
 IS zápisy do obchodného registra 

 

V tomto informačnom systéme osobných údajov (ďalej len „IS“) prevádzkovateľ: ZTS-KABEL, 

s.r.o., Areál ZTS 924, Dubnica nad Váhom 018 41, IČO: 36 299 626, ktorý má určenú zodpovednú 

osobu (kontaktný mail: osobneudaje@zts.borets.com), spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j. 

fyzických osôb jednotlivcov) v rámci spracovateľských činností, ktorých účel, právny základ, 

kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie: 

 

Účel 

spracúvania 
Právny základ spracovateľskej činnosti 

Kategórie 

dotknutých osôb 

Kategória 

osobných 

údajov 

prvozápis, 

zmeny, zánik 

-Obchodný zákonník 

-zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri 

- Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam 

listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť 

-zákon č. 52/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred 
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane  

pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých  

zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (od 1. 
novembra 2018 povinnosť zápisu identifikačných údajov o konečnom užívateľovi výhod do 

obchodného registra) 

fyzické osoby 

jednotlivci (konatelia, 

spoločníci, členovia 
predstavenstva, 

dozornej rady, 

prokúra, správca 

vkladu, osoba 

podávajúca návrh) 

bežné osobné 

údaje 

konečný 

užívateľ výhod 

-zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri 

- Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam 

listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť 

-zákon č. 52/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred 
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane  

pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých  

zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (od 1. 
novembra 2018 povinnosť zápisu identifikačných údajov o konečnom užívateľovi výhod do 

obchodného registra) 

fyzické osoby 
jednotlivci: 

-koneční užívatelia 

výhod (konatelia, 
spoločníci, 

manažment) 

- osoba podávajúca 
návrh 

bežné osobné 
údaje 

 

Osobné údaje jednotlivcov, ktoré sú súčasťou registratúrnych záznamov (listinných, elektronických), 

prevádzkovateľ likviduje v súlade s osobitným predpisom: zákonom o archívoch a registratúrach (po 

uplynutí úložnej doby podľa Registratúrneho plánu prevádzkovateľa schváleného príslušným 

archívom). Osobné údaje, ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, sa likvidujú/ vymazávajú 

po splnení účelu ich spracúvania, a to bez zbytočného odkladu. 

Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak tretie strany, ktoré majú na ne 

nárok na základe platných právnych predpisov (najmä súd), ako aj ostatní príjemcovia: samotné 

dotknuté osoby (jednotlivci, ktorých osobné údaje sa spracúvajú), oprávnené osoby prevádzkovateľa, 

sprostredkovateľ, ak pôsobí. 

Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu, členovia orgánov spoločnosti), 

sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené o povinnostiach vrátane povinnosti 

mlčanlivosti. 

Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do tretej krajiny 

(mimo EÚ a EHS), resp. medzinárodnej organizácie. 

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na 

opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania 

osobných údajov. Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh na Úrad na ochranu osobných 

údajov. 

 

Poznámka:  

-údaje zapisujúce sa do príslušného obchodného registra (konatelia, spoločníci, predstavenstvo, 

dozorná rada, prokúra) sú zverejnené prostredníctvom obchodného registra www.orsr.sk   

- údaje o konečnom užívateľovi výhod sú neverejné 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/297/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/297/
http://www.orsr.sk/

