
WOODCOTE GROUP s.r.o., 
SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 
 
 

Evidencia zmluvných partnerov 

Účel spracúvania 
osobných údajov a 
oprávnený záujem 
prevádzkovateľa 

Evidencia zmluvných partnerov (samostatne zárobkovo činných osôb) a 
fyzických osôb konajúcich v mene zmluvných partnerov (právnické 
osoby). 

Okruh dotknutých 
osôb 

Zmluvní partneri prevádzkovateľa, samostatne zárobkovo činné osoby a 
osoby konajúce v mene zmluvných partnerov. 

Zoznam osobných 
údajov 

Meno, priezvisko, obchodné údaje, názov a sídlo. 

Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa 

Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov 

Vedenie finančného 
účtovníctva 

zmluvný dodávateľ služieb 

Správa infraštruktúry IT 
a servis HW 

zmluvný dodávateľ služieb 

Právne služby advokátska kancelária, zmluvný dodávateľ služieb 

Poskytovanie osobných údajov 

Okruh príjemcov Právny základ 

Súdy, exekútori Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, Civilný sporový poriadok 

Orgány činné v 
trestnom konaní 

Trestný zákonník 

Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov 

Kategória Lehota / Právny základ 

kontaktné údaje 
fyzických osôb 

4 roky / Ustanovenie § 397 Obchodného zákonníka (fyzické osoby – 
podnikatelia, fyzické osoby konajúce v mene právnických osôb) 

informácie o 
obchodných prípadoch 

10 rokov / zákon o dani z príjmov, zákon o dani z pridanej hodnoty 
  



Vymáhanie pohľadávok 

Účel spracúvania 
osobných údajov a 
oprávnený záujem 
prevádzkovateľa 

Uplatňovanie majetkových práv prevádzkovateľa 

Okruh dotknutých 
osôb 

Zmluvní partneri prevádzkovateľa, samostatne zárobkovo činné osoby a 
osoby konajúce v mene zmluvných partnerov. 

Zoznam osobných 
údajov 

Meno, priezvisko, obchodné údaje, názov a sídlo. 

Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa 

Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov 

factoring, forfaiting zmluvný partner poverený vymáhaním 

Právne služby advokátska kancelária, zmluvný dodávateľ služieb 

Vedenie finančného 
účtovníctva 

zmluvný dodávateľ služieb 

Poskytovanie osobných údajov 

Okruh príjemcov Právny základ 

Súdy, exekútori Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, Civilný sporový poriadok 

Orgány činné v 
trestnom konaní 

Trestný zákonník 

Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov 

Kategória Lehota / Právny základ 

kontaktné údaje 
fyzických osôb 

3 roky / Ustanovenie § 100 Občianskeho zákonníka (fyzické osoby – 
spotrebitelia) 

kontaktné údaje 
fyzických osôb 

4 roky / Ustanovenie § 397 Obchodného zákonníka (fyzické osoby – 
podnikatelia, fyzické osoby konajúce v mene právnických osôb) 

informácie o 
obchodných prípadoch 

10 rokov / zákon o dani z príjmov, zákon o dani z pridanej hodnoty 
  



Priamy marketing – potenciálni zákazníci 

Účel spracúvania 
osobných údajov 

Ponuky – adresná komunikácia s potenciálnymi zákazníkmi. 

Okruh dotknutých 
osôb 

Potenciálni zákazníci prevádzkovateľa 

Zoznam osobných 
údajov 

titul, meno, priezvisko, doručovacia adresa dotknutej osoby, adresa 
elektronickej pošty, telefónne číslo 

Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa 

Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov 

žiadne   

Poskytovanie osobných údajov 

Okruh príjemcov Právny základ 

žiaden   

Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov 

Kategória Lehota / Právny základ 

kontaktné údaje 
fyzických osôb 

3 roky / Ustanovenie § 100 Občianskeho zákonníka (fyzické osoby – 
spotrebitelia) 

kontaktné údaje 
fyzických osôb 

4 roky / Ustanovenie § 397 Obchodného zákonníka (fyzické osoby – 
podnikatelia, fyzické osoby konajúce v mene právnických osôb) 
  

Priamy marketing – zákazníci 

Účel spracúvania 
osobných údajov a 
oprávnený záujem 
prevádzkovateľa 

Ponuky – adresná komunikácia so zákazníkmi. 

Okruh dotknutých 
osôb 

Zákazníci prevádzkovateľa 

Zoznam osobných 
údajov 

titul, meno, priezvisko, doručovacia adresa dotknutej osoby, adresa 
elektronickej pošty, telefónne číslo 

Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa 



Priamy marketing – zákazníci 

Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov 

žiadne   

Poskytovanie osobných údajov 

Okruh príjemcov Právny základ 

žiaden   

Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov 

Kategória Lehota / Právny základ 

kontaktné údaje 
fyzických osôb 

3 roky / Ustanovenie § 100 Občianskeho zákonníka (fyzické osoby – 
spotrebitelia) 

kontaktné údaje 
fyzických osôb 

4 roky / Ustanovenie § 397 Obchodného zákonníka (fyzické osoby – 
podnikatelia, fyzické osoby konajúce v mene právnických osôb) 
  

Marketing Blacklist 

Účel spracúvania 
osobných údajov a 
oprávnený záujem 
prevádzkovateľa 

Vylúčenie údajov zo spracúvania na základe námietky dotknutej osoby 
proti spracúvaniu na účely priameho marketingu. Spracúvanie databáze 
osôb vylúčených zo spracúvania na účely priameho marketingu. 

Okruh dotknutých 
osôb 

Osoby vylúčené zo spracúvania na účely priameho marketingu. 

Zoznam osobných 
údajov 

titul, meno, priezvisko, doručovacia adresa dotknutej osoby, adresa 
elektronickej pošty, telefónne číslo 

Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa 

Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov 

žiadne   

Poskytovanie osobných údajov 

Okruh príjemcov Právny základ 

žiaden   



Marketing Blacklist 

Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov 

Kategória Lehota / Právny základ 

kontaktné údaje 
fyzických osôb 

3 roky / Ustanovenie § 100 Občianskeho zákonníka (fyzické osoby – 
spotrebitelia) 

kontaktné údaje 
fyzických osôb 

4 roky / Ustanovenie § 397 Obchodného zákonníka (fyzické osoby – 
podnikatelia, fyzické osoby konajúce v mene právnických osôb) 
  

  

Kamerový monitoring priestorov prístupných verejnosti 

Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľa 

Odhaľovanie 
kriminality, narušenia 
bezpečnosti, ochrany 
majetku alebozdravia. 

Okruh dotknutých osôb otvorený 

Zoznam osobných údajov obrazový záznam 

Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa 

Činnosti spracúvania 
Okruh 
sprostredkovateľov 

Právne služby 
advokátske 
kancelárie 

Poradenstvo v ochrane osobných údajov 
konzultačné 
spoločnosti 

Poskytovanie osobných údajov 

Okruh príjemcov Právny základ 

Súdy 
Občiansky zákonník, 
Civilný sporový 
poriadok 

Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov 

Kategória 
Lehota / Právny 
základ 



Kamerový monitoring priestorov prístupných verejnosti 

všetky spracúvané údaje 
15 dní / lehota nie je 
upravená zákonom 
  

Žiadosti dotknutých osôb 

Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľa 

Evidencia žiadostí a 
podnetov dotknutých 
osôb – žiadosti o 
prístup, o opravu, o 
vymazanie a o 
obmedzenie 
spracúvania, 
požiadavky na 
poskytnutie údajov 
na prenesenie, 
námietky voči 
spracúvaniu 
osobných údajov na 
účel marketingu a 
námietky voči 
profilovaniu alebo 
automatizovanému 
rozhodovaniu. 

Okruh dotknutých osôb 

Osoby, ktoré 
podávajú žiadosti o 
prístup, o opravu, o 
vymazanie a o 
obmedzenie 
spracúvania, 
požiadavky na 
poskytnutie údajov 
na prenesenie, 
námietky voči 
spracúvaniu 
osobných údajov na 
účel marketingu a 
námietky voči 
profilovaniu alebo 
automatizovanému 
rozhodovaniu. 

Zoznam osobných údajov 

Meno, priezvisko, 
adresa trvalého 
bydliska alebo 
doručovacia adresa. 

Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa 



Kamerový monitoring priestorov prístupných verejnosti 

Činnosti spracúvania 
Okruh 
sprostredkovateľov 

Právne služby 
advokátske 
kancelárie 

Správa infraštruktúry IT a servis HW 
zmluvný dodávateľ 
služieb 

Sprava registratúry 
zmluvný dodávateľ 
služieb 

Dohľad nad ochranou osobných údajov 
zmluvná zodpovedná 
osoba 

Poskytovanie osobných údajov 

Okruh príjemcov Právny základ 

Súdy 
Občiansky zákonník, 
Civilný sporový 
poriadok 

Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov 

Kategória 
Lehota / Právny 
základ 

všetky spracúvané údaje 

3 roky / Ustanovenie 
§ 100 Občianskeho 
zákonníka (fyzické 
osoby – spotrebitelia) 

 

Update: 2.8.2021 

Spoloční prevádzkovatelia 

WOODCOTE GROUP s.r.o.,  

WOODCOTE FRANCHISE PARTNER, s.r.o., 

 


