
Identifikačné a kontaktné údaje* Obchodné meno/meno a priezvisko
IČO 

Adresa sídla PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt

prevádzkovateľ DONOVALLEY s.r.o. 46 269 282 Skuteckého 17 974 01 Banská Bystrica SR info@donovalley.sk

IS P. č. Účel spracúvania
Právny základ spracovateľskej činnosti

Kategórie dotknutých osôb
Kategória osobných 

údajov
Lehota na výmaz OÚ Katogória príjemcov

Automatizované 

rozhodovanie vrátane 

profilovania

Označenie tretej krajiny 

alebo medzinárodnej 

organizácie

Bezpečnostné opatrenia (technické a 

organizačné)
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1.
vedenie účtovnej agendy a spracúvanie 

účtovných dokladov

spracúvanie uskutočňujeme na základe 

zákonnej povinnosti (čl.6 ods.1 písm.c) 

Nariadenia) 

údaje spracúvame ako PREVÁDZKOVATEĽ

zákazníci (klienti) 

dodávatelia a odberatelia 

tovaru a služieb

bežné osobné údaje

doba uchovávania: počas 10 rokov 

nasledujúcich po účtovnom roku, 

ktorému prináležia  účtovné doklady, 

resp. dokumentácia v súlade s 

príslušnou platnou legislatívou

vymazanie údajov: nasledujúci 

štvrťrok po uplynutí doby 

uchovávania

daňový úrad, sociálna 

poisťovňa, zdravotné 

poisťovne, orgány verejnej 

moci na výkon kontroly, 

register účtovných závierok, 

Banea s.r.o., IČO:47 911 301

neuskutočňujeme
prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

prevádzkovateľ prijal primerané 

technické a organizačné opatrenia

2.
spracúvanie údajov za účelom kontaktovania 

záujemcov o obhliadku pozemku

spracúvanie uskutočňujeme na základe plnenia 

zmluvných povinností (čl.6 ods.1písm. b) 

Nariadenia)

údaje spracúvame ako PREVÁDZKOVATEĽ 

zákazníci (klienti) bežné osobné údaje

Doba uchovávania: do doby 

ukončenia obliadky pozemku, resp. 

do doby uzavretia/odmietnutia 

uzavretia zmluvy

výmaz údajov: nasledujúci štvrťrok 

po uplynutí doby uchovávania

Banea s.r.o., IČO:47 911 301 neuskutočňujeme
prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

prevádzkovateľ prijal primerané 

technické a organizačné opatrenia

3.

spracúvanie osobných údajov v rozsahu 

nevyhnutnom na uzavretie zmluvy o prevode 

vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a zápis 

práv k nehnuteľnosti do katastra 

nehnuteľností

spracúvanie uskutočňujeme na základe plnenia 

zmluvných povinností (čl.6 ods.1písm. b) 

Nariadenia) a zákonnej povinnosti (čl.6 ods.1 

písm.c) Nariadenia)

údaje spracúvame ako PREVÁDZKOVATEĽ 

zákazníci (klienti) bežné osobné údaje

doba uchovávania: počas 5 rokov 

nasledujúcich po roku uzavretia 

zmluvy

vymazanie údajov: nasledujúci 

štvrťrok po uplynutí doby 

uchovávania

Úrad geodézie, kartografie a 

katastra Slovenskej republiky, 

resp. príslušný okresný úrad

Banea s.r.o., IČO:47 911 301

neuskutočňujeme
prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

prevádzkovateľ prijal primerané 

technické a organizačné opatreniaIS
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Záznam o spracovateľských činnostiach spoločnosti DONOVALLEY s.r.o.

Informácia pre dotknuté osoby v súlade s nariadením 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 - ďalej len "Nariadenie")

mailto:info@donovalley.sk


4.
Preukazovanie, uplatňovanie alebo 

obhajovanie právnych nárokov

spracúvanie uskutočňujeme na základe plnenia 

zmluvných povinností (čl.6 ods.1písm. b) 

Nariadenia) a na účely našich oprávnených 

záujmov (čl.6 ods.1písm. f) Nariadenia) - 

ochrana nášho majetku (finančných záujmov)

údaje spracúvame ako PREVÁDZKOVATEĽ

zákazníci (klienti) 

dodávatelia a odberatelia 

tovaru a služieb

bežné osobné údaje

doba uchovávania údajov: do doby 

premlčania právneho nároku

vymazanie údajov: nasledujúci 

štvrťrok po dobe uplynutia lehoty

orgány činné v trestnom 

konaní; príslušné súdy; 
neuskutočňujeme

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

prevádzkovateľ prijal primerané 

technické a organizačné opatrenia

5.
evidencia a vybavovanie práv uplatňovaných 

od dotknutých osôb

spracúvanie uskutočňujeme na základe 

zákonnej povinnosti (čl.6 ods.1písm. c) 

Nariadenia), 

údaje spracúvame ako PREVÁDZKOVATEĽ

fyzická  osoba,  ktorá  sa  ako  

dotknutá  osoba  v rámci 

prevádzkovateľom   

vymedzených   účelov   obráti                       

na 

prevádzkovateľa/sprostredkov

ateľa so žiadosťou uplatniť 

svoje práva  

bežné osobné údaje

doba uchovávania: počas 1 roka 

odo dňa vybavenia žiadosti;

výmaz údajov: nasledujúci štvrťrok 

po dobe uplynutia lehoty 

uchovávania 

Úrad na ochranu osobných 

údajov; 
neuskutočňujeme

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

prevádzkovateľ prijal primerané 

technické a organizačné opatrenia

6.

vedenie agendy spoločnosti, zápis a 

oznámenia zmien do Obchodného registra 

SR

spracúvanie uskutočňujeme na  základe 

zákonnej povinnosti (čl.6 ods.1písm. c) 

Nariadenia), na základe plnenia zmluvných 

povinností (čl.6 ods.1písm. b) Nariadenia);

údaje spracúvame ako PREVÁDZKOVATEĽ

vedenie spoločnosti bežné osobné údaje

doba uchovávania: počas 50 rokov

vymazanie údajov: nasledujúci 

štvrťrok po dobe uplynutia lehoty 

uchovávania

obchodný register SR neuskutočňujeme
prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

prevádzkovateľ prijal primerané 

technické a organizačné opatrenia

7.

Spracúvanie  kontaktných  údajov  

zástupcov  obchodných  a  iných  partnerov  

v 

súvislosti s vykonávaním podnikateľskej 

činnosti prevádzkovateľa

spracúvanie uskutočňujeme na účely našich 

oprávnených záujmov (čl.6 ods.1písm.f) 

Nariadenia)-riadny a efektívny výkon 

podnikateľskej činnosti

údaje spracúvame ako PREVÁDZKOVATEĽ

zákazníci (klienti) 

dodávatelia a odberatelia 

tovaru a služieb

bežné osobné údaje

doba uchovávania: počas 5 rokov

vymazanie údajov: nasledujúci 

štvrťrok po dobe uplynutia lehoty

Banea s.r.o., IČO:47 911 301 neuskutočňujeme
prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

prevádzkovateľ prijal primerané 

technické a organizačné opatrenia

8.
Poskytovanie služieb v oblasti poradenstva a 

servisu pred výstavbou chalupy

spracúvanie uskutočňujeme na základe plnenia 

zmluvných povinností (čl.6 ods.1písm. b) 

Nariadenia)

údaje spracúvame ako PREVÁDZKOVATEĽ 

zákazníci (klienti) bežné osobné údaje

doba uchovávania: počas 5 rokov 

nasledujúcich po roku uzavretia 

zmluvy

vymazanie údajov: nasledujúci 

štvrťrok po uplynutí doby 

uchovávania

Banea s.r.o., IČO:47 911 301

a iní príjemcovia
neuskutočňujeme

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

prevádzkovateľ prijal primerané 

technické a organizačné opatrenia
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9.
Poskytovanie služieb v oblasti poradenstva a 

servisu po skolaudovaní chalupy

spracúvanie uskutočňujeme na základe plnenia 

zmluvných povinností (čl.6 ods.1písm. b) 

Nariadenia)

údaje spracúvame ako PREVÁDZKOVATEĽ 

zákazníci (klienti) bežné osobné údaje

doba uchovávania: počas 5 rokov 

nasledujúcich po roku uzavretia 

zmluvy

vymazanie údajov: nasledujúci 

štvrťrok po uplynutí doby 

uchovávania

Banea s.r.o., IČO:47 911 301

a iní príjemcovia
neuskutočňujeme

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

prevádzkovateľ prijal primerané 

technické a organizačné opatrenia

IS
 Z

Á
K

A
Z

N
ÍC

K
A

 P
O

D
P

O
R

A


