej
dôchodkovej poisťovne, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o
absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, údaje uvedené v životopise, jazykové
znalosti a citlivé údaje týkajúce sa zdravotného stavu zamestnanca ako údaje o pracovnej
neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zdravotnom postihnutí
a pod.
Spracúva osobné údaje len na základe zdokumentovaných pokynov prevádzkovateľa.

Po zohľadnení povahy spracúvania v čo najväčšej miere pomáha prevádzkovateľovi
vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pri plnení jeho povinnosti reagovať na
žiadosti o výkon práv dotknutej osoby.

Po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania na základe rozhodnutia
prevádzkovateľa všetky osobné údaje vymaže alebo vráti prevádzkovateľovi a vymaže
existujúce kópie, ak právo Únie alebo právo členského štátu nepožaduje uchovávanie týchto
osobných údajov;

O použití Vašich osobných údajov môžete rozhodovať. Môžete uplatňovať vaše práva na
ochranu osobných údajov. Ak si nebudete želať, aby sme zhromažďovali Vaše osobné údaje
prosím kontaktujte nás mailom, telefonicky alebo osobne.
Osobné údaje budú spracovávané za vyššie uvedeným účelom počas doby trvania zmluvného
vzťahu a ďalej počas doby 10 rokov od posledného plnenia zo zmluvy, ak iný právny predpis
nepožaduje uchovanie zmluvnej dokumentácie počas dlhšej doby.
AHS Servis, s.r.o. prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a nebudú poskytnuté žiadnej
tretej osobe s výnimkou verejnoprávnych orgánov, voči ktorým má AHS Servis, s.r.o.
zákonnú povinnosť oznamovať takéto osobné údaje.

