
Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov 

ÚDAJE O JEDNOTLIVÝCH ÚČELOCH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

1 PERSONÁLNA A MZDOVÁ AGENDA ZAMESTNANCOV 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným 

pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd 

o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane 

agendy pracovnej zdravotnej služby, agendy zvyšovania 

kvalifikácie zamestnancov a predzmluvných vzťahov. V rámci 

predmetného informačného systému v oblasti personálnej 

dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom: 

a) vedenia osobnej agendy zamestnancov v pracovnoprávnom 

pomere alebo inom obdobnom právnom vzťahu, 

b) spracúvania agendy prijímania zamestnancov do pracovného 

pomeru a skončenia pracovného pomeru, 

c) spracúvania potrebných štatistických výkazov,   

d) komplexné zabezpečenie primárnej starostlivosti o zdravie 

zamestnancov na pracovisku v zmysle platnej legislatívy 

z dôvodu prevencie chorôb z povolania, pracovných úrazov    a 

udržanie pracovnej a funkčnej spôsobilosti zamestnancov v 

priebehu ich zamestnania (práceschopnosti). 

e) kontrola plnenia povinností zamestnávateľa podľa pracovnej 

zmluvy/dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru a Zákonníka práce,  

f) zabezpečovanie sociálnej politiky zamestnávateľa, ako aj ďalšie 

účely súvisiace so vznikom, zmenou a zánikom pracovného 

pomeru a nárokov z nich vyplývajúcich 

g) zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov – ich vzdelávanie 

prostredníctvo, vykonávania školení, prideľovania certifikátov, 

oprávnení či preukazov, a to za účelom komplexného 

zabezpečenia ochrany bezpečnosti a zdravia zamestnancov pri 

práci. Dotknutým osobám sú na základe absolvovaného typu 

vzdelávania vydávané preukazy na obsluhu motorových 

vozidiel alebo technických zariadení, prípadne na iné účely 

(napr. práca vo výškach a pod.). Je vedená evidencia o 

vykonanom vzdelávaní,  vykonaných kontrolách a overeniach 

platnosti udelených oprávnení pri riadení, prevádzke, obsluhe, 

údržbe a opravách vozidiel, technických zariadení a podobne 

 

V rámci predmetného informačného systému v oblasti mzdovej 

dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom: 

a) spracúvania potrebných štatistických výkazov,   

b) realizovania spracúvania miezd a vedenia príslušnej evidencie 

v zmysle mzdových predpisov, 

c) vykonávania zrážky zo mzdy voči štátu a iným subjektom podľa 

príslušných zákonov, 

d) prípravy podklady pre tvorbu rozpočtu v oblasti miezd, 

e) vedenia mzdovej agendy zamestnancov prevádzkovateľa IS pre 

účely pracovnoprávne,  mzdové a pre účely nemocenského, 

zdravotného a sociálneho zabezpečenia a dane z príjmov zo 

závislej činnosti fyzických osôb v pracovnom pomere v zmysle 

Zákonníka práce a vedenia agendy pre potreby ich 

odmeňovania a s tým súvisiace úkony, 

f) plnenie daňových a odvodových povinností. 

Názov informačného systému   Personálna a mzdová agenda zamestnancov 

Právny základ Personalistika: 

Plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 

ods. 1 písm. c) Nariadenia.  

Právnym základom spracúvania osobných údajov je Ústava 

Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník 

práce v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 552/2003 Z. 



z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov, zákon NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, zákon NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 

neskorších predpisov, zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní 

(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 461/2003  

Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon 

č.53/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, 

rodiny a služieb zamestnanosti v platnom znení, zákon NR SR č. 

600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona 

NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších 

predpisov, zákon NR SR č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri 

dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

zákon NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

zákon NR SR č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom 

sporení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR                                         

č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších 

predpisov, zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 

v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. 

o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších 

predpisov, zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne 

predpisy v platnom znení, zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o 

sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 286/1992 

Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon  

NR SR č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, 

zákonom NR SR č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti, zákonom 

NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľov v znení 

neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane 

pred požiarmi, zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi 

predpismi, zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii 

a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v 

krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení 

neskorších predpisov, zmluvy súvisiace s personálnou a mzdovou 

agendou zamestnancov (napr. Dohoda o zrážkach zo mzdy, 

Dohoda o zasielaní výplatných pások...). 

Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia 

v spojení s § 78 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Mzdy: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 

ods. 1 písm. c) Nariadenia.  

Právnym základom spracúvania osobných údajov je Ústava 

Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník 

práce v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 552/2003 Z. 

z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov, zákon NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, zákon NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 

neskorších predpisov, zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní 

(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 461/2003  

Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR 

SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení 

zákona NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 



neskorších predpisov, zákon NR SR č. 462/2003 Z. z. o náhrade 

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, zákon NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, zákon NR SR č. 650/2004 Z. z.  o doplnkovom 

dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR                                         

č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších 

predpisov, zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 

v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. 

o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších 

predpisov, zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne 

predpisy v platnom znení, zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o 

sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 286/1992 

Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR 

SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok),  zákon  

NR SR č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, 

zákonom NR SR č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti, zákonom 

NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľov v znení 

neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane 

pred požiarmi, zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi 

predpismi, zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii 

a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v 

krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení 

neskorších predpisov. 

 

Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 

ods. 1 písm. c) Nariadenia.  

§ 153-155 Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 

neskorších predpisov 

 

Pracovná zdravotná služba:    

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 

ods. 1 písm. c) Nariadenia.  

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Kategórie príjemcov  orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných 

právnych predpisov (sociálna poisťovňa, daňový úrad a ost.), 

audítor, zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, 

doplnkové správcovské spoločnosti, Sprostredkovateľ  pracovná 

zdravotná služba 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov osobné spisy zamestnancov – 70 rokov od narodenia, pracovné 

zmluvy 50 rokov, dochádzky, dovolenky – 5 rokov, dohody: 
o vykonaní práce, pracovnej činnosti, brigádnickej činnosti – 5 

rokov, dohoda o hmotnej zodpovednosti – 5 rokov po strate 
platnosti, evidencia o preškolení a získaní odbornej kvalifikácie – 
10 rokov, kuričské preukazy – 5 rokov, nemocenské poistenie – 
dávky, prihlášky, odhlášky, zmeny - 10 rokov, pracovná 
neschopnosť – evidencia, štatistika – 5 rokov, materská dovolenka 
a neplatené voľno – evidencia – 5 rokov, stravovanie 
zamestnancov – zabezpečenie – 5 rokov, mzdové listy 50 rokov, 

výplatné listiny 10 rokov, rodinné prídavky a materské príspevky 
5 rokov, prehlásenia k dani zo mzdy 5 rokov, zrážky zo mzdy – 5 
rokov, podklady k mzdám a odmenám - 5 rokov. 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

  



Kategórie dotknutých osôb    uchádzači o zamestnanie na základe vypísaného výberového 

konania, zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, 

vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí 

zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci 

2 AGENDA BOZP ZAMESTNANCOV 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným 

pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd 

o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane 

agendy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V rámci 

predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného 

účelu aj prostredníctvom komplexného zabezpečenia BOZP 

a s tým súvisiace úkony ako vedenie evidencie a registrácie 

pracovných úrazov, ako aj evidencia z vykonaných kontrol 

dodržiavania predpisov BOZP, školení zamestnancov a podobne. 

Názov informačného systému   IS Agenda BOZP zamestnancov 

Právny základ BOZP: Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa  

v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.  

Zákon č. zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia 

pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, Vyhláška č. 500/2006 Z. z. MPSVaR, ktorou 

sa ustanovuje vzor Záznamu o registrovanom pracovnom úraze, 

zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení 

neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy.  

Kategórie príjemcov  Sprostredkovateľ – bezpečnostný technik, orgány verejnej moci, 

štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, 

Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, 

doplnkové správcovské spoločnosti 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov školenia BOPZ PO – evidencia, vstupné školenie 10 rokov, 
pracovné úrazy – 10 rokov 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    zamestnanci, bývalí zamestnanci 

3 EKONOMICKO-ÚČTOVNÁ AGENDA 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie objednávok, 

došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk s bankou, vedenie 

pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, 

evidencia investičného majetku (vrátane automatického 

odpisovania) a drobného majetku, vedenie podvojného 

účtovníctva organizácie. 

Názov informačného systému   IS Ekonomicko-účtovná agenda 

Právny základ Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 

ods. 1 písm. c) Nariadenia.  

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v 

znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon 

č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde 

a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník 

práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z. z. o 

štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní 

(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

  



Kategórie príjemcov  sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňové úrady, banky, 
štatistický úrad, audítor, exekútor 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov pokladničné doklady a pokladničné knihy 10 rokov, interné 
účtovné doklady 5 rokov,  

ostatné účtovné knihy, výkazy 10 rokov, bankové výpisy 10 rokov, 

bankové doklady 10 rokov,  

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa, zamestnanci 
dodávateľa tovaru a služieb, predsedovia SVB, zástupcovia 
vlastníkov bytov, vlastníci bytov a nebytových priestorov 
v bytových domoch, nájomcovia bytov a nebytových priestorov, 
vlastníci rezidentských kariet.  

4 EVIDENCIA VLASTNÍKOV BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie osobných 

údajov fyzických osôb – vlastníkov bytov a nebytových priestorov 

z dôvodu vedenia evidencie zmluvných vzťahov medzi 

prevádzkovateľom IS ako správcom na jednej strane a vlastníkom 

bytu alebo nebytového priestoru na druhej strane. Správca 

poverený vlastníkmi na ich zastupovanie v právnych úkonoch pri 

zabezpečení povinností vymáhania nedoplatkov od neplatičov, 

zabezpečovania opráv a údržby spoločných častí a zariadení domu, 

zabezpečuje dodávku tovarov a služieb dohodnutých v Zmluve, 

zabezpečuje pravidelné revízie a prehliadky vyhradených 

technických  zariadení domu, vedie bytovú, právnu, technicko-

prevádzkovú a finančno-ekonomickú agendu pre vlastníkov bytov a 

nebytov, postupuje vo svojich činnostiach týkajúcich sa domu podľa 

rozhodnutí vlastníkov zo schôdze a hospodári s majetkom 

vlastníkov bytov a nebytov s odbornou starostlivosťou. 

Názov informačného systému   Evidencia vlastníkov bytov a nebytových priestorov 

Právny základ Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 

1 písm. c) Nariadenia.  

Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR 
č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v 
znení neskorších predpisov, Zmluvou o výkone správy uzavretou 
podľa  § 8a zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších 
predpisov, Vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 
630/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov 

Kategórie príjemcov  zástupcovia vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového 
domu, katastrálny úrad, súdy, orgány činné v trestnom konaní, 
zdravotné poisťovne, osoby vykonávajúce údržby a opravy, revízny 
technik, požiarny technik, oprávnené firmy na výmenu, príp. 
odpočty meračov tepla a vody 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov zmluvy o výkone správy, ukončenie správy 10 rokov, predpisy za 
užívanie bytov, zmena a vyúčtovanie služieb, , vyúčtovanie – 5 
rokov, agenda úhrad za užívanie bytov vo vlastníctve FO 10 rokov,  

stavy a čísla meračov vody a tepla po demontáži  – 5 rokov, 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 
Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytových domoch 

5 EVIDENCIA DLŽNÍKOV 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Účelom spracúvania osobných údajov je vymáhanie pohľadávok: od 
dlžníkov – vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorí si 
nesplnili povinnosť voči prevádzkovateľovi IS ako aj ostatným 
vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a 
neodvádzali pravidelné mesačné platby prevádzkovateľovi IS, a to 

preddavky do fondu prevádzky, opráv a údržby bytového domu, 
zálohové platby za služby spojené s užívaním bytov a nebytových 
priestorov a poplatok za správcovskú činnosť v zmysle Zmluvy o 
výkone správy medzi prevádzkovateľom IS a vlastníkom bytu alebo 

nebytového priestoru. 
 



Vymáhanie pohľadávok je sekundárny (sankčný) právny vzťah, 

ktorý vzniká z dôvodu porušenia primárneho právneho vzťahu – 

primárnej povinnosti (t.j. povinnosti dlžníka splniť svoj záväzok). 

Primárna právna povinnosť v tomto prípade vznikla na základe 

zmluvy a vymáhanie pohľadávok 

Názov informačného systému   Evidencia dlžníkov 

Právny základ Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 

1 písm. c) Nariadenia.  

Zákon NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 

priestorov v znení neskorších predpisov, Zmluvou o výkone správy 

uzavretou podľa  § 8a zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. v znení 

neskorších predpisov,  

Kategórie príjemcov  Zástupcovia vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového 
domu, katastrálny úrad, notár, advokát, súdy, orgány činné v 
trestnom konaní, exekútor, dražobná spoločnosť 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov vymáhanie pohľadávok, upomienky 5 rokov, dražby – 
dokumentácia vrátane príloh – 10 rokov po skončení, právna 
agenda spoločnosti s majetkovou účasťou mesta – vymáhanie 

pohľadávok, upomienky – 5 rokov, vymáhanie nedoplatkov – 10 
rokov.  

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 
Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    dlžníci 

6 EVIDENCIA NÁJOMCOV 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie osobných 

údajov fyzických osôb v rámci nájmu bytov, nebytových priestorov 

príp. inej nehnuteľnosti v zmysle Zmluvy o nájme uzavretej podľa 

zákona 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov medzi 

prevádzkovateľom IS a fyzickou osobou -  nájomcom. Občiansky 

zákonník, Zákon 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania 

a o sociálnom bývaní. 

Názov informačného systému   Evidencia nájomcov 

Právny základ Plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.  

Spracúvanie osobných údajov je povolené  Zmluvou o nájme 

nebytových priestorov uzavretou v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. 

v znení neskorších zmien a doplnkov, Zmluvou o nájme obecného 

bytu uzavretou v zmysle § 12 Zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách 

na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a Občianskym zákonníkom. 

Kategórie príjemcov  Mestský úrad Modra (vlastník), súdy, orgány činné v trestnom 
konaní, Dozorná rada, Valné zhromaždenie, Mestské zastupiteľstvo, 
audítor, osoby vykonávajúce opravy a údržbu, správca bytového 

domu 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov nájomné zmluvy 10 rokov, agenda úhrad nájomného 10 rokov, 
rozhodnutia o pridelení bytu – 10 rokov, predpisy za nájom a služby 

spojené s užívaním bytov, zmena a vyúčtovanie služieb – 5 rokov  

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 
Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    nájomcovia  

7 EVIDENCIA KLIENTOV (OPRAVY, ÚDRŽBA) 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie osobných 

údajov o fyzických osobách – klientoch, ktorým sú poskytované 

opravy a údržby rôzneho druhu. 

Názov informačného systému   Evidencia klientov (opravy, údržba) 

Právny základ Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 

1 písm. c) Nariadenia v nadväznosti na Občiansky zákonník, 

Obchodný zákonník. 

  



Kategórie príjemcov  sprostredkovateľ, audítor, Štatistický úrad, vlastníci bytového domu 

(ak je oprava realizovaná z fondu opráv bytového domu), Daňový 

úrad 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – v registratúrnom 

pláne. 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 
Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    klienti (objednávatelia opráv a údržby) 

8 PRÁVNE VZŤAHY A  VYMÁHANIE POHĽADÁVOK 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Účelom spracúvania osobných údajov je  sledovanie dodržiavania 
právnych predpisov prevádzkovateľa IS, obstarávanie právnych 
záležitostí, poskytovanie právnych rád, vybavovanie súdnych 
sporov a podobne.  
Účelom spracúvania osobných údajov v predmetnom IS 

je zabezpečenie: 
- prvostupňového konania podľa  zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov, 

- vybavovania opravných prostriedkov uplatnených podľa zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov, 

- vybavovania súdnych sporov, 
- zastupovania v právnych veciach pred orgánmi štátnej správy, 
inými právnymi subjektmi a orgánmi činnými 
v trestnom konaní, 
- uplatňovania rozhodnutí o náhradách škôd, vymáhanie náhrad 
škôd, uplatňovanie záväzkov zo zmlúv, 
- navrhovania, resp. vyjadrovania sa k návrhom opatrení 

s organizačno-právnym dosahom. 

Názov informačného systému   IS Právne vzťahy a vymáhanie pohľadávok 

Právny základ Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 

ods. 1 písm. c) Nariadenia.  

Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky  v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky  zákonník 

v znení neskorších predpisov, zákonom č. 160/2015 Civilný 

sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákonom č. 

161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok, zákonom č. 

162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších 

predpisov, Zákon NR SR č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, Zákon 

NR SR č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, Zákon SNR č. 71/1967 

Správny poriadok, Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch 

a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon NR SR č. 

7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon NR SR č. 

153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, Zákon 

NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení, -

 zákon č. 586/2003 Z.z.  o advokácii a o zmene a doplnení 

zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 

zákon) v znení neskorších predpisov, Zákon o ochrane osobných 

údajov                          a súvisiace právne predpisy v platnom 

znení, Zmluva o výkone správy v zmysle § 8a zákona NR SR č. 

182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 

Kategórie príjemcov  ‐ exekútorské úrady, 

‐ advokátska kancelária, 
‐ súdy, 
‐ prokuratúra, 

‐ orgány činné v trestnom konaní, 
‐ zástupcovia vlastníkov, 
‐ audítor, 

‐ vlastníci bytov (zákon č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných 

dražbách). 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 



9 SPRÁVA REGISTRATÚRY 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy 

je správa registratúry ako riadna evidencia záznamov (vedenie 

úplnej a presnej evidencie záznamov v registratúrnom denníku, 

vedenie registrov a indexov záznamov), riadne vyraďovanie spisov 

(záznamov), zabezpečenie plánovitého vyraďovania spisov 

(záznamov), ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli 

lehoty ich uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty, evidencia 

elektronickej pošty. 

Názov informačného systému   IS Správa registratúry 

Právny základ Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 

ods. 1 písm. c) Nariadenia.  

Zákon NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon 

305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov 

verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 

e-Governmente), Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

Kategórie príjemcov  orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa 
príslušných právnych predpisov 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov bežná korešpondencia 5 rokov 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 
Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    FO – odosielatelia a prijímatelia korešpondencie, dotknuté osoby 
v rámci všetkých účelov spracúvania osobných údajov 
vymedzených prevádzkovateľom  

10 EVIDENCIA ZÁSTUPCOV DODÁVATEĽOV A ODBERATEĽOV 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy 

je vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov 

dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, 

služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých 

dodávateľsko-odberateľských vzťahov. 

Názov informačného systému   Evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov 

Právny základ Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nariadenia. 

Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečenie kontinuálnej 

a efektívnej komunikácie so zástupcami dodávateľov 

a odberateľov. 

Kategórie príjemcov  Nie sú  

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov Do 30 dní odo dňa skončenia dodávateľsko-odberateľských 

vzťahov 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    fyzická osoba - zástupca (zamestnanec) dodávateľa, odberateľa 

  

Lehoty na vymazanie os. údajov zastupovanie spoločnosti v právnych veciach – 10 rokov, 
poradenstvo v oblasti práva pre potreby spoločnosti 5 rokov, 
spory – súdne, pracovno-právne – 10 rokov po skončení.   

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 
Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    zamestnanci prevádzkovateľa IS, dlžníci, protistrany v sporoch, 
iné fyzické osoby v postavení účastníkov konania 



11 EVIDENCIA SZČO 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy 

je príprava a vedenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov so 

samostatne zárobkovo činnými osobami. V rámci predmetnej 

agendy sú vedené zmluvné vzťahy, faktúry a objednávky, 

evidencia dodávok a odberov tovarov, služieb a pod.  

Názov informačného systému   Evidencia SZČO 

Právny základ Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 

ods. 1 písm. c) Nariadenia.  

Zmluva medzi prevádzkovateľom a SZČO povolená Ústavou 

Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným 

zákonníkom, Zákon č. 455/1991 Zb., Zákonom                             o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)                              a  

súvisiacimi právnymi predpismi. 

Kategórie príjemcov  orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa 

príslušných právnych predpisov 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 10 rokov po skončení zmluvného vzťahu z dôvodu evidencie 

v rámci účtovnej agendy 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    odberateľ/dodávateľ – samostatne zárobkovo činná osoba 

12 UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy 

je vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu 

ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. 

Názov informačného systému   IS Uplatňovanie práv dotknutých osôb 

Právny základ Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 

ods. 1 písm. c) Nariadenia v súlade s čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov, Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Kategórie príjemcov  - orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa 

príslušných právnych predpisov 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 1 rok odo dňa vybavenia žiadosti 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    fyzická osoba, ktorá sa ako dotknutá osoba v rámci 

prevádzkovateľom vymedzených účelov obráti  

na prevádzkovateľa so žiadosťou uplatniť svoje práva  

13 ZMLUVNÉ VZŤAHY  

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie osobných 

údajov fyzických osôb v rámci sledovania dodržiavania právnych 

predpisov, pripravovania zmluvných vzťahov, prevodov majetku, 

nájomných zmlúv, kúpnych zmlúv, zmlúv o spolupráci, 

mandátnych zmlúv a pod. Ďalej je to zúčastňovanie sa na 

vypracovaní zmlúv v rámci dodávateľsko – odberateľských 

vzťahov, uplatňovanie práva na plnenie záväzkov zo zmlúv  a 

majetkových sankcií, práv na náhradu škody a pod.   

Názov informačného systému   IS Zmluvné vzťahy  

  



Právny základ Plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. 

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky  zákonník v znení neskorších 

predpisov, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov., Zákon č. 250/2007 Z. z., zmluvy 

uzatvorené v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov. 

Kategórie príjemcov  orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa 
príslušných právnych predpisov 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov Lehoty sú individuálne podľa povahy zmluvného vzťahu, bežne 

zmluvy – 10 rokov od termínu ukončenia zmluvného vzťahu 
uvedené v registratúrnom poriadku – v registratúrnom pláne. 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 
Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    - zmluvná strana – fyzická osoba 

14 OZNÁMENIA PODĽA ZÁKONA NR SR Č. 54/2019 Z. Z. O OCHRANE OZNAMOVATEĽOV 

PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Účelom spracúvania osobných údajov oznamovateľov je 

prešetrovanie podaných oznámení podľa zákona NR SR č. 54/2019 

Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Názov informačného systému   IS Oznámenia podľa zákona NR SR č. 54/2019 Z. z. o ochrane 

oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  

Právny základ Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 

ods. 1 písm. c) Nariadenia.  

Zákon NR SR č.  54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov 

protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

Kategórie príjemcov  Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 3 roky odo dňa doručenia oznámenia 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    − oznamovateľ, 

− osoba, proti ktorej oznámenie smeruje. 

15 SŤAŽNOSTI 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy 

je vybavovanie sťažností v súlade so zákonom o sťažnostiach, a to 

vykonávanie postupov pri ich podávaní, evidovaní, prijímaní, 

prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažností 

alebo prekontrolovania sťažností. 

Názov informačného systému   IS Sťažnosti 

Právny základ Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 

ods. 1 písm. c) Nariadenia.  

Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej 

republiky, zákonom NR SR č. 9/2010 Z. z.  o sťažnostiach v znení 

zákona 289/2012 Z. z. 

Kategórie príjemcov  Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov sťažnosti, oznámenia, podnety – 5 rokov 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    − fyzické osoby – sťažovateľ,  

− fyzická osoba – zástupca sťažovateľa,  

− iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné  

na vybavovanie sťažností. 

  



16 EVIDENCIA ŽIADOSTÍ NA ZÁKLADE ZÁKONA Č. 211/2000 Z. Z.  O SLOBODNOM PRÍSTUPE K 

INFORMÁCIÁM 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy 

je poskytovanie informácií v súlade so zákonom o slobodnom 

prístupe k informáciám, ktorý upravuje nielen vzťah medzi 

povinnými osobami a žiadateľmi, ale aj podmienky, postup  

a rozsah slobodného prístupu k informáciám. 

Názov informačného systému   IS Evidencia žiadostí na základe zákona č. 211/2000 Z. z.              o 

slobodnom prístupe k informáciám 

Právny základ Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 

ods. 1 písm. c) Nariadenia.  

Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej 

republiky, zákonom NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom 

NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

Kategórie príjemcov  Žiadatelia, orgány verejnej moci  

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 5 rokov od vybavenia 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    − fyzické osoby – žiadateľ,  

− dotknuté osoby podľa § 9 zákona č. 211/2000 Z. z.  o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  

17 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy 

je vedenie evidencie o fyzických osobách (najmä konateľoch 

právnických osôb), ktoré sa zo zákona zúčastnili verejného 

obstarávania na zabezpečenie a obstaranie tovarov, prác 

a služieb. 

Názov informačného systému   IS Verejné obstarávanie 

Právny základ Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 

ods. 1 písm. c) Nariadenia.  

Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Kategórie príjemcov  Nie sú 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov Verejné obstarávanie – 5 rokov 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    − účastníci verejného obstarávania – fyzické osoby 

− zástupcovia právnických osôb účastných verejného 

obstarávania 

18 REZIDENTSKÉ KARTY 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Prevádzkovateľ SLUŽBY MODRA, s.r.o. na základe VZN Mesta 

Modra č 4/2017 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 
miestnych komunikáciách na území mesta Modra  prijíma žiadosti 
na vydanie rezidentských parkovacích kariet. Za týmto účelom 
spracúva osobné údaje dotknutých osôb – žiadateľov o rezidentskú 
kartu.   

Názov informačného systému   IS Rezidentské karty 

Právny základ zákon NR SR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení § 6 ods. 1 a § 11 
ods. 4 písm. g), zákon NR SR č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,  
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Modra č. 4/2017 
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych 

komunikáciách na území Mesta Modra 

Kategórie príjemcov  Nie sú. 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 



 

Lehoty na vymazanie os. údajov Karta je vydaná na jeden technický rok, žiadosti sa evidujú 5 rokov 
odo dňa platnosti 

 
Informácia o existencii 
automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    žiadatelia o rezidentskú kartu 

19 AGENDA VEDENIA SPOLOČNOSTI 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie 

obchodnej spoločnosti, vedenie evidencie o jej zástupcoch, 

vlastníkoch, vedenie evidencie obchodného a živnostenského 

registra, vypracovávanie zmlúv, čestných prehlásení, príprava 

a zabezpečenie poverení, plnomocenstiev, licencií a povolení, 

zabezpečenie vyplácania vkladov, odmien, prémií, a pod. 

Názov informačného systému   IS Agenda vedenia spoločnosti 

Právny základ Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 

ods. 1 písm. c) Nariadenia.  

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov, zákon  č. 297/2008 Z.z. o legalizácii príjmov z trestnej 

činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu 

Kategórie príjemcov  orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa 

príslušných právnych predpisov 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa. 

Lehoty na vymazanie os. údajov 5-10 rokov po skončení účelu spracúvania 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

Neuskutočňuje sa.  

Kategórie dotknutých osôb    − členovia vedenia spoločnosti 

20 INTERNÁ KOMUNIKÁCIA  

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Účelom spracúvania osobných údajov zamestnancov je 

kontaktovanie zamestnancov z dôvodu zmien alebo iných 

okolností súvisiacich s ich pracovným pomerom alebo v rámci 

plnenia pracovných úloh a povinností (napr. choroba, 

zastupovanie, zmena zmeny). 

Názov informačného systému   IS Interná komunikácia 

Právny základ Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. 

Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečenie plynulého plnenia 

predmetu činnosti prevádzkovateľa a jeho zamestnancov. 

Kategórie príjemcov  Nie sú 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov Dňom skončenia pracovného pomeru 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    − fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa. 

21 POSKYTOVANIE DOKUMENTOV ORGÁNOM VEREJNEJ MOCI 

Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy 

je poskytovanie dokumentov orgánom verejnej moci, ktoré môžu 

obsahovať osobné údaje dotknutých osôb. 

Názov informačného systému   IS Poskytovanie dokumentov orgánom verejnej moci 

Právny základ Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 

ods. 1 písm. c) Nariadenia. V rámci všetkých právnych základov, 

ktoré prevádzkuje prevádzkovateľ môže orgán verejnej moci 

vyžadovať na základe súčinnosti.  

Kategórie príjemcov  Orgány verejnej moci správy podľa príslušných právnych 

predpisov 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov V zmysle Registratúrneho poriadku 

  



Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    fyzické osoby, ktorých osobné údaje sa spracúvajú v dokumentácii 

prevádzkovateľa 

22 MIMORIADNE SITUÁCIE 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Účelom spracúvania osobných údajov je zaznamenávanie 

osobných údajov fyzických osôb – zamestnancov a iných 

externých osôb pri vstupe do priestorov prevádzkovateľa v období 

mimoriadnej situácie za účelom zabezpečenia ochrany zdravia 

dotknutých osôb. 

Názov informačného systému   IS Mimoriadne situácie 

Právny základ Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 

ods. 1 písm. c) Nariadenia.  

Zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Kategórie príjemcov  Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 1 mesiac po skončení mimoriadnej situácie 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    - zamestnanci prevádzkovateľa, 

- iné externé fyzické osoby. 

23 NEVYHNUTNÉ COOKIES 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie osobných 

údajov fyzických osôb – návštevníkov webového sídla 

prevádzkovateľa za účelom technického uloženia údajov alebo 

prístupu k nim, za účelom prenosu alebo uľahčenia prenosu správy 

prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné 

pre prevádzkovateľa ako poskytovateľa služieb informačnej 

spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú 

výslovne požaduje dotknutá osoba ako užívateľ. Jedná sa 

o prispôsobenie prevádzky našich webových stránok Vašim 

potrebám. 

Názov informačného systému   IS Nevyhnutné cookies 

Právny základ Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 

ods. 1 písm. c) Nariadenia.  

Zákon 351/2011 o elektronických komunikáciách §55 odst. 5 

Kategórie príjemcov  Nie sú. 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov Počas prehliadania webového sídla 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    dotknuté osoby, ktoré navštívili webové sídlo prevádzkovateľa 

 

 

 


