
P. č. Účel spracúvania
Právny základ spracovateľskej 

činnosti
(nepovinné)

Kategórie dotknutých 
osôb

Kategória osobných 
údajov Lehota na výmaz OÚ Katogória príjemcov

Označenie tretej 
krajiny alebo 

medzinárodnej 
organizácie

Bezpečnostné 
opatrenia 

(technické a 
organizačné)

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

orgány štátnej správy 
a verejnej moci na 

výkon kontroly a 
dozoru

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

predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o 
starobnom dôchodkovom sporení v 
znení neskorších predpisov, zákon č. 

650/2004 Z. z. o doplnkovom 
dôchodkovom sporení a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov,

sociálna poisťovňa, 
doplnkové 

dôchodkové 
sporiteľne, 

dôchodkové 
správcovské 
spoločnosti

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

doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o 
poisťovníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov,

zdravotná poisťovňa

zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z 
príjmov v znení neskorších predpisov daňový úrad

zákon č. 5/2004 Z.z. o službách 
zamestnanosti a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov

úrad práce, 
sociálnych vecí a 

rodiny

zákon č. 462/2003 Z.z. o náhrade 
príjmu pri dočasnej pracovnej 

neschopnosti zamestnanca a o 
zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších 
predpisov

sociálna poisťovňa 

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

zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov

orgány štátnej správy 
a verejnej moci na 

výkon kontroly a 
dozoru

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje

implementácia  
bezpečnostnej 
politiky GDPR

1.

plnenie povinností 
zamestnávateľa súvisiacich 

s pracovným pomerom 
alebo odborným vzťahom 
(napr. na základe dohôd o 

prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru) 

vrátane predzmluvných 
vzťahov

bežné osobné údaje

podľa 
registratúrneho 

plánu 
prevádzkovateľa až 

50 rokov podlá 
požiadaviek 

legislatívy 

zamestnanci 
prevádzkovateľa a ich 

rodinný príslušníci, 
bývalí zamestnanci, 

uchádzači o 
zamestnanie



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

práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov

orgány štátnej správy 
a verejnej moci na 

výkon kontroly a 
dozoru

2.
spracovanie účtovných 

dokladov (Vedenie 
účtovníctva)

článok 6, ods. 1, písm. c) Všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov, 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. 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. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov

zamestnanci, 
dodávatelia, 
odberatelia, 

sprostredkovatelia

bežné osobné údaje 10 rokov

daňový úrad, 
obecné a mestské 
úrady, Slovenská 

pošta, iný oprávnený 
subjekt

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje

implementácia  
bezpečnostnej 
politiky GDPR

3. správa registratúry

článok 6, ods. 1, písm. c) 
Všeobecného nariadenia o 

ochrane údajov zákon č. 395/2002 
Z. z. o archívoch a registratúrach a 
o doplnení niektorých zákonov, v 

znení neskorších predpisov

zamestnanci 
prevádzkovateľa a ich 

rodinný príslušníci, 
bývalí zamestnanci, 

uchádzači o 
zamestnanie, 
dodávatelia, 
odberatelia, 

sprostredkovatelia

bežné osobné údaje

evidencia sa 
uchováva 10 rokov 

po ukončení 
evidencie

ministerstvo vnútra 
SR, iný oprávnený 

subjekt

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje

implementácia  
bezpečnostnej 
politiky GDPR

4.
evidencia prichádzajúcej a 

odchádzajúcej pošty

článok 6, ods. 1, písm. c) 
Všeobecného nariadenia o 

ochrane údajov zákon č. 369/1990 
Z. z. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov zákon č. 
395/2002 Z. z. o archívoch a 
registratúrach a o doplnení 
niektorých zákonov, v znení 

neskorších predpisov Zákon č. 
305/2013 Z. z. o elektronickej 
podobe výkonu pôsobnosti 

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

o e-Governmente)

fyzické osoby – 
odosielatelia a 

prijímatelia úradnej 
korešpondencie,

bežné osobné údaje, 
osobné údaje osobitnej 

kategórie
3 roky

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje

implementácia  
bezpečnostnej 
politiky GDPR

   
  

  
 

 

  
  

   
   
     

  
   

  

  

 
 

 
  

   
 

 

 
   

  
  

  



5.
ochrana majetku 

prevádzkovateľa kamerový 
systémom

oprávnený záujem v zmysle článku 
6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. 

Hlavným oprávneným záujmom je 
ochrana majetku a bezpečnosti 
prevádzkovateľa a dotknutých 

osôb

zamestnanci, 
dodávatelia, 
odberatelia, 

sprostredkovatelia

osoby pohybujúce sa 
monitorovaných 

priestoroch
6 dní

príslušníci Policajného 
zboru v prípade 

potreby

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje

implementácia  
bezpečnostnej 
politiky GDPR

6.
zverejnenie videozáznamov 
organom činným v trestnom 

konaní

v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov.  

osoby pohybujúce sa 
monitorovaných 

priestoroch

osoby pohybujúce sa 
monitorovaných 

priestoroch

záznamy môžu byť 
využité aj na 

preukazovanie 
právnych nárokov a 
prevádzkovateľ ich 
bude spracúvať po        
dobu nevyhnutnú 

na ich 
preukazovanie 

orgány štátnej 
správy, verejnej moci 

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje

implementácia  
bezpečnostnej 
politiky GDPR

7. vernostný program

                                                     
Spracúvanie osobných údajov je 

povolené na základe súhlasu 
dotknutej osoby v zmysle Článku 6 

ods.1 pism.a   všeobecného 
Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov

zákaznici

titul, meno, priezvisko, 
adresa bydliska alebo e-

mailová adresa a 
prípadne ďalšie údaje 

(napríklad v závislosti od 
toho, akým spôsobom 

sú poskytované výhody 
plynúce z vernostného 

programu, resp. v 
závislosti od iných 

podmienok účasti vo 
vernostnom programe 

nastavených 
prevádzkovateľom),

vaše osobné údaje 
budeme na tento 
účel spracúvať po 

dobu kým 
neodvoláte svoj 

súhlas

kuriérske spoločnosti
prenos do tretej 

krajiny sa 
neuskutočňuje

implementácia  
bezpečnostnej 
politiky GDPR

8. uplatňovanie práv 
dotknutých osôb

spracúvanie osobných údajov je 
povolené Čl. 6 ods. 1 písm. c), 

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

fyzické osoby 
uplatňujúce svoje 

práva ako dotknuté 
osoby

titul, meno, priezvisko, 
adresa a iné osobné 
údaje, ku ktorým sa 

vzťahuje uplatňované 
právo dotknutej osoby

5 rokov odo dňa 
vybavenia žiadosti

orgány štátnej 
správy, verejnej moci 

a verejnej správy 
podľa príslušných 

právnych predpisov

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje

implementácia  
bezpečnostnej 
politiky GDPR



9.
cenová ponuka             

formulár pre cenovú 
ponuku na web stránke

v zmysle Článku 6 ods.1 pism.b 
všeobecného Nariadenia EP a R 

(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov

zákazníka bežné osobné údaje 6 mesiacov údaje nie sú ďalej 
poskytované

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje

implementácia  
bezpečnostnej 
politiky GDPR

10. vybavovanie sťažností

článok 6, ods. 1, písm. c) a e) 
Všeobecného nariadenia o 

ochrane údajov zákon č. 9/2010 Z. 
z. o sťažnostiach  v znení neskorších 

predpisov

fyzické osoby - 
sťažovateľ, fyzická 
osoba - zástupca 

sťažovateľa, iné fyzické 
osoby, ktorých osobné 
údaje sú nevyhnutné 

na vybavovanie 
sťažností

bežné osobné údaje, 
ďalšie údaje nevyhnutné 
na preverenie podnetu

5 rokov po ukončení 
alebo zániku 

povinnosti

údaje nie sú ďalej 
poskytované

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje

implementácia  
bezpečnostnej 
politiky GDPR

11.
evidencia súkromných 

vozidiel používaných na 
firemné účely 

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

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

predpisov

zamestnaci bežné osobné údaje 10 rokov

 orgány činné v 
trestnom konaní, 

inšpektori Úradu na 
ochranu osobných 

údajov SR, 
oprávnený orgán 

štátu

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje

implementácia  
bezpečnostnej 
politiky GDPR

12.

súbory „cookies“ na našej 
webovej stránke meranie                                           

počtu návštev, 
priemerného času 

stráveného na stránke, 
počtu zobrazených stránok, 

zákon č. 18/2018 Z. z. Zákon o 
ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých 

zákonov,                                                      
v zmysle § 55 ods. 5 Zákona 
351/2011 o elektronických 

komunikáciách považované za Váš 
súhlas s používaním cookies na 

našej stránke

fyzické osoby, ktoré 
navštívili našu web 

stránku

 
IP adresy, názov 

domény, verzia Vášho 
prehliadača a 

operačného systému, 
prevádzkové údaje, 
lokalizačné údaje, 
webové protokoly, 
meno, e-mailová 

adresa; získaná od 
návštevníka našej 

stránky

vaše osobné údaje 
budeme na tento 
účel spracúvať po 
dobu kým nezrušíte 
suhlas, ale najviac 
po dobu 5 rokov

poskytovatelia 
služieb tretích strán 

akejkoľvek 
dcérskej/pridruženej 

spoločnosti našej 
spoločnosti, ktorí sa 
prostredníctvom nás 

zúčastňujú na 
poskytovaní služieb, 
o ktoré ste požiadali 
alebo o ktoré sme 

požiadali,obchodný 
partner, vládne 

orgány, orgány činné 
v trestnom konaní

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje

implementácia  
bezpečnostnej 
politiky GDPR



13. vybavovania reklamácií 
zákazníkov

zákonom č. 250/2007 Z. z. o 
ochrane spotrebiteľa v znení 

neskorších predpisov, zákonom č. 
372/1990 Zb.  o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov a zákonom č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov v znení neskorších predpisov

fyzické osoby – 
zákazníci, právnické 

osoby – zákazníci, 
odberatelia, alebo iné 

fyzické osoby v 
postavení účastníkov 

reklamačného 
konania

IČO, DIČ, IČ-DPH, názov 
firmy/fyzickej osoby, typ 

právnej formy, číslo 
registra, meno, 

priezvisko, titul, adresa, 
telefónne číslo, e-

mailová adresa, druh a 
číslo dokladu totožnosti, 
číslo bankového účtu, 
ďalšie osobné údaje 

zistené alebo 
poskytnuté v priebehu 

vybavovania 
reklamačného konania 

a pod..

5 rokov
orgánom obchodnej 

inšpekcie v rámci 
ochrany spotrebiteľa

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje

implementácia  
bezpečnostnej 
politiky GDPR

14. právna agenda

spracovanie predzmluvných a 
zmluvných činností s klientmi a 

partnermi spol. / spracúvanie je 
nevyhnutné na splnenie zákonnej 

povinnosti prevádzkovateľa

zmluvné strany - FO, s 
ktorými má 

prevadzkovateľ 
zmluvný vzťah

v závislosti od typu 
zmluvy, najmä Titul, 

meno, priezvisko, dátum 
narodenia, rodné číslo, 

trvalé bydlisko a podpis.

v zmysle 
registratúrneho 

poriadku, po dobu 
trvania zmluvy

zmluvné strany, 
partneri pri realizácii 
projektových činností

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje

implementácia  
bezpečnostnej 
politiky GDPR

15.

verejné obstarávanie 
(Zadávanie zákaziek na 

dodanie tovaru, zákaziek 
na uskutočnenie 

stavebných prác, zákaziek 
na poskytnutie služieb, súťaž 

návrhov, zadávanie 
koncesií na stavebné 

práce, zadávanie koncesií 
na služby a správu vo 

verejnom obstarávaní.)

článok 6, ods. 1, písm. c) a e) 
Všeobecného nariadenia o 

ochrane údajov, zákon č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení, zákon č. 

343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní v znení neskorších 

predpisov

fyzická osoba žiadateľ, 
štatutárny zástupca 

oznamovateľa bežné osobné údaje 10 rokov OČTK, iný oprávnený 
orgán štátu

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje

implementácia  
bezpečnostnej 
politiky GDPR



16.

zverejnenie osobných 
údajov – audio/video 

záznam z podujatí, ktoré 
organizuje prevádzkovateľ

osobné údaje sú spracúvané  na 
základe osobitnej potreby a 

požiadavky. Pri podujatiach, ktoré 
usporiadava prevádzkovateľ, 

dotknuté osoby sa môžu podieľať 
na propagácii prevadzkovatela 

zverejnením ich fotografií, 
obrazového záznamu a obrazovo-
zvukového záznamu na webovom 

sídle prevadzkovatela 

účastníci podujatí audio/video záznam 
účastníkov podujatia 5 rokov WEB

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje

implementácia  
bezpečnostnej 
politiky GDPR

17.
sieťová bezpečnosť a 

bezpečnosť

článok 6, ods. 1, písm. f) 
Všeobecného nariadenia o 

ochrane údajov spracúvanie je 
nevyhnutné na účely oprávnených 

záujmov prevádzkovateľa

zamestnanci, 
zamestnanci 
dodávateľov 

poskytujúcich podporu 
v systémoch

bežné osobné údaje 1 rok

súdy, orgány činné 
v trestnom konaní, 
inšpektori Úradu na 
ochranu osobných 

údajov SR, iný 
oprávnený subjekt 

v súlade so zákonom 
o ochrane osobných 

údajov resp. iným 
osobitným právnym 

predpisom

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje

implementácia  
bezpečnostnej 
politiky GDPR

18. ochrana spotrebiteľa

článok 6, ods. 1, písm. c) 
Všeobecného nariadenia o 

ochrane údajov, zákon č. 250/2007 
Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení 

neskorších predpisov

štatutárny zástupca 
oznamovateľa, Vedúci 

prevádzky
bežné osobné údaje 10 rokov údaje nie sú ďalej 

poskytované

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje

implementácia  
bezpečnostnej 
politiky GDPR

19.

získavanie a poskytovanie 
kontaktných údajov 

zamestnancov, 
zamestnancov 

dodávateľov služieb, 
orgánov štátnej a verejnej 

správy

v zmysle Článku 6 ods.1 pism.f) 
všeobecného Nariadenia EP a R 

(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov.

zamestnanci, 
dodávatelia, 
odberatelia, 

sprostredkovatelia

bežné osobné údaje

uchovávať vo 
forme, ktorá 

umožňuje 
identifikáciu DO, 

kým je to potrebne 
na účely

údaje nie sú ďalej 
poskytované

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje

implementácia  
bezpečnostnej 
politiky GDPR



20.

správa informačných a 
komunikačných technológií 

(generovanie loginov a 
hesiel)

v zmysle Článku 6 ods.1 pism.f) 
všeobecného Nariadenia EP a R 

(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov

zamestnanci bežné osobné údaje

uchovávať vo 
forme, ktorá 

umožňuje 
identifikáciu DO, 

kým je to potrebne 
na účely

súdy, orgány činné 
v trestnom konaní, 
inšpektori Úradu na 
ochranu osobných 

údajov SR, iný 
oprávnený subjekt 

v súlade so zákonom 
o ochrane osobných 

údajov resp. iným 
osobitným právnym 

predpisom

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje

implementácia  
bezpečnostnej 
politiky GDPR

21. vybavovanie žiadostí o 
sprístupnenie informácií

všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov č. 2016/679 článok 6, ods. 1, 

písm. c) a e),
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov alebo súhlas 

dotknutej osoby

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 
(zákon o slobode 
informácií) v znení 

neskorších predpisov 
(vrátane osobných 

údajov o 
zamestnancoch)

bežné osobné údaje 5 rokov

žiadatelia podľa 
zákona č. 211/2000 Z. 

z. o slobodnom 
prístupe k 

informáciám a o 
zmene a doplnení 

niektorých zákonov 
(zákon o slobode 
informácií) v znení 

neskorších predpisov

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje

implementácia  
bezpečnostnej 
politiky GDPR
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