
Informácia o spracúvaní osobných údajov – Účtovníctvo 
Prevádzkovateľ: HOLLEN, s.r.o. 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Kosatcová 24/A, 841 07  Bratislava, IČO: 35 804 505, 
zapísaný v Obchodnom registri OS Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 23309/B 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: zodpovedná osoba nie je poverená 

Účel spracúvania: Spracovanie účtovných dokladov. 

Právny základ spracúvania: Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
týchto údajov (všeobecne nariadenie o ochrane osobných údajov), najmä v zmysle: 

 Zákona o účtovníctve 
 Zákona o dani z pridanej hodnoty 
 Zákona o dani z príjmov 
 Zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
 Občianskeho zákonníka 
 Obchodného zákonníka 
 Zákona o sociálnom fonde 
 Zákonníka práce 
 Zákona o cestovných náhradách 

Príjemcovia / Kategória príjemcov: Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad, 
obecné a mestské úrady. 

Doba uchovávania: 

 Faktúry 10 rokov 
 Kniha doručených a odoslaných faktúr alebo iná evidenčná pomôcka 10 rokov 
 Kniha objednávok 10 rokov 
 Bankové doklady (vrátane výpisov a hromadných prevodných príkazov) 10 rokov 
 Účtovníctvo, ročná účtovná závierka, hlavná kniha 10 rokov 

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia: 
Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná 
poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade nie je možné riadne spracovanie účtovných 
dokladov.  

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: 
Nevykonáva sa. 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa. 

 

 

 

 

 



Práva dotknutej osoby:  

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, 
vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, 
ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

 

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia sú 
uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa www.hollen.sk . 


