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Identifikačné 

a kontaktné údaje 
Obchodné meno  IČO Adresa sídla PSČ Obec Štát 

e-mail 

telefonický kontakt 

Prevádzkovateľ „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa 00596221 Námestie M. R. Štefánika 8 941 45 Maňa Slovenská republika 
dssmana@pobox.sk 

+421 356595223 

Zodpovedná osoba ITAK, s.r.o.  Baštová 38 945 01 Komárno Slovenská republika 
itaksro@gmail.com 

0905 607 628 

 

P. 

č. 
IS Účel spracúvania 

Právny základ spracovateľskej 

činnosti  

Kategórie dotknutých 

osôb 
Kategória osobných údajov 

Lehota na 

výmaz osobných 

údajov 

Kategória 

príjemcov 

Označenie 

tretej krajiny 

alebo 

medzinárodnej 

organizácie 

Bezpečnostné 

opatrenia 

(technické a 

organizačné) 

1 
Mzdy a 

personalistika 

výber 

zamestnancov 

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 

v znení neskorších predpisov 

zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce 

vo verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov 

uchádzači o zamestnanie 

osobné údaje uvedené v 

životopise, v žiadosti o 

prijatie do pracovného 

pomeru, osobné údaje 

uvedené vo výpise z registra 

trestov, doklad o 

dosiahnutom vzdelaní 

podľa 

registratúrneho 

plánu 

výberová 

komisia, iný 

oprávnený 

subjekt 

prenos do tretej 

krajiny sa 

neuskutočňuje 

bezpečnostná 

dokumentácia 

prevádzkovateľa 

2 
Mzdy a 

personalistika 

výberové konania 

vedúcich 

zamestnancov 

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 

v znení neskorších predpisov 

zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce 

vo verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov 

uchádzači o miesto 

vedúcich zamestnancov 

u zamestnávateľa 

osobné údaje uvedené v 

dokumentácii súvisiacej s 

výberovým konaním - bežné 

osobné údaje, údaje uvedené 

vo výpise z registra trestov, 

doklad o dosiahnutom 

vzdelaní 

podľa 

registratúrneho 

plánu 

výberová 

komisia, iný 

oprávnený 

subjekt 

prenos do tretej 

krajiny sa 

neuskutočňuje 

bezpečnostná 

dokumentácia 

prevádzkovateľa 

  3 
Mzdy a 

personalistika 

plnenie povinností 

zamestnávateľa  

súvisiacich s 

pracovno právnym 

vzťahom a 

obdobným 

vzťahom 

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 

v znení neskorších predpisov 

zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce 

vo verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov 

zákon č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

zákon 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 

uchádzači o zamestnanie,  

zamestnanci, manželia 

alebo manželky 

zamestnancov, 

vyživované deti 

zamestnancov, rodičia 

vyživovaných detí 

zamestnancov, blízke 

osoby, bývalí 

zamestnanci 

bežné osobné údaje ako 

mzdové údaje, údaje o 

predchádzajúcom 

zamestnaní, údaje o 

pracovnej neschopnosti, o 

dôležitých osobných 

prekážkach v práci, o 

zmenenej pracovnej 

schopnosti,  tieto údaje môžu 

obsahovať aj údaje o zdraví 

(osobitná kategória osobných 

údajov) 

podľa 

registratúrneho 

plánu 

zamestnanci, 

zástupcovia 

zamestnancov, 

iné oprávnené 

orgány štátu, ak 

poskytovanie 

údajov prebieha 

na základe 

pravidelnej 

zákonnej 

povinnosti 

prenos do tretej 

krajiny sa 

neuskutočňuje 

bezpečnostná 

dokumentácia 

prevádzkovateľa 

mailto:dssmana@pobox.sk
mailto:itaksro@gmail.com
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P. 

č. 
IS Účel spracúvania 

Právny základ spracovateľskej 

činnosti  

Kategórie dotknutých 

osôb 
Kategória osobných údajov 

Lehota na 

výmaz osobných 

údajov 

Kategória 

príjemcov 

Označenie 

tretej krajiny 

alebo 

medzinárodnej 

organizácie 

Bezpečnostné 

opatrenia 

(technické a 

organizačné) 

4 
Mzdy a 

personalistika 

plnenie povinností 

zamestnávateľa 

voči sociálnej 

poisťovni 

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. 462/2003 Z. z. o náhrade 

príjmu pri dočasnej pracovnej 

neschopnosti zamestnanca a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

zamestnanci, manželia 

alebo manželky 

zamestnancov, 

vyživované deti 

zamestnancov, rodičia 

vyživovaných detí 

zamestnancov, blízke 

osoby, bývalí 

zamestnanci 

bežné osobné údaje, údaje o 

priznaní dôchodku,  údaje o 

čerpaní materskej a 

rodičovskej dovolenky, údaje 

o práceneschopnosti, OČR 

podľa 

registratúrneho 

plánu 

Sociálna 

poisťovňa 

prenos do tretej 

krajiny sa 

neuskutočňuje 

bezpečnostná 

dokumentácia 

prevádzkovateľa 

5 
Mzdy a 

personalistika 

plnenie povinností 

zamestnávateľa 

voči zdravotnej 

poisťovni 

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 

zamestnanci, manželia 

alebo manželky 

zamestnancov, 

vyživované deti 

zamestnancov, rodičia 

vyživovaných detí 

zamestnancov, blízke 

osoby, bývalí 

zamestnanci 

bežné osobné údaje, údaje o 

priznaní dôchodku,  údaje o 

čerpaní materskej a 

rodičovskej dovolenky, údaje 

o práceneschopnosti, OČR 

podľa 

registratúrneho 

plánu 

Zdravotné 

poisťovne 

prenos do tretej 

krajiny sa 

neuskutočňuje 

bezpečnostná 

dokumentácia 

prevádzkovateľa 

6 
Mzdy a 

personalistika 

plnenie povinností 

zamestnávateľa 

voči doplnkovým 

dôchodkovým 

spoločnostiam 

zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom 

dôchodkovom sporení a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

zamestnanci, bývalí 

zamestnanci, oprávnené 

osoby   

bežné osobné údaje, údaje z 

účastníckej zmluvy o 

doplnkovom dôchodkovom 

sporení 

podľa 

registratúrneho 

plánu 

doplnkové 

dôchodkové 

spoločnosti, iné 

oprávnené 

orgány štátu 

prenos do tretej 

krajiny sa 

neuskutočňuje 

bezpečnostná 

dokumentácia 

prevádzkovateľa 

7 
Mzdy a 

personalistika 

plnenie daňových 

povinností 

zamestnávateľa 

zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z 

príjmov v znení neskorších predpisov 

zamestnanci, manželia 

alebo manželky 

zamestnancov, 

vyživované deti 

zamestnancov, rodičia 

vyživovaných detí 

zamestnancov, blízke 

osoby, bývalí 

zamestnanci 

bežné osobné údaje, údaje o 

príjmoch 

podľa 

registratúrneho 

plánu 

Daňový úrad 

prenos do tretej 

krajiny sa 

neuskutočňuje 

bezpečnostná 

dokumentácia 

prevádzkovateľa 
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P. 

č. 
IS Účel spracúvania 

Právny základ spracovateľskej 

činnosti 

 

Kategórie dotknutých 

osôb 
Kategória osobných údajov 

Lehota na 

výmaz osobných 

údajov 

Kategória 

príjemcov 

Označenie 

tretej krajiny 

alebo 

medzinárodnej 

organizácie 

Bezpečnostné 

opatrenia 

(technické a 

organizačné) 

8 
Mzdy 

a personalistika 

kolektívne 

pracovnoprávne 

vzťahy 

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, 

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa, 

Kolektívna zmluva "KAMILKA", ZSS 

Maňa 

zamestnanci, manželia 

alebo manželky 

zamestnancov, 

vyživované deti 

zamestnancov, rodičia 

vyživovaných detí 

zamestnancov, blízke 

osoby, bývalí 

zamestnanci 

bežné osobné údaje, údaje o 

členstve v odborovej 

organizácii v rozsahu 

zákonného oprávnenia 

(osobitná kategória osobných 

údajov), údaje o priznaní 

dôchodku, údaje zo 

zamestnaneckej zmluvy 

doplnkovej dôchodkove 

poisťovne 

podľa 

registratúrneho 

plánu 

zástupcovia 

zamestnancov, 

zamestnanci, 

rodinní 

príslušníci 

zamestnancov 

prenos do tretej 

krajiny sa 

neuskutočňuje 

bezpečnostná 

dokumentácia 

prevádzkovateľa 

9 
Mzdy a 

personalistika 

plnenie povinností 

zamestnávateľa na 

úseku bezpečnosti 

a ochrany zdravia 

 

zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práce a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov                                                                                        

zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov 

 

zamestnanci, 

zamestnanci iného 

zamestnávateľa, osoby 

vykonávajúce inú 

činnosť u 

zamestnávateľa 

bežné osobné údaje 

podľa 

registratúrneho 

plánu 

Inšpektorát 

práce, súdy, 

orgány činné v 

trestnom konaní, 

iný oprávnený 

subjekt, 

sprostredkovateľ 

prevádzkovateľa 

prenos do tretej 

krajiny sa 

neuskutočňuje 

bezpečnostná 

dokumentácia 

prevádzkovateľa 

10 
Mzdy a 

personalistika 

plnenie povinností 

zamestnávateľa na 

úseku ochrany 

pred požiarmi 

zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 

požiarmi 

zamestnanci, 

zamestnanci iného 

zamestnávateľa, osoby 

vykonávajúce inú 

činnosť u 

zamestnávateľa 

bežné osobné údaje 

podľa 

registratúrneho 

plánu 

 

Inšpektorát 

práce, súdy, 

orgány činné v 

trestnom konaní, 

iný oprávnený 

subjekt, 

sprostredkovateľ 

prevádzkovateľa 

 

prenos do tretej 

krajiny sa 

neuskutočňuje 

bezpečnostná 

dokumentácia 

prevádzkovateľa 

11 
Mzdy a 

personalistika 

majetkové 

priznania 

zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce 

vo verejnom záujme 

štatutár, vedúci 

zamestnanci 

bežné osobné údaje, údaje 

týkajúce sa majetku uvedené 

v majetkovom priznaní, 

podpis 

podľa 

registratúrneho 

plánu 

zriaďovateľ, 

štatutár, iný 

oprávnený 

subjekt 

prenos do tretej 

krajiny sa 

neuskutočňuje 

bezpečnostná 

dokumentácia 

prevádzkovateľa 
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P. 

č. 
IS Účel spracúvania 

Právny základ spracovateľskej 

činnosti 

 

Kategórie dotknutých 

osôb 
Kategória osobných údajov 

Lehota na 

výmaz osobných 

údajov 

Kategória 

príjemcov 

Označenie 

tretej krajiny 

alebo 

medzinárodnej 

organizácie 

Bezpečnostné 

opatrenia 

(technické a 

organizačné) 

12 
Mzdy 

a personalistika 

vzdelávanie 

zamestnancov 

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 

v znení neskorších predpisov 

zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce 

vo verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov 

zákon 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 

zamestnanci bežné osobné údaje 

podľa 

registratúrneho 

plánu 

školiaci subjekt, 

zamestnávateľ, 

zriaďovateľ 

prenos do tretej 

krajiny sa 

neuskutočňuje 

bezpečnostná 

dokumentácia 

prevádzkovateľa 

13 
Mzdy a 

personalistika 
cestovné náhrady 

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 

v znení neskorších predpisov                                                   

zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných 

náhradách 

štatutár, zamestnanci bežné osobné údaje 

podľa 

registratúrneho 

plánu 

zamestnávateľ 

prenos do tretej 

krajiny sa 

neuskutočňuje 

bezpečnostná 

dokumentácia 

prevádzkovateľa 

14 
Mzdy a 

personalistika 
Exekučné konania 

zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych 

exekútoroch a exekučnej činnosti 

(Exekučný poriadok) a o zmene a 

doplnení ďalších zákonov v znení 

neskorších predpisov 

účastníci konania a iné 

fyzické osoby, ktoré 

vystupujú v konaní 

bežné osobné údaje a 

osobitná kategória osobných 

údajov 

podľa 

registratúrneho 

plánu 

účastníci 

konania,  súdy, 

exekútor, orgány 

činné v trestnom 

konaní, 

advokátska 

kancelária, 

účastníci 

konania, iný 

zákonom 

oprávnený 

subjekt    

prenos do tretej 

krajiny sa 

neuskutočňuje 

bezpečnostná 

dokumentácia 

prevádzkovateľa 
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P. 

č. 
IS Účel spracúvania 

Právny základ spracovateľskej 

činnosti 

 

Kategórie dotknutých 

osôb 
Kategória osobných údajov 

Lehota na 

výmaz osobných 

údajov 

Kategória 

príjemcov 

Označenie 

tretej krajiny 

alebo 

medzinárodnej 

organizácie 

Bezpečnostné 

opatrenia 

(technické a 

organizačné) 

15 
Mzdy a 

personalistika 

mzdová politika 

zamestnávateľa 

 

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 

v znení neskorších predpisov 

zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce 

vo verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov 

zákon 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 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 

zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení v znení neskorších predpisov 

zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z 

príjmov 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                         

zákon č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

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 

 

zamestnanci,  deti 

zamestnancov, bývalí 

zamestnanci, oprávnené 

osoby 

 

bežné osobné údaje, 

napríklad identifikačné údaje 

- meno, priezvisko, rodné 

priezvisko, dátum narodenia, 

miesto narodenia, rodné 

číslo, číslo občianskeho 

preukazu, titul, národnosť, 

štátna príslušnosť, fotografia, 

podpis, rodinný stav, 

vzdelanie,  

kontaktné údaje - adresa 

trvalého/prechodného 

bydliska,  e-mail, telefonický 

kontakt, prevádzkové údaje - 

register pracovného času, 

pracovné zaradenie, osobné 

číslo zamestnanca, pracovný 

e-mail,  

lokalizačné údaje - údaje v 

knihe jázd služobného 

vozidla, údaje v cestovnom 

príkaze a vo vyúčtovaní 

cestovného príkazu,  

osobitná kategória osobných 

údajov - údaje o zdravotnom 

stave, 

ďalšie identifikátory patriace 

konkrétnemu zamestnancovi 

- pracovná činnosť,  mzda, 

plat alebo platové pomery a 

ďalšie finančné náležitosti 

priznané za výkon  pracovnej 

činnosti, číslo osobného 

bankového účtu, údaje v 

mzdovom liste, vo výplatnej 

podľa 

registratúrneho 

plánu 

Zdravotné 

poisťovne, 

sociálna 

poisťovňa, 

Daňový úrad, 

DDS 

prenos do tretej 

krajiny sa 

neuskutočňuje 

bezpečnostná 

dokumentácia 

prevádzkovateľa 
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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                           

233/1995 Z. z.  o súdnych exekútoroch 

a exekučnej činnosti (Exekučný 

poriadok a o zmene a doplnení ďalších 

zákonov v znení neskorších predpisov                                                                

listine, v dohode o hmotnej 

zodpovednosti,  

sumy postihnuté výkonom 

rozhodnutia nariadeným 

súdom alebo správnym 

orgánom, peňažné tresty a 

pokuty, ako aj náhrady 

uložené zamestnancovi 

vykonateľným rozhodnutím 

príslušných orgánov, údaje o 

pracovnej neschopnosti, 

údaje o dôležitých osobných 

prekážkach v práci, údaje o 

zmenenej pracovnej 

schopnosti, deň začiatku  

pracovnej činnosti, údaje o 

vyživovaných deťoch v 

rozsahu meno, priezvisko, 

rodné číslo, dátum 

narodenia, škola, údaje o 

čerpaní materskej dovolenky 

a rodičovskej dovolenky, 

údaje o priznaní dôchodku, o 

druhu dôchodku, výška 

príspevku zamestnanca a 

zamestnávateľa do 

doplnkovej dôchodkovej 

poisťovne, platba členského 

príspevku odborovej 

organizácii, zrážky z platu, 

stravovanie zamestnancov 
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P. 

č. 
IS Účel spracúvania 

Právny základ spracovateľskej 

činnosti 

 

Kategórie dotknutých 

osôb 
Kategória osobných údajov 

Lehota na 

výmaz 

osobných 

údajov 

Kategória 

príjemcov 

Označenie 

tretej krajiny 

alebo 

medzinárodnej 

organizácie 

Bezpečnostné 

opatrenia 

(technické a 

organizačné) 

16 
Účtovné 

doklady 

spracovanie 

účtovných 

dokladov 

zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

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. 

552/2003 Z. z. o výkone práce vo 

verejnom záujme, zákon č. 513/1991 

Z. z. Obchodný zákonník k v znení 

neskorších predpisov 

fyzické osoby, ktorých 

osobné údaje sú 

spracúvané v súvislosti 

so spracovaním 

účtovných dokladov 

bežné osobné údaje 

podľa 

registratúrneho 

plánu 

Sociálna 

poisťovňa, 

zdravotné 

poisťovne, 

daňový úrad, 

zriaďovateľ, iný 

oprávnený 

subjekt, 

sprostredkovatelia 

prevádzkovateľa 

prenos do tretej 

krajiny sa 

neuskutočňuje 

bezpečnostná 

dokumentácia 

prevádzkovateľa 

17 Správa financií 

udelenie a zrušenie 

prístupu v zmysle 

zákona č. 

291/2002 Z. z. 

zákon č. 291/2002 Z. z. o štátnej 

pokladnici v znení neskorších 

predpisov 

zamestnanci - žiadatelia bežné osobné údaje 

podľa 

registratúrneho 

plánu 

Štátna 

pokladnica, 

zriaďovateľ, 

súdy, orgány 

činné v trestnom 

konaní, iný 

oprávnený 

subjekt, 

sprostredkovatelia 

prevádzkovateľa 

prenos do tretej 

krajiny sa 

neuskutočňuje 

bezpečnostná 

dokumentácia 

prevádzkovateľa 

18 
Verejné 

obstarávanie 

zadávanie 

zákaziek a 

realizácia 

verejných 

obstarávaní, 

vyhodnocovanie 

verejných 

obstarávaní 

zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní v znení neskorších 

predpisov 

účastníci konania a iné 

fyzické osoby, ktoré 

vystupujú v konaní 

titul, meno, priezvisko, 

podpis, adresa trvalého 

bydliska, e-mail, telefonický 

kontakt a iné bežné osobné 

údaje 

podľa 

registratúrneho 

plánu 

Najvyšší 

kontrolný úrad, 

Úrad pre verejné 

obstarávanie, 

zriaďovateľ, iný 

zákonom 

oprávnený 

subjekt 

prenos do tretej 

krajiny sa 

neuskutočňuje 

bezpečnostná 

dokumentácia 

prevádzkovateľa 
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P. 

č. 
IS Účel spracúvania 

Právny základ spracovateľskej 

činnosti 

 

Kategórie dotknutých 

osôb 
Kategória osobných údajov 

Lehota na 

výmaz 

osobných 

údajov 

Kategória 

príjemcov 

Označenie 

tretej krajiny 

alebo 

medzinárodnej 

organizácie 

Bezpečnostné 

opatrenia 

(technické a 

organizačné) 

19 Zmluvy 
evidencia zmlúv 

prevádzkovateľa 

zákon č. 40/1964 Zb.  Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov           

zákon č. 513/1991 Zb. z. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov       

zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri 

nehnuteľností a o zápise vlastníckych 

práv a iných práv k nehnuteľnostiam 

(katastrálny zákon) v znení neskorších 

predpisov, 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 zákon č. 

302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 

územných celkov (zákon o 

samosprávnych krajoch)                                                                                        

zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku 

vyšších územných celkov v znení 

neskorších predpisov                                                                                                               

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník 

práce v znení neskorších predpisov 

fyzické osoby - účastníci 

zmluvy, fyzické osoby - 

štatutárny orgán alebo 

osoby oprávnené konať v 

mene účastníka zmluvy,                                  

fyzické osoby - zmluvné 

strany,            fyzické 

osoby - predchádzajúci 

účastníci zmluvných 

vzťahov 

bežné osobné údaje potrebné 

k uzatvoreniu a plneniu 

zmluvy 

podľa 

registratúrneho 

plánu 

zriaďovateľ, 

súdy, orgány 

činné v trestnom 

konaní, banky, 

poisťovne, 

advokátske 

kancelárie, 

príslušné okresné 

úrad - katastrálne 

odbory, 

verejnosť, druhá 

zmluvná strana, 

iný oprávnený 

subjekt, 

sprostredkovatelia 

prevádzkovateľa 

prenos do tretej 

krajiny sa 

neuskutočňuje 

bezpečnostná 

dokumentácia 

prevádzkovateľa 

20 Zmluvy 

zverejňovanie 

zmlúv na webovej 

stránke 

zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám v znení 

neskorších predpisov 

fyzické osoby - účastníci 

zmluvných vzťahov a ich 

zástupcovia 

bežné osobné údaje 

podľa 

registratúrneho 

plánu 

Centrálny register 

zmlúv ,iný 

oprávnený 

subjekt 

prenos do tretej 

krajiny sa 

neuskutočňuje 

bezpečnostná 

dokumentácia 

prevádzkovateľa 

21 
Správa majetku 

a financie 
evidencia majetku 

zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku 

vyšších územných celkov 

fyzické osoby - 

zástupcovia subjektov 

odovzdávajúcich majetok 

do správy 

bežné osobné údaje, podpis 

podľa 

registratúrneho 

plánu 

zriaďovateľ, 

súdy, orgány 

činné v trestnom 

konaní, iný 

oprávnený 

subjekt 

prenos do tretej 

krajiny sa 

neuskutočňuje 

bezpečnostná 

dokumentácia 

prevádzkovateľa 
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P. 

č. 
IS Účel spracúvania 

Právny základ spracovateľskej 

činnosti 

 

Kategórie dotknutých 

osôb 
Kategória osobných údajov 

Lehota na 

výmaz 

osobných 

údajov 

Kategória 

príjemcov 

Označenie 

tretej krajiny 

alebo 

medzinárodnej 

organizácie 

Bezpečnostné 

opatrenia 

(technické a 

organizačné) 

22 
Správa majetku 

a financie 

evidencia škôd, 

zápisy škodovej 

komisie 

zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone 

práce vo verejnom záujme 

zamestnanci a bývalí 

zamestnanci 
bežné osobné údaje 

podľa 

registratúrneho 

plánu 

súdy, orgány 

činné v trestnom 

konaní, iný 

oprávnený 

subjekt 

prenos do tretej 

krajiny sa 

neuskutočňuje 

bezpečnostná 

dokumentácia 

prevádzkovateľa 
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P. 

č. 
IS Účel spracúvania 

Právny základ spracovateľskej 

činnosti 

 

Kategórie dotknutých 

osôb 
Kategória osobných údajov 

Lehota na 

výmaz 

osobných 

údajov 

Kategória 

príjemcov 

Označenie 

tretej krajiny 

alebo 

medzinárodnej 

organizácie 

Bezpečnostné 

opatrenia 

(technické a 

organizačné) 

23 
Kontrolná 

činnosť 

kontrola 

zákonnosti, 

účinnosti, 

účelnosti, 

hospodárnosti a 

efektívnosti pri 

hospodárení a 

nakladaní s 

majetkom a 

majetkovými 

právami 

Nariadenia Európskeho parlamentu a 

rady 2016/679 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov a 

o voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES                                                                                                                                                                                      

zákon č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách, územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov                                       

zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní v znení neskorších 

predpisov            zákon č. 357/2015 Z. 

z. o finančnej kontrole a audite a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov                                                                                                         

zákon č. 523/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov                                          

zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov                            

zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone 

práce vo verejnom záujme v znení 

neskorších predpisov                                                                                                                        

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 č. 446/2001 Z. z. o majetku 

vyšších územných celkov v znení 

neskorších predpisov                                                                                                                        

zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných 

náhradách v znení neskorších 

predpisov         ďalšie zákony 

súvisiace s kontrolnou činnosťou 

zamestnanci,  fyzické 

osoby, ktorým boli 

poskytnuté z rozpočtu 

prevádzkovateľa 

finančné prostriedky 

titul, meno, priezvisko, 

adresa, vlastnoručný podpis, 

ako aj ďalšie osobné údaje 

poskytnuté alebo zistené v 

priebehu kontroly v rámci 

poskytnutia súčinnosti 

podľa 

registratúrneho 

plánu 

Najvyšší 

kontrolný úrad,  

súdy, orgány 

činné v trestnom 

konaní, 

zriaďovateľ, iný  

oprávnený 

subjekt 

prenos do tretej 

krajiny sa 

neuskutočňuje 

bezpečnostná 

dokumentácia 

prevádzkovateľa 
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P. 

č. 
IS Účel spracúvania 

Právny základ spracovateľskej 

činnosti 

 

Kategórie dotknutých 

osôb 
Kategória osobných údajov 

Lehota na 

výmaz 

osobných 

údajov 

Kategória 

príjemcov 

Označenie 

tretej krajiny 

alebo 

medzinárodnej 

organizácie 

Bezpečnostné 

opatrenia 

(technické a 

organizačné) 

24 Sťažnosti 

vybavovanie a 

evidencia 

sťažností, 

evidencia 

opakovaných 

sťažností, sťažnosť 

proti vybavovaniu 

sťažností, 

odloženie 

sťažností, kontrola 

vybavovania 

sťažností 

zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v 

znení neskorších predpisov 

fyzické osoby - 

sťažovateľ a zástupca 

sťažovateľa 

titul, meno, priezvisko, 

podpis, adresa trvalého 

bydliska, e-mailová adresa 

na doručovanie, telefonický 

kontakt a ďalšie osobné 

údaje zistené alebo 

predložené pri vybavovaní 

sťažností 

podľa 

registratúrneho 

plánu 

súdy, orgány 

činné v trestnom 

konaní, subjekt, 

ktorému 

prevádzkovateľ 

postupuje spis, 

iný oprávnený 

subjekt 

prenos do tretej 

krajiny sa 

neuskutočňuje 

bezpečnostná 

dokumentácia 

prevádzkovateľa 

25 

Žiadosti o 

sprístupnenie 

informácií 

vybavovanie 

inofožiadostí, 

kontrola 

vybavovania 

infožiadostí 

zákon č. 211/ 2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

fyzické osoby - žiadateľ 

a zástupca žiadateľa 

titul, meno, priezvisko, 

podpis, adresa trvalého 

bydliska, e-mailová adresa a 

iné údaje zistené, alebo 

predložené v infožiadosti 

podľa 

registratúrneho 

plánu 

súdy, orgány 

činné v trestnom 

konaní, subjekt, 

ktorému 

prevádzkovateľ 

postupuje spis, 

iný oprávnený 

subjekt 

prenos do tretej 

krajiny sa 

neuskutočňuje 

bezpečnostná 

dokumentácia 

prevádzkovateľa 
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P. 

č. 
IS Účel spracúvania 

Právny základ spracovateľskej 

činnosti 

 

Kategórie dotknutých 

osôb 
Kategória osobných údajov 

Lehota na 

výmaz osobných 

údajov 

Kategória 

príjemcov 

Označenie 

tretej krajiny 

alebo 

medzinárodnej 

organizácie 

Bezpečnostné 

opatrenia 

(technické a 

organizačné) 

26 Podnety 

vybavovanie 

ostatných 

podnetov z 

webovej stránky a 

prijatej pošty, 

ktoré nespĺňajú 

podmienky 

sťažností a 

infožiadostí, 

kontrola 

vybavovania 

podnetov 

Nariadenia Európskeho parlamentu a 

rady 2016/679 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov a 

o voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES                                                                                                                                                                                      

zákon č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách, územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov                                       

zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní v znení neskorších 

predpisov            zákon č. 357/2015 Z. 

z. o finančnej kontrole a audite a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov                                                                                                         

zákon č. 523/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov                                          

zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov                            

zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone 

práce vo verejnom záujme v znení 

neskorších predpisov                                                                                                                        

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 č. 446/2001 Z. z. o majetku 

vyšších územných celkov v znení 

neskorších predpisov                                                                                                                        

zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných 

náhradách v znení neskorších 

predpisov         ďalšie zákony 

súvisiace s kontrolnou činnosťou 

fyzické osoby 

podávajúce podnet           

zamestnanci 

titul, meno, priezvisko, 

podpis,  adresa,            

e-mailová adresa a iné údaje 

doručené prevádzkovateľovi 

podľa 

registratúrneho 

plánu 

súdy, orgány 

činné v trestnom 

konaní, subjekt, 

ktorému 

prevádzkovateľ 

postupuje spis, 

iný oprávnený 

subjekt 

prenos do tretej 

krajiny sa 

neuskutočňuje 

bezpečnostná 

dokumentácia 

prevádzkovateľa 
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P. 

č. 
IS Účel spracúvania 

Právny základ spracovateľskej 

činnosti 

 

Kategórie dotknutých 

osôb 
Kategória osobných údajov 

Lehota na 

výmaz 

osobných 

údajov 

Kategória 

príjemcov 

Označenie 

tretej krajiny 

alebo 

medzinárodnej 

organizácie 

Bezpečnostné 

opatrenia 

(technické a 

organizačné) 

27 
Práva dotknutých 

osôb 

evidencia a 

vybavovanie 

uplatnených práv 

dotknutých osôb 

Nariadenia Európskeho parlamentu a 

rady 2016/679 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov 

a o voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

fyzické osoby, ktoré 

podali žiadosť alebo 

uplatnili svoje práva 

bežné osobné údaje 

podľa 

registratúrneho 

plánu 

Úrad na ochranu 

osobných údajov, 

súdy, orgány 

činné v trestnom 

konaní, iný 

oprávnený 

subjekt, 

sprostredkovatelia 

prevádzkovateľa 

prenos do tretej 

krajiny sa 

neuskutočňuje 

bezpečnostná 

dokumentácia 

prevádzkovateľa 

28 
Správa 

registratúry 
správa registratúry 

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, 

pôsobností orgánov verejnej moci a o 

zmene a doplnení niektorých 

zákonov (o e-Governmente) v znení 

neskorších predpisov 

fyzické osoby - 

odosielatelia a 

prijímatelia úradnej 

korešpondencie          

zástupcovia a 

zamestnanci právnických 

osôb - odosielateľov a 

prijímateľov úradnej 

korešpondencie 

bežné osobné údaje 

podľa 

registratúrneho 

plánu 

Ministerstvo 

vnútra SR, iný 

oprávnený 

subjekt 

prenos do tretej 

krajiny sa 

neuskutočňuje 

bezpečnostná 

dokumentácia 

prevádzkovateľa 

29 

Oznamovanie 

protispoločenskej 

činnosti 

prešetrovanie 

podnetov podľa 

zákona č. 

307/2014 Z. z. o 

niektorých 

opatreniach 

súvisiacich s 

oznamovaním 

protispoločenskej 

činnosti a o zmene 

a doplnení 

niektorých 

zákonov v znení 

neskorších 

predpisov 

zákona č. 307/2014 Z. z. o 

niektorých opatreniach súvisiacich s 

oznamovaním protispoločenskej 

činnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

fyzické osoby, ktoré 

podali podnet a ktoré sú 

prešetrované 

bežné osobné údaje a údaje 

potrebné na prešetrenie 

podnetu 

podľa 

registratúrneho 

plánu 

Ministerstvo 

spravodlivosti 

SR, súdy, orgány 

činné v trestnom 

konaní a iný 

oprávnený 

subjekt 

prenos do tretej 

krajiny sa 

neuskutočňuje 

bezpečnostná 

dokumentácia 

prevádzkovateľa 
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P. 

č. 
IS Účel spracúvania 

Právny základ spracovateľskej 

činnosti 

 

Kategórie dotknutých 

osôb 
Kategória osobných údajov 

Lehota na 

výmaz 

osobných 

údajov 

Kategória 

príjemcov 

Označenie 

tretej krajiny 

alebo 

medzinárodnej 

organizácie 

Bezpečnostné 

opatrenia 

(technické a 

organizačné) 

30 Civilná ochrana 

príprava 

obyvateľstva na 

sebaochranu 

zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej 

ochrane obyvateľstva 

fyzické osoby - osoby s 

odbornou spôsobilosťou 

v oblasti civilnej ochrany   

titul, meno, priezvisko, 

podpis, bydlisko, telefonický 

kontakt, e-mailová adresa, 

termín platnosti osvedčenia 

podľa 

registratúrneho 

plánu 

zriaďovateľ, iný 

oprávnený 

subjekt 

prenos do tretej 

krajiny sa 

neuskutočňuje 

bezpečnostná 

dokumentácia 

prevádzkovateľa 

31 Civilná ochrana 

evidencia 

zamestnancov na 

účely krízového 

plánovania 

zákon č. 179/2011 Z. z. o 

hospodárskej mobilizácie 
zamestnanci 

titul, meno, priezvisko, 

adresa, dátum narodenia, 

pohlavie, štátna príslušnosť, 

rodinný stav, vzdelanie, 

telefonický kontakt, e-

mailová adresa, pracovné 

zaradenie, osobné číslo 

pridelené v rámci 

zamestnávateľa, vodičský 

preukaz 

podľa 

registratúrneho 

plánu 

zriaďovateľ, iný 

oprávnený 

subjekt 

prenos do tretej 

krajiny sa 

neuskutočňuje 

bezpečnostná 

dokumentácia 

prevádzkovateľa 

32 Prezentácia 

prezentovanie 

fotografií a 

audiovizuálnych 

záznamov z 

verejných a 

neverejných 

podujatí na 

webovej stránke 

prevádzkovateľa, 

nástenkách v 

prevádzkových 

priestoroch 

zariadenia, v 

kronike 

Nariadenia Európskeho parlamentu a 

rady 2016/679 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov 

a o voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

fyzické osoby - účastníci 

verejných a neverejných 

podujatí                                 

fyzické osoby, ktoré sú 

uvedené  na webovej 

stránke, nástenkách a v 

kronike 

titul, meno, priezvisko, 

fotografia, iné bežné osobné 

údaje 

podľa 

registratúrneho 

plánu 

verejnosť, iný 

oprávnený 

subjekt 

prenos do tretej 

krajiny sa 

neuskutočňuje 

bezpečnostná 

dokumentácia 

prevádzkovateľa 
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P. 

č. 
IS Účel spracúvania 

Právny základ spracovateľskej 

činnosti 

 

Kategórie dotknutých 

osôb 
Kategória osobných údajov 

Lehota na 

výmaz 

osobných 

údajov 

Kategória 

príjemcov 

Označenie 

tretej krajiny 

alebo 

medzinárodnej 

organizácie 

Bezpečnostné 

opatrenia 

(technické a 

organizačné) 

33 Prezentácia 

vyhotovovanie 

prezentačných 

materiálov 

Nariadenia Európskeho parlamentu a 

rady 2016/679 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov 

a o voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

fyzické osoby, ktoré sú 

vyobrazené na 

prezentačných 

materiáloch 

fotografia 

podľa 

registratúrneho 

plánu 

verejnosť, iný 

oprávnený 

subjekt 

prenos do tretej 

krajiny sa 

neuskutočňuje 

bezpečnostná 

dokumentácia 

prevádzkovateľa 

34 Sociálne služby 

poskytovanie 

sociálnych služieb 

a poradenstva 

zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách a o zmene a doplnení 

zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov 

osoby, ktorým sú 

poskytované sociálne 

služby a poradenstvo a 

ich zástupcovia, deti, 

navrhovaný zodpovedný 

zástupca, ich blízke 

osoby v zmysle zákona č. 

448/2008 Z. z. 

bežné osobné údaje, osobitná 

kategória osobných údajov - 

zdravotný stav, sociálne 

postavenie a iné údaje v 

rozsahu potrebnom na 

poskytovanie sociálnych 

služieb a poradenstva v 

zmysle zákona č.448/2008 

Z.z 

podľa 

registratúrneho 

plánu 

súdy, orgány 

činné v trestnom 

konaní, iný 

oprávnený 

subjekt v zmysle  

zákona č. 

448/2008 Z. z. 

prenos do tretej 

krajiny sa 

neuskutočňuje 

bezpečnostná 

dokumentácia 

prevádzkovateľa 

35 Sociálne služby 

zmluvy súvisiace 

so sociálnymi 

službami 

zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách a o zmene a doplnení 

zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov                                                                                                                         

zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník 

osoby, ktoré uzatvárajú 

zmluvu súvisiacu so 

sociálnymi službami a 

ich zástupcovia, ich 

blízke osoby v zmysle  

zákona č. 448/2008 Z. z. 

bežné osobné údaje, osobitná 

kategória osobných údajov - 

zdravotný stav, sociálne 

postavenie a iné údaje v 

rozsahu potrebnom na 

uzatvorenie zmluvy o 

poskytovaní sociálnych 

služieb a poradenstva v 

zmysle zákona č.448/2008 

Z.z 

podľa 

registratúrneho 

plánu 

súdy, orgány 

činné v trestnom 

konaní, iný 

oprávnený 

subjekt v zmysle  

zákona č. 

448/2008 Z. z. 

prenos do tretej 

krajiny sa 

neuskutočňuje 

bezpečnostná 

dokumentácia 

prevádzkovateľa 

 

36 Sociálne služby 
vedenie evidencii 

a registrov 

zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách a o zmene a doplnení 

zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov                                          

osoby zapísané v 

registroch v zmysle 

zákona č. 448/2008 Z. z. 

bežné osobné údaje, osobitná 

kategória osobných údajov - 

zdravotný stav, sociálne 

postavenie a iné údaje v 

rozsahu potrebnom na 

evidencií a registrov v 

zmysle zákona č.448/2008 

Z.z 

podľa 

registratúrneho 

plánu 

súdy, orgány 

činné v trestnom 

konaní, iný 

oprávnený 

subjekt v zmysle  

zákona č. 

448/2008 Z. z. 

prenos do tretej 

krajiny sa 

neuskutočňuje 

bezpečnostná 

dokumentácia 

prevádzkovateľa 
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P. 

č. 
IS Účel spracúvania 

Právny základ spracovateľskej 

činnosti 

 

Kategórie dotknutých 

osôb 
Kategória osobných údajov 

Lehota na 

výmaz 

osobných 

údajov 

Kategória 

príjemcov 

Označenie 

tretej krajiny 

alebo 

medzinárodnej 

organizácie 

Bezpečnostné 

opatrenia 

(technické a 

organizačné) 

37 Sociálne služby 
kontrola plnenia 

podmienok 

zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách a o zmene a doplnení 

zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov                                          

osoby, u ktorých je 

vykonávaná kontrola v 

zmysle zákona č. 

448/2008 Z. z. 

bežné osobné údaje, osobitná 

kategória osobných údajov - 

zdravotný stav, sociálne 

postavenie a iné údaje v 

rozsahu potrebnom ku 

kontrole plnenia podmienok 

v zmysle zákona č.448/2008 

Z .z 

podľa 

registratúrneho 

plánu 

súdy, orgány 

činné v trestnom 

konaní, iný 

oprávnený 

subjekt v zmysle  

zákona č. 

448/2008 Z. z. 

prenos do tretej 

krajiny sa 

neuskutočňuje 

bezpečnostná 

dokumentácia 

prevádzkovateľa 

38 Sociálne služby 
ošetrovateľská 

dokumentácia 

zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej 

starostlivosti                                                     

zákon č. 578/2004 Z. z. o 

poskytovateľoch zdravotnej 

starostlivosti, zdravotníckych 

pracovníkoch, stavovských 

organizáciách v zdravotníctve a o 

zmene a doplnení niektorých 

zákonov                                                                                                 

zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách a o zmene a doplnení 

zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov                   

fyzické osoby - 

prijímatelia sociálnych 

služieb 

bežné osobné údaje, osobitná 

kategória osobných údajov - 

zdravotný stav 

podľa 

registratúrneho 

plánu 

súdy, orgány 

činné v trestnom 

konaní, iný 

oprávnený 

subjekt v zmysle  

zákona č. 

448/2008 Z. z. 

prenos do tretej 

krajiny sa 

neuskutočňuje 

bezpečnostná 

dokumentácia 

prevádzkovateľa 

 

Rozdeľovník 

Výtlačok Miesto Dátum prevzatia Podpis 

01 O01 riaditeľka ZSS   

02 O02 manažérka kvality   

03 K01 mzdová účtovníčka   

 


