Best Step s.r.o.
sídlo: Gazdovská 34/6, Komárno 945 05, Slovenská republika
IČO: 45 954 551,
zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 27997/N

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
V zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.
Sprostredkovateľ: Best Step s.r.o., Gazdovská 34/6, Komárno 945 05, IČO: 45 954 551, spoločnosť zapísaná:
Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27997/N
Kontaktné údaje sprostredkovateľa: e-mail: beststepsro@gmail.com
Kontaktné údaje zodpovednej osoby: neurčená
Osobné údaje ktoré sa budú spracúvať: meno a priezvisko dotknutej osoby, adresa trvalého alebo iného pobytu
,dátum narodenia/rodné číslo, číslo Identifikačného preukazu, IČO , číslo účtu,
Účel spracúvania osobných údajov: spracovávanie účtovných dokladov v rámci vedenia účtovníctva, priame
platby cez príjmové pokladničné doklady, vystavenie faktúr, prijaté faktúry, dodacie listy, objednávky.
Právny základ spracúvania osobných údajov: Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c / NARIADENIA s odkazom na zákon č. 731/2002 Z.z. o účtovníctve,
zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH, a iné..... .
Požiadavka na poskytovanie 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 plnenie povinností prevádzkovateľa, ktoré vyplývajú z príslušných všeobecne
záväzných právnych predpisov.
Kategória príjemcov: Ministerstvo vnútra SR, Nadriadený orgán štátnej správy, finančná správa .
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií: N evykonáva sa.
Doba uchovávania: v zmysle archivačného poriadku .
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.
Práva dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie ak už nie sú
potrebné pre účely na ktoré sa získali alebo inak spracúvali, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť
dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovej stránke
prevádzkovateľa https://szlovakiaikonyveles.hu/ | https://madarskafirma.sk/ |https://madarskyucetnictvi.cz/

