Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa

PREMIUM Insurance Company Limited
na území Slovenskej Republiky
v zmysle článku 30 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné
Nariadenie o ochrane údajov)

Kontaktné údaje prevádzkovateľa
Identifikačné a
kontaktné
údaje
prevádzkovateľ
zastúpený na
území
Slovenskej
republiky
zodpovedná
osoba

Obchodné meno/meno a
priezvisko

IČO

Adresa trvalého
bydliska/sídlo

PSČ

Obec

Štát

PREMIUM Insurance Company
Limited
PREMIUM Insurance Company
Limited, pobočka poisťovne
z iného členského štátu

C 91171

George Borg
Olivier Street 68

STJ
1081

Maltská republika

gdpr@premium-ic.sk

+356 2743 6772

50 659 669

Námestie
MatejaKorvína 1

811
07

Slovenská republika

gdpr@premium-ic.sk

+421 850 888 988

36 862 711

Šoltésovej 14

St.
Julian‘s
Bratislava
– mestská
časť Staré
Mesto
Bratislava

Slovenská republika

dpo@akss.sk

+421 905 773 174

SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

811
08

e-mail/tel. kontakt
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Tretie
strany/príjemcovia

Právny základ

Finančné inštitúcie,
s ktorými
spoločnosť
PREMIUM IC
spolupracuje, pri
zabezpečovaní
zaistenia alebo
vstupuje do
spolupoistenia

- zákon č. 39/2015 Z. z.
o poisťovníctve
a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,
- zákon č. 186/2009 Z.
z. o finančnom
sprostredkovaní
a finančnom poradenstve
a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
v znení neskorších
predpisov

Tretie osoby
spolupracujúce
s finančnými
inštitúciami pri
vybavovaní
nárokov klientov

- zákon č. 39/2015 Z. z.
o poisťovníctve
a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,
- zákon č. 186/2009 Z.
z. o finančnom
sprostredkovaní
a finančnom poradenstve
a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
v znení neskorších
predpisov

Samostatní
finanční agenti
a podriadený
finančný agenti,
s ktorými
spoločnosť
PREMIUM IC
spolupracuje

- zákon č. 186/2009 Z.
z. o finančnom
sprostredkovaní
a finančnom poradenstve
a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
v znení neskorších
predpisov

Účel spracúvania

vedenie evidencie
a spracúvanie
osobných údajov
dotknutých osôb
(klientov) za účelom
realizácie poisťovacej
činnosti a zaisťovacej
činnosti v zmysle
zákona č. 39/2015 Z.z.
o poisťovníctve
a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
v znení neskorších
predpisov
vedenie evidencie
a spracúvanie
osobných údajov
dotknutých osôb
(klientov) za účelom
realizácie poisťovacej
činnosti a zaisťovacej
činnosti v zmysle
zákona č. 39/2015 Z.z.
o poisťovníctve
a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
v znení neskorších
predpisov
vedenie evidencie
a spracúvanie
osobných údajov
dotknutých osôb
(klientov) za účelom
realizácie poisťovacej
činnosti a zaisťovacej
činnosti v zmysle

Kategórie
osobných údajov

Predpokladané
lehoty na
výmaz
osobných
údajov

Označenie
tretej krajiny
alebo
medzinárodnej
organizácie

Bezpečnostné
opatrenie
(technické
a organizačné)

klienti - fyzické
a právnické
osoby,
zamestnanci
spoločnosti
PREMIUM IC

meno, priezvisko,
rodné číslo, adresa
trvalého pobytu,
IČO, podpis,
pohlavie, telefón, email, číslo OP, číslo
účtu....(a ďalšie
nevyhnutné údaje
pre realizáciu
poisťovacej činnosti

lehota
stanovená
príslušnými
všeobecne
záväznými
právnymi
predpismi,
najviac však 10
rokov od
skončenia účelu
spracúvania

Prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

Bezpečnostná
dokumentácia

klienti – fyzické a
právnické osoby,
poškodení

meno, priezvisko,
rodné číslo, adresa
trvalého pobytu,
IČO, podpis,
pohlavie, telefón, email, číslo OP, číslo
účtu....(a ďalšie
nevyhnutné údaje
pre realizáciu
poisťovacej činnosti

lehota
stanovená
príslušnými
všeobecne
záväznými
právnymi
predpismi,
najviac však 10
rokov od
skončenia účelu
spracúvania

Prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

Bezpečnostná
dokumentácia

klienti – fyzické a
právnické osoby

meno, priezvisko,
rodné číslo, adresa
trvalého pobytu,
IČO, podpis,
pohlavie, telefón, email, číslo OP, číslo
účtu....(a ďalšie
nevyhnutné údaje

lehota
stanovená
príslušnými
všeobecne
záväznými
právnymi
predpismi,
najviac však 10

Prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

Bezpečnostná
dokumentácia

Kategórie
dotknutých
osôb
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Daňový úrad,
Sociálna poisťovňa,
Zdravotná
poisťovňa,

Doplnkové
dôchodkové
spoločnosti,
Dôchodkové
správcovské
spoločnosti

- zákon č. 595/2003 Z.
z. o dani z príjmov
v znení neskorších
predpisov,
- zákon č. 461/2003 Z.
z. o sociálnom poistení
v znení neskorších
predpisov,
- zákon č. 43/2004 Z. z.
o starobnom
dôchodkovom sporení
a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
v znení neskorších
predpisov,
- zákon č. 580/2004 Z.
z. o zdravotnom poistení
a 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. 650/2004 Z.
z. o doplnkovom
dôchodkovom sporení
a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
v znení neskorších
predpisov,
- zákon č. 461/2003 Z.
z. o sociálnom poistení

zákona č. 39/2015 Z.z.
o poisťovníctve
a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
v znení neskorších
predpisov
plnenie povinností
súvisiacich
s pracovným pomerom
alebo obdobným
vzťahom vrátane
predzmluvných
vzťahov (uchádzači
o zamestnanie resp.
o spoluprácu),
agenda bezpečnosti
a ochrany zdravia pri
práci (BOZP),
dochádzkový systém,
vedenie evidencie
zamestnancov
prevádzkovateľa
za účelom vypočítania,
odvedenia, účtovania
mzdy a s tým
súvisiacej mzdovej
agendy zamestnancov
prevádzkovateľa a
spracovanie účtovných
dokladov a vedenie
účtovníctva,
plnenie povinností
súvisiacich
s pracovným pomerom
alebo obdobným
vzťahom vrátane
predzmluvných
vzťahov (uchádzači
o zamestnanie resp.
o spoluprácu),

pre realizáciu
poisťovacej činnosti

rokov od
skončenia účelu
spracúvania

zamestnanci
spoločnosti
PREMIUM IC,
manželia alebo
manželky
zamestnancov
spoločnosti,
vyživované deti
zamestnancov,
rodičia
vyživovaných
zamestnancov,
blízke osoby,
bývalí
zamestnanci
spoločnosti,
uchádzači
o zamestnanie
resp. o
spoluprácu

meno, priezvisko,
rodné číslo, adresa
trvalého pobytu,
podpis, telefón, email, číslo účtu,
výška mzdy, ďalšie
osobné údaje
nevyhnuté
k splneniu
zákonných
povinností

lehota
stanovená
príslušnými
všeobecne
záväznými
právnymi
predpismi,
najviac však 10
rokov od
skončenia účelu
spracúvania

Prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

Bezpečnostná
dokumentácia

zamestnanci
spoločnosti
PREMIUM IC,
manželia alebo
manželky
zamestnancov
spoločnosti,
vyživované deti
zamestnancov,
rodičia

meno, priezvisko,
rodné číslo, adresa
trvalého pobytu,
podpis, telefón, email, číslo účtu,
výška mzdy, ďalšie
osobné údaje
nevyhnuté
k splneniu

lehota
stanovená
príslušnými
všeobecne
záväznými
právnymi
predpismi,
najviac však 10
rokov od

Prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

Bezpečnostná
dokumentácia
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v znení neskorších
predpisov,
- zákon č. 43/2004 Z. z.
o starobnom
dôchodkovom sporení
a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
v znení neskorších
predpisov

Orgány štátnej
správy a verejnej
moci na výkon
kontroly a dozoru
(napr. inšpektorát
práce)

- zákon č. 311/2001 Z.
z. Zákonník práce
v znení neskorších
predpisov,
- zákon č. 125/2006 Z.
z. o inšpekcii práce
a o zmene a doplnení
zákona č. 82/2005 Z. z.
o nelegálnej práci
a nelegálnom
zamestnávaní 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,
- zákon č. 124/2006 Z.
z. o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri
práci a o zmene
a doplnení niektorých
zákonov v znení
neskorších predpisov

agenda bezpečnosti
a ochrany zdravia pri
práci (BOZP),
dochádzkový systém,

plnenie povinností
súvisiacich
s pracovným pomerom
alebo obdobným
vzťahom vrátane
predzmluvných
vzťahov (uchádzači
o zamestnanie resp.
o spoluprácu),
agenda bezpečnosti
a ochrany zdravia pri
práci (BOZP),
dochádzkový systém

vyživovaných
zamestnancov,
blízke osoby,
bývalí
zamestnanci
spoločnosti,
uchádzači
o zamestnanie
resp. o
spoluprácu

zamestnanci
spoločnosti
PREMIUM IC,
manželia alebo
manželky
zamestnancov
spoločnosti,
vyživované deti
zamestnancov,
rodičia
vyživovaných
zamestnancov,
blízke osoby,
bývalí
zamestnanci
spoločnosti,
uchádzači
o zamestnanie
resp. o
spoluprácu

zákonných
povinností

skončenia účelu
spracúvania

meno, priezvisko,
rodné číslo, adresa
trvalého pobytu,
podpis, telefón, email, číslo účtu,
výška mzdy, ďalšie
osobné údaje
nevyhnuté
k splneniu
zákonných
povinností

lehota
stanovená
príslušnými
všeobecne
záväznými
právnymi
predpismi,
najviac však 10
rokov od
skončenia účelu
spracúvania

Prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

Bezpečnostná
dokumentácia
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Ústredie práce,
sociálnych vecí
a rodiny

Súdy a orgány
činné v trestnom
konaní

- zákon č. 5/2004 Z. z.
o službách
zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých
zákonov v znení
neskorších predpisov,
- zákon č. 53/2003 Z. z.
o orgánoch štátnej
správy v oblasti
sociálnych vecí, rodiny
a služieb zamestnanosti
a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
v znení neskorších
predpisov

plnenie povinností
súvisiacich
s pracovným pomerom
alebo obdobným
vzťahom vrátane
predzmluvných
vzťahov (uchádzači
o zamestnanie resp.
o spoluprácu),
agenda bezpečnosti
a ochrany zdravia pri
práci (BOZP),
dochádzkový systém

- zákon č. 160/2015 Z.
z. Civilný sporový
poriadok v znení
neskorších predpisov,
- zákon č. 161/2015 Z.
z. Civilný mimosporový
poriadok v znení
neskorších predpisov,
- zákon č. 162/2015 Z.
z. Správny súdny
poriadok v znení
neskorších predpisov,
- zákon č. 301/2005 Z.
z. Trestný poriadok
v znení neskorších
predpisov

plnenie povinností
súvisiacich
s pracovným pomerom
alebo obdobným
vzťahom vrátane
predzmluvných
vzťahov (uchádzači
o zamestnanie resp.
o spoluprácu),
agenda bezpečnosti
a ochrany zdravia pri
práci (BOZP),
dochádzkový systém,
vybavovanie sťažností
podľa zákona č.
39/2015 Z. z.
o poisťovníctve
a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
v znení neskorších
predpisov

zamestnanci
spoločnosti
PREMIUM IC,
manželia alebo
manželky
zamestnancov
spoločnosti,
vyživované deti
zamestnancov,
rodičia
vyživovaných
zamestnancov,
blízke osoby,
bývalí
zamestnanci
spoločnosti,
uchádzači
o zamestnanie
resp. o
spoluprácu
zamestnanci
spoločnosti
PREMIUM IC,
resp.
spolupracujúce
osoby, fyzická
osoba –
sťažovateľ,
fyzická osoba –
zástupca,
sťažovateľ a iné
fyzické osoby,
ktorých osobné
údaje sú
nevyhnutné na
vybavovanie
sťažností

meno, priezvisko,
rodné číslo, adresa
trvalého pobytu,
podpis, telefón, email, číslo účtu,
výška mzdy, ďalšie
osobné údaje
nevyhnuté
k splneniu
zákonných
povinností

lehota
stanovená
príslušnými
všeobecne
záväznými
právnymi
predpismi,
najviac však 10
rokov od
skončenia účelu
spracúvania

Prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

Bezpečnostná
dokumentácia

osobné údaje
nevyhnuté
k prešetreniu
a vybaveniu,
sťažnosti resp.
sporu: meno,
priezvisko, rodné
číslo, adresa
trvalého pobytu,
podpis, telefón, email

lehota
stanovená
príslušnými
všeobecne
záväznými
právnymi
predpismi,
najviac však 10
rokov od
skončenia účelu
spracúvania

Prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

Bezpečnostná
dokumentácia
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-zákon č. 233/1995 Z. z.
o súdnych exekútoroch
a exekučnej činnosti
(Exekučný poriadok)
a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
v znení neskorších
predpisov

plnenie povinností
súvisiacich
s pracovným pomerom
alebo obdobným
vzťahom vrátane
predzmluvných
vzťahov (uchádzači
o zamestnanie resp.
o spoluprácu),
agenda bezpečnosti
a ochrany zdravia pri
práci (BOZP),
dochádzkový systém

klienti,
zamestnanci
spoločnosti
PREMIUM IC resp.
spolupracujúce
osoby

Audítori

- zákon č. 431/2002 Z.
z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov,
- zákon č. 423/2015 Z.
z. o štatutárnom audite a
o zmene a doplnení
zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení
neskorších predpisov

vedenie evidencie
zamestnancov
prevádzkovateľa
za účelom vypočítania,
odvedenia, účtovania
mzdy a s tým
súvisiacej mzdovej
agendy zamestnancov
prevádzkovateľa a
spracovanie účtovných
dokladov a vedenie
účtovníctva

zamestnanci
spoločnosti
PREMIUM IC,
resp.
spolupracujúce
osoby

osobné údaje
nevyhnutné
k poskytnutiu
súčinnosti
audítorom

Národná banka
Slovenska

- zákon č. 39/2015 Z. z.
o poisťovníctve
a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
v znení neskorších
predpisov,
- zákon č. 747/2004 Z.
z. o dohľade nad
finančným trhom a o
zmene a doplnení
niektorých zákonov v
znení neskorších
predpisov

fyzická osoba –
sťažovateľ,
fyzická osoba –
zástupca
sťažovateľ a iné
fyzické osoby,
ktorých osobné
údaje sú
nevyhnutné na
vybavovanie
sťažností

meno, priezvisko a
adresa trvalého a
prechodného
pobytu sťažovateľa,
adresa sťažovateľa
na doručovanie v
elektronickej forme,
ďalšie osobné údaje
zistené alebo
predložené v
priebehu
vybavovania
sťažnosti údaje
súvisiace

Exekútor

vybavovanie sťažností
podľa zákona č.
39/2015 Z. z.
o poisťovníctve
a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
v znení neskorších
predpisov

osobné údaje
nevyhnutné
k poskytnutiu
súčinnosti
exekútorovi

lehota
stanovená
príslušnými
všeobecne
záväznými
právnymi
predpismi,
najviac však 10
rokov od
skončenia účelu
spracúvania

lehota
stanovená
príslušnými
všeobecne
záväznými
právnymi
predpismi,
najviac však 10
rokov od
skončenia účelu
spracúvania

lehota
stanovená
príslušnými
všeobecne
záväznými
právnymi
predpismi,
najviac však 10
rokov od
skončenia účelu
spracúvania

Prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

Bezpečnostná
dokumentácia

Prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

Bezpečnostná
dokumentácia

Prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

Bezpečnostná
dokumentácia
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s výkonom
finančného
sprostredkovania

Orgány verejnej
správy a iné osoby,
v rámci
poskytovanej
súčinnosti

Sťažovateľ a iné
osoby, ktorých sa
sťažnosť týka

Notárske služby

- zákon č. 39/2015 Z. z.
o poisťovníctve
a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
v znení neskorších
predpisov

vybavovanie sťažností
podľa zákona č.
39/2015 Z. z.
o poisťovníctve
a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
v znení neskorších
predpisov

sťažovatelia a iné
osoby ktorých sa
sťažnosť týka

- zákon č. 39/2015 Z. z.
o poisťovníctve
a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
v znení neskorších
predpisov

vybavovanie sťažností
podľa zákona č.
39/2015 Z. z.
o poisťovníctve
a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
v znení neskorších
predpisov

fyzická osoba –
sťažovateľ,
fyzická osoba –
zástupca
sťažovateľ a iné
fyzické osoby,
ktorých osobné
údaje sú
nevyhnutné na
vybavovanie
sťažností

- zákon č. 323/1992 Zb.
o notároch a notárskej
činnosti (Notársky

osvedčovanie listín,
podpisov v súvislosti
s realizáciou

členovia
štatutárneho
orgánu

osobné údaje
nevyhnutné
k poskytnutiu
súčinnosti Orgánom
verejnej správy

meno, priezvisko a
adresa trvalého a
prechodného
pobytu sťažovateľa,
adresa sťažovateľa
na doručovanie v
elektronickej forme,
ďalšie osobné údaje
zistené alebo
predložené v
priebehu
vybavovania
sťažnosti údaje
súvisiace
s výkonom
finančného
sprostredkovania

meno, priezvisko,
rodné číslo, adresa

lehota
stanovená
príslušnými
všeobecne
záväznými
právnymi
predpismi,
najviac však 10
rokov od
skončenia účelu
spracúvania

Prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

Bezpečnostná
dokumentácia

lehota
stanovená
príslušnými
všeobecne
záväznými
právnymi
predpismi,
najviac však 10
rokov od
skončenia účelu
spracúvania

Prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

Bezpečnostná
dokumentácia

lehota
stanovená
príslušnými

Prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

Bezpečnostná
dokumentácia
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poriadok) v znení
neskorších predpisov

Právne služby

IT služby

Bankové služby

- zákon č. 586/2003 Z.
z. o advokácii a o zmene
a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v
znení neskorších
predpisov
Nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla
2016 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa
zrušuje Smernica
95/46/ES (všeobecné
Nariadenie o ochrane
údajov)
- zákon č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných
údajov a o zmene a
doplnení niektorých
- zákon č. 483/2001 Z.
z. o bankách a o zmene
a doplnení niektorých
zákonov v znení
neskorších predpisov

poisťovacej činnosti
a zaisťovacej činnosti
v zmysle zákona č.
39/2015 Z.z.
o poisťovníctve
a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
v znení neskorších
predpisov

príprava zmluvnej
dokumentácie,
likvidácia poistných
udalostí, komplexné
zastrešovanie právnych
služieb pre spoločnosť
PREMIUM IC

spoločnosti
PREMIUM IC,
spolupracujúce
osoby spoločnosti
PREMIUM IC

zamestnanci
spoločnosti
PREMIUM IC,
resp.
spolupracujúce
osoby, klienti,
poškodení,
sťažovatelia

trvalého pobytu,
číslo OP, podpis

všeobecne
záväznými
právnymi
predpismi,
najviac však 10
rokov od
skončenia účelu
spracúvania

údaje nevyhnuté
pre poskytnutie
súčinnosti
advokátskej
kancelárii

lehota
stanovená
príslušnými
všeobecne
záväznými
právnymi
predpismi,
najviac však 10
rokov od
skončenia účelu
spracúvania

Prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

Bezpečnostná
dokumentácia

lehota
stanovená
príslušnými
všeobecne
záväznými
právnymi
predpismi,
najviac však 10
rokov od
skončenia účelu
spracúvania

Prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

Bezpečnostná
dokumentácia

Prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

Bezpečnostná
dokumentácia

realizácia poisťovacej
činnosti a zaisťovacej
činnosti v zmysle
zákona č. 39/2015 Z.z.
o poisťovníctve
a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
v znení neskorších
predpisov, spravovanie
serverov

zamestnanci
spoločnosti
PREMIUM IC,
resp.
spolupracujúce
osoby, klienti,
poškodení,
sťažovatelia

údaje nevyhnuté
pre poskytnutie
súčinnosti IT
spoločnosti

realizácia poisťovacej
činnosti a zaisťovacej
činnosti v zmysle
zákona č. 39/2015 Z.z.
o poisťovníctve

zamestnanci
spoločnosti
PREMIUM IC resp.
spolupracujúce

meno, priezvisko,
číslo účtu, podpis,
telefónne číslo

lehota
stanovená
príslušnými
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a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
v znení neskorších
predpisov

osoby, klienti,
poškodení

všeobecne
záväznými
právnymi
predpismi,
najviac však 10
rokov od
skončenia účelu
spracúvania

- zákon č. 324/2011 Z.
z. o poštových službách
a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
v znení neskorších
predpisov

realizácia poisťovacej
činnosti a zaisťovacej
činnosti v zmysle
zákona č. 39/2015 Z.z.
o poisťovníctve
a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
v znení neskorších
predpisov

Telekomunikačný
a internetový
operátor

- zákon č. 351/2011 Z.
z. o elektronických
komunikáciách v znení
neskorších predpisov

využívanie
telekomunikačných
a internetových služieb
za účelom realizácie
poisťovacej
a zaisťovacej činnosti
v zmysle zákona č.
39/2015 Z.z.
o poisťovníctve
a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
v znení neskorších
predpisov

zamestnanci
spoločnosti
PREMIUM IC resp.
spolupracujúce
osoby

osobné údaje
nevyhnutné
k využívanie
telekomunikačných
služieb

Ministerstvo vnútra
Slovenskej
republiky

- zákon č. 395/2002 Z.
z. o archívoch
a registratúrach
a o doplnení niektorých
zákonov v znení
neskorších predpisov

správa registratúry ako
spôsob manipulácie s
registratúrnymi
záznamami a postup
pri vytváraní a
evidovaní záznamov,

fyzické osoby –
odosielatelia
a prijímatelia
úradnej
korešpondencie,
fyzické osoby –

titul, meno,
priezvisko, adresa,
v rozsahu osobných
údajov potrebných
na špecifikovanie
fyzických osôb

Poštové služby

zamestnanci
spoločnosti
PREMIUM IC resp.
spolupracujúce
osoby, klienti,
poškodení

meno, priezvisko,
adresa trvalého
pobytu, podpis

lehota
stanovená
príslušnými
všeobecne
záväznými
právnymi
predpismi,
najviac však 10
rokov od
skončenia účelu
spracúvania
lehota
stanovená
príslušnými
všeobecne
záväznými
právnymi
predpismi,
najviac však 10
rokov od
skončenia účelu
spracúvania

lehota
stanovená
príslušnými
všeobecne

Prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

Bezpečnostná
dokumentácia

Prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

Bezpečnostná
dokumentácia

Prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

Bezpečnostná
dokumentácia
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systém ich ukladania,
vyraďovania,
zabezpečenia ich
ochrany pred
poškodením či
zničením v zmysle
interných predpisov
prevádzkovateľa

pôvodcovia
všetkých
dokumentov,
ktoré boli
vytvorené v rámci
činnosti
spoločnosti, alebo
boli spoločnosti
doručené a sú
zaevidované v
registratúrnom
denníku
spoločnosti

v jednotlivých
vytvorených
dokumentoch
spoločnosti, údaje
súvisiace
s výkonom
finančného
sprostredkovania

záväznými
právnymi
predpismi,
najviac však 10
rokov od
skončenia účelu
spracúvania
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