
Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov 

ÚDAJE O JEDNOTLIVÝCH ÚČELOCH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

1 PERSONÁLNA 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 
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) 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 

Názov informačného systému   Personálna agenda zamestnancov 

Právny základ Personalistika: 

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. 

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

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

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov ,Zákon č. 570/2005 Z.z. o brannej 

povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, Zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných 

náhradách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, Zákon        č. 233/1995 Z.z. o súdnych 

exekútoroch a o exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) 

a o zmene a doplnení ďalších zákonov, Zákon č. 576/2004 

Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich 

s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zemne 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

§ 78 ods. 2 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na 

znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných 

systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon proti byrokracii). 

Pracovná zdravotná služba: zákon č. 577/2004 Z. z.                     

o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe 

verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby 

súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z. z.                                  

o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 

pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve                   

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 

republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch 

práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii 

prác z hľadiska zdravotných rizík  a o náležitostiach návrhu 

na zaradenie prác do kategórií, Vyhláška Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208/2014 Z. z.                     

o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej 

zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju 

vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť. 

 

Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov: 

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

Kategórie príjemcov  Sprostredkovateľ na spracúvanie agendy pracovnej 

zdravotnej služby, 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  3 až 10 rokov, osobné spisy – do 70 roku života 
zamestnanca 

  



Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo 

manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, 

rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí 

zamestnanci 

2 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). 
V rámci predmetného informačného systému 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. 

Názov informačného systému   Mzdová agenda zamestnancov 

Právny základ Mzdy: 
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. 

43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, Zákon č. 
355/2007  Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov ,Zákon č. 570/2005 Z.z. o brannej 
povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 



neskorších predpisov, Zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných 

náhradách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, Zákon        č. 233/1995 Z.z. o súdnych 
exekútoroch a o exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) 

a o zmene a doplnení ďalších zákonov, Zákon č. 576/2004 
Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich 
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zemne 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Kategórie príjemcov  orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa 

príslušných právnych predpisov, Zdravotné poisťovne, 

doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské 

spoločnosti, sprostredkovateľ na spracúvanie miezd. 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 
 

 3 až 10 rokov, osobné spisy – do 70 roku života 
zamestnanca 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 
Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo 

manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, 

rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí 

zamestnanci 

3 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   Agenda BOZP zamestnancov 

Právny základ BOZP: 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 na BOZP, orgány verejnej moci, štátnej 

a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov. 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov  3 až 10 rokov 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 
Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    zamestnanci, bývalí zamestnanci. 

4 ZABEZPEČOVANIE BOZP PRE EXTERNÉ OSOBY 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej 

agendy  je zabezpečovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci – organizácia vstupných školení, vyšetrovanie úrazov 

na pracovisku ich registrácia a evidencia. 

Názov informačného systému   IS Zabezpečovanie BOZP pre externé osoby 

  



Právny základ Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

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

znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy. 

Kategórie príjemcov  Sprostredkovateľ BOZP. 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 3 až 10 rokov 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

Neuskutočňuje sa.  

Kategórie dotknutých osôb     uchádzači o zamestnanie z ÚPSVaR SR vykonávajúci  u 

prevádzkovateľa absolventskú prax. 

 uchádzači o zamestnanie z ÚPSVaR SR  vykonávajúci 

aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre 

obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj. 

 žiaci stredných a vysokých škôl na odbornej praxi. 

5 ODBORNÁ PRAX 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej 

agendy  je vedenie evidencie o fyzických osobách – 

študentoch/žiakoch, ktorí sa zúčastnia na odbornej praxi 

(praktickom vyučovaní) u prevádzkovateľa IS trvajúcej 

vopred vymedzený čas. 

Názov informačného systému   IS Odborná prax 

Právny základ Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov              

v znení neskorších predpisov, zákon o vysokých školách               

č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, zákon NR SR č. 124/2006  

Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov. 

Kategórie príjemcov  Sprostredkovateľ agendy BOZP, orgány verejnej moci podľa 

príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ. 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 5 rokov 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb     študenti vysokých škôl na odbornej praxi, 

 žiaci stredných škôl na odbornej praxi. 

6 EVIDENCIA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej 

agendy je vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie, 
ktorí prevádzkovateľovi IS zaslali žiadosti o prijatie 
do zamestnania, a to dobrovoľne, bez vypísaného 
výberového konania. 

Názov informačného systému   IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie 

Právny základ Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) 
Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom 
dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. 

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania 
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 

Kategórie príjemcov  Nie sú. 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 3 roky odo dňa zaslania žiadosti o prijatie do zamestnania 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    Uchádzači o zamestnanie 



7 EVIDENCIA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE Z ÚRADU PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A 

RODINY SR VYKONÁVAJÚCICH U PREVÁDZKOVATEĽA ABSOLVENTSKÚ PRAX 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej 

agendy  je vedenie evidencie o uchádzačoch o zamestnanie              
z ÚPSVaR SR na absolventskej praxi u prevádzkovateľa. 
Účelom je v zmysle dohody prevádzkovateľa s ÚPSVaR 

umožniť dotknutým osobám vykonávať absolventskú prax 
podľa § 51 Zákona o službách zamestnanosti v podmienkach 
prevádzkovateľa (zamestnávateľa). 

Názov informačného systému   IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie z Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR SR) vykonávajúcich                

u prevádzkovateľa absolventskú prax 

Právny základ Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č. 
5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene                   a 
doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č. 124/2006  
Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov 

Kategórie príjemcov  Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, 

sprostredkovateľ BOZP. 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 5 rokov 

Informácia o existencii 
automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    Uchádzači o zamestnanie z ÚPSVaR SR (absolventi 

stredoškolského alebo vysokoškolského štúdia) vykonávajúci 

u prevádzkovateľa absolventskú prax. 

8 EVIDENCIA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE Z ÚRADU PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A 

RODINY SR VYKONÁVAJÚCICH U PREVÁDZKOVATEĽA AKTIVAČNÚ ČINNOSŤ FORMOU 

MENŠÍCH OBECNÝCH SLUŽIEB PRE OBEC ALEBO FORMOU MENŠÍCH SLUŽIEB PRE 

SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej 

agendy  je vedenie evidencie o uchádzačoch o zamestnanie 

z ÚPSVaR SR vykonávajúcich aktivačnú činnosť formou 

menších obecných služieb pre obec alebo formou menších 

služieb pre samosprávny kraj. Účelom je v zmysle dohody 

prevádzkovateľa s ÚPSVaR SR umožniť dotknutým osobám 

vykonávať túto formu aktivačnej činnosti v zmysle Zákona 

o službách zamestnanosti v podmienkach prevádzkovateľa. 

Názov informačného systému   IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie z Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR SR) vykonávajúcich                         

u prevádzkovateľa aktivačnú činnosť formou menších 

obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre 

samosprávny kraj 

Právny základ Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č. 

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

a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č. 124/2006  

Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov. 

Kategórie príjemcov  Sprostredkovateľ agendy BOZP, orgány verejnej moci podľa 

príslušných právnych predpisov. 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 5 rokov 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    Uchádzači o zamestnanie z ÚPSVaR SR vykonávajúci 

aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec 

alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj 

9 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, skladové hospodárstvo, evidencia 

investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) 
a drobného majetku, vedenie/podvojného účtovníctva 
organizácie. 

Názov informačného systému   Ekonomicko-účtovná agenda 

Právny základ 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. 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, zákon 
357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite. 

Kategórie príjemcov  - orgány verejnej moci podľa príslušných právnych 

predpisov. 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov  10 rokov 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 
Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa, dodávatelia 

a odberatelia – fyzické osoby, zamestnanci dodávateľov 

a odberateľov, zástupcovia dodávateľov a odberateľov 

10 SPRÁVA REGISTRATÚRY, EVIDENCIA PRIJATEJ A ODOSLANEJ POŠTY 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Zabezpečenie správy 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, evidencia prijatej a odoslanej pošty 

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

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

orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o e-Governmente). 

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

fyzické a právnické osoby podľa príslušných právnych 

predpisov 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov Od 30 dní po 70. rok života zamestnanca 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    - dotknuté osoby v rámci všetkých účelov spracúvania 

osobných údajov vymedzených prevádzkovateľom  

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 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 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 článku 6 ods. 1 písm. f) 
Nariadenia.  

Kategórie príjemcov  Nie sú  

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov Do 30 dní odo dňa skončenia účelu spracúvania 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 
Neuskutočňuje sa 

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

13 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 Čl. 6, odst. 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  

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  

 

14 PRÁVNE VZŤAHY A  VYMÁHANIE POHĽADÁVOK 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Zabezpečenie vedenia právnej agendy (napr. prvostupňové 

konanie, vybavovanie opravných prostriedkov, vybavovanie 

súdnych sporov, zastupovanie v právnych veciach, 

uplatňovanie rozhodnutí o náhradách škôd, vymáhanie 

náhrad škôd, uplatňovanie záväzkov zo zmlúv, navrhovanie 

opatrení s organizačno-právnym dosahom, atď.),  

zabezpečenie vymáhania pohľadávok od dlžníkov. 

Názov informačného systému   IS Právne vzťahy a vymáhanie pohľadávok 

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

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

zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 99/1963 Zb. 

Občiansky súdny poriadok, 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,  Zákon NR SR 

č. 2/2017 ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR  

č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej 

činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších 

zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 

a dopĺňajú niektoré zákony,  zákon 374/2014 Z.z. 

o pohľadávkach štátu. 

Kategórie príjemcov  - sprostredkovateľ, 

- súdne orgány, 

- exekútorské úrady, 

- orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej 

správy podľa príslušných právnych predpisov, 

- zamestnanci prevádzkovateľa IS,  

- dlžníci,  

- protistrany v sporoch,  

- iné fyzické osoby v postavení účastníkov konania. 
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 10 rokov 

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, 

- zamestnanci prevádzkovateľa – dlžníci, 

- klienti/zákazníci prevádzkovateľa – dlžníci. 



15 ZMLUVNÉ VZŤAHY  

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Sledovanie dodržiavania právnych predpisov, skúmanie a 

pripravovanie zmluvných vzťahov, prevodov majetku, 

nájomných zmlúv, kúpnych zmlúv. 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   Zmluvné vzťahy  

Právny základ 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, zákon 278/1993 Z.z. o správe majetku 

štátu. 

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 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    - zmluvná strana – fyzická osoba 

16 KAMEROVÝ SYSTÉM MONITORUJÚCI PRIESTORY PRÍSTUPNÉ VEREJNOSTI 

Účel spracúvania osobných údajov 
 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej 
agendy je monitorovanie priestorov prístupných verejnosti 
z dôvodu ochrany majetku a zdravia. 

Názov informačného systému   IS Kamerový systém monitorujúci priestory prístupné 
verejnosti 

Právny základ Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) 
Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je ochrana 
majetku a bezpečnosti prevádzkovateľa a dotknutých osôb 

Kategórie príjemcov  Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, 

sprostredkovateľ SBS služba. 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 15 dní odo dňa nasledujúcom po dni, v ktorom bol záznam 

vyhotovený  
Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 
Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb     fyzické osoby, ktoré vstúpili do priestorov 

prevádzkovateľa, ktoré sú prístupné verejnosti 

 samotná verejnosť 

17 KAMEROVÝ SYSTÉM MONITORUJÚCI PRIESTORY NEPRÍSTUPNÉ VEREJNOSTI 

Účel spracúvania osobných údajov 
 

monitorovanie priestorov neprístupných verejnosti z dôvodu 
ochrany majetkových, finančných a iných záujmov 
prevádzkovateľa. 

Názov informačného systému   IS Kamerový systém monitorujúci priestory neprístupné 

verejnosti 

Právny základ Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) 
Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je ochrana 
majetkových, finančných a iných záujmov prevádzkovateľa. 

Kategórie príjemcov  Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, 

sprostredkovateľ SBS služba. 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

  



Lehoty na vymazanie os. údajov 15 dní odo dňa nasledujúcom po dni, v ktorom bol záznam 

vyhotovený  
Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 
Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb     fyzické osoby, ktoré vstúpili do priestorov 

prevádzkovateľa, ktoré sú neprístupné verejnosti 

19 JEDNORAZOVÝ VSTUP DO PRIESTOROV PREVÁDZKOVATEĽA 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Identifikácia fyzickej osoby pri jej jednorazovom vstupe 

do priestorov prevádzkovateľa s cieľom zabezpečiť ochranu 

majetku, bezpečnosti a zdravia v podmienkach 

prevádzkovateľa. 

Názov informačného systému   IS Jednorazový vstup do priestorov prevádzkovateľa 

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

Hlavným oprávneným záujmom je identifikácia fyzickej 

osoby. 

Kategórie príjemcov  Sprostredkovateľ SBS služby. 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov Kniha návštev –2 roky nasledujúcom po kalendárnom roku, 

v ktorom bol záznam vyhotovený 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

Neuskutočňuje sa.  

Kategórie dotknutých osôb    fyzické osoby, ktoré vstúpia do priestorov prevádzkovateľa - 

návštevy 

18 MONITORING ZAMESTNANCOV 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Monitorovanie zamestnancov z dôvodu sledovania 

dodržiavania pracovnej disciplíny v zmysle § 13 ods. 4 

Zákonníka práce, a to prostredníctvom: 

-sledovania polohy a pohybu prostredníctvom GPS 

zariadenia v služobných motorových vozidlách 

-kontrola elektronickej pošty odoslanej z pracovnej 

elektronickej adresy a doručenej na túto adresu, -vedenie 

evidencie IP adresy pracovnej stanice konkrétnych 

zamestnancov, 

-sledovania polohy a pohybu zamestnancov prostredníctvom 

GPS zariadenia  

Názov informačného systému   IS Monitoring zamestnancov 

Právny základ Právny základ spracúvania osobných údajov v predmetnom 

IS predstavuje § 13 ods. 4 Zákonníka práce. 

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 GPS – 1 rok odo dňa ukončenia pracovného pomeru 

zamestnanca 

IP adresa – 3 mesiace odo dňa ukončenia pracovného 

pomeru 

Kontrola elektronickej pošty odoslaná z pracovnej 

elektronickej adresy a doručenú na túto adresu – 3 mesiace              

po skončení pracovného pomeru 

GPS zamestnancov - 3 mesiace odo dňa ukončenia 

pracovného pomeru 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb     zamestnanci prevádzkovateľa IS 



20 PODNETY 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 

 

Prešetrovanie podnetov 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 Podnety podľa zákona NR SR č. 54/2019 Z. z. o ochrane 

oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov  

Právny základ 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 10 rokov 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb     oznamovateľ, 

 osoba, proti ktorej podnet smeruje. 

21 PROPAGÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Zverejňovanie fotografií a informácií o zamestnancoch so 

zámerom budovať dobré meno prevádzkovateľa, propagovať 

prevádzkovateľa na jeho webovom sídle, vo vnútorných 

administratívnych priestoroch, na sociálnych sieťach, 

prípadne na intranete. 

Názov informačného systému   IS Propagácia prevádzkovateľa 

Právny základ Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) 

Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom 

dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. 

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania 

vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 

Kategórie príjemcov  Nie sú. 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 2 roky po naplnení účelu spracúvania, resp. 30 dní po 

odvolaní súhlasu 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    - zamestnanci prevádzkovateľa. 

III.22 SÚŤAŽE NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Organizovanie a vyhodnocovanie rôznorodých súťaží 

organizovaných prevádzkovateľom IS v rámci jeho profilu  na 

sociálnych sieťach. Do týchto súťaží sa môže zapojiť každá 

fyzická osoba registrovaná na príslušnej sociálnej sieti. 

Hlavným účelom predmetného IS je vedenie evidencie 

súťažiacich, vyhodnocovanie týchto súťaži a vzájomná 

komunikácia s účastníkmi a výhercami. 

Názov informačného systému   IS Súťaže na sociálnych sieťach 

Právny základ Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) 

Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom 

dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. 

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania 

vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 

Kategórie príjemcov  Nie sú. 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 3 mesiace po vyhodnotení súťaže, odvolaním súhlasu 

  



Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

Neuskutočňuje sa.  

Kategórie dotknutých osôb    -     účastníci súťaží organizovaných prevádzkovateľom 

23 SÚŤAŽE  

Účel spracúvania osobných údajov je spracúvanie osobných údajov účastníkov súťaže na účel 
vyhodnotenia jej priebehu a vyhlásenia výsledkov. 

Názov informačného systému   IS Súťaže  

Právny základ Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) 

Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom 
dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. 
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania 
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 

Kategórie príjemcov  Nie sú 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 3 mesiace po vyhodnotení súťaže, odvolaním súhlasu 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    fyzické osoby - účastníci súťaží 

25 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 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 –  10 rokov 

24 EVIDENCIA UBYTOVANÝCH HOSTÍ A EVIDENCIA CUDZINCOV 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

V tomto IS Evidencia ubytovaných hostí prevádzkovateľ 

poskytuje služby v oblasti ubytovania. V rámci svojho 
predmetu činnosti plní funkciu ubytovacieho zariadenia  
pre individuálnych cestujúcich, ktorých účel cesty je 
súkromný alebo obchodný ako aj zájazdovým skupinám. 
Hlavným účelom v predmetnom IS je evidencia ubytovaných 
hostí ako aj zasielanie hlásenia o pobyte cudzincov. 

Názov informačného systému   IS Evidencia ubytovaných hostí, evidencia cudzincov 

Právny základ Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR 

č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej 
republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, 
zákonom NR SR č. 404/2011 o pobyte cudzincov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

Kategórie príjemcov  - orgány činné v trestnom konaní v zmysle zákona č. 

301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších 

predpisov, 

- Kontrolné orgány, orgány štátnej správy, orgány 

verejnej moci a  verejnej správy a iné osoby, v rámci 

poskytovanej súčinnosti, prípadne a iné oprávnené 

subjekty 

- Oddelenie cudzineckej polície 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 10 rokov 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 
Neuskutočňuje sa 



Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb     účastníci verejného obstarávania – fyzické osoby 

 zástupcovia právnických osôb účastných verejného 

obstarávania 

26 ČASOPIS A TLAČOVINY 

Účel spracúvania osobných údajov 
 

Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby (vykonávanie 
súboru operácií s osobnými údajmi ako – získavanie, 
vyhotovovanie zhromažďovanie, šírenie, kombinovanie, 
uchovávanie, zhrávanie na dátové nosiče osobných údajov 
a zverejňovanie, sprístupňovanie a poskytovanie tretím 
stranám) pre účel informovania verejnosti 
o prevádzkovateľovi, jeho aktivitách a činnostiach 

prostredníctvom prezentácie rozličných informácií 
(obsahujúcich aj osobné údaje) v časopise, ktorého cieľom je 
budovať dobré meno tohto prevádzkovateľa. 

Názov informačného systému   IS Časopis a tlačoviny 

Právny základ Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) 
Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom 
dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. 
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania 
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 

Kategórie príjemcov  Verejnosť. 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na archiváciu os. údajov po skončení účelu spracúvania 

Informácia o existencii 
automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

 
Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    - zamestnanci prevádzkovateľa, 

- iné osoby, ktoré vyjadrili súhlas so spracúvaním ich 

osobných údajov na vymedzený účel. 

27 ÚČASTNÍCI PREZENTÁCIÍ, SEMINÁROV A KONGRESOV 

Účel spracúvania osobných údajov 
 

V predmetnom IS dochádza k spracúvaniu osobných údajov 

účastníkov prezentácií, seminárov a kongresov 

organizovaných prevádzkovateľom, ktorí nahlásili 

prevádzkovateľovi svoju účasť na tomto podujatí vopred 

stanoveným spôsobom. Účelom spracúvania je zabezpečenie 

vedenia evidencie a prehľadu o fyzických osobách, ktoré sa 

zúčastnili týchto podujatí. 

Názov informačného systému   IS  Účastníci prezentácií, seminárov a kongresov 

Právny základ Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) 

Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom 

dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. 

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania 

vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 

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

príslušných právnych predpisov 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa. 

Lehoty na archiváciu os. údajov 2 roky po naplnení účelu spracúvania, resp. 30 dní po 

odvolaní súhlasu. 

Informácia o existencii 
automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    účastník prezentácie, seminára, kongresu – fyzická osoba. 

  



28 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 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 10 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. 

29 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 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 podľa príslušných právnych 

predpisov 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 10 rokov 

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  

30 PROJEKTY  

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej 

agendy je spracovanie dokumentácie potrebnej                        

pre  refundáciu personálnych výdavkov a cestovných náhrad 

interných zamestnancov organizácie, ako aj zamestnancov 

mimo pracovného pomeru, zapájanie sa do rôznorodých 

projektov EÚ a pod. 

Názov informačného systému   IS Projekty  

  



Právny základ Spracovávanie a uchovávanie osobných údajov vyplýva                 

zo všeobecných podmienok zmlúv o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku v rámci jednotlivých 

grantových schém a operačných programov štrukturálnych 

fondov EÚ, Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom 

fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Environmentálnom 

fonde“), Zákon o Environmentálnom fonde a zákon č. 

423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení 

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

predpisov. 

Údaje o ekonomickej identite zamestnanca: Súhlas 

dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov podľa 

článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane 

osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo 

kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá 

vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu 

pred jeho odvolaním. 

Kategórie príjemcov   Európska komisia a jej splnomocnení zástupcovia, vláda 

Slovenskej republiky, Centrálny koordinačný orgán, 

monitorovací výbor operačných programov, riadiace, 

sprostredkovateľské a kontrolné orgány jednotlivých 

operačných programov a nimi poverené osoby, orgán 

zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej únie, 

gestory horizontálnych princípov, partneri projektov (najmä 

hlavní partneri/prijímatelia, ktorí zastrešujú projekt voči 

riadiacim orgánom programu), Útvary finančnej kontroly, 

NKÚ, Certifikačné orgány, orgány auditu a nimi poverené 

osoby a iné oprávnené subjekty. 

Cezhraničný prenos os. údajov Uskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 10 rokov 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    Všetky fyzické osoby účastné daného projektu: 

 interní zamestnanci prevádzkovateľa, 

 osoby mimo pracovného pomeru. 

31 FOTOGRAFIE A VIDEOZÁZNAMY Z VEREJNÝCH PODUJATÍ 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Spracovanie osobných údajov za účelom propagácie 

prevádzkovateľa, zverejňovania fotografií a videozáznamov 

so zámerom budovať jeho dobré meno, propagovať 

prevádzkovateľa na jeho webovom sídle, vo vnútorných 

priestoroch prevádzkovateľa, na sociálnych sieťach. 

Názov informačného systému   IS Fotografie a videozáznamy z verejných podujatí 

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

Nariadenia.  

Kategórie príjemcov  Nie sú. 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na archiváciu os. údajov 2 roky po naplnení účelu spracúvania 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    Účastníci verejných podujatí.  

  



32 EVIDENCIA SLUŽOBNÝCH PREUKAZOV A ODZNAKOV 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Hlavným účelom je vydávanie služobných preukazov a 

odznakov zamestnancom Štátnej ochrany prírody Slovenskej 

republiky v zmysle a v súlade s platnými právnymi predpismi 

ako aj vedenie evidencie vydaných služobných preukazov a 

odznakov. Služobné preukazy a odznaky zamestnancov ŠOP 

SR sú dotknutým osobám vydávané na základe návrhu na 

vydanie služobného preukazu a odznaku pre osobu s alebo 

bez s oprávnenia a povinností člena stráže prírody. Preukazy 

a odznaky sú prideľované na základe preberacieho protokolu 

a odovzdávané na základe odovzdávacieho protokolu. 

Zamestnanec sa pri výkone svojej činnosti preukazuje 

služobným odznakom, (na ktorom je uvedené len jeho číslo) 

a na požiadanie aj služobným preukazom.   

Po roku od ukončenia pracovného pomeru sa osobné údaje z 

Evidencie služobných preukazov a odznakov vymažú  a 

vrátený služobný preukaz sa protokolárne zlikviduje. 

Názov informačného systému   IS Evidencia služobných preukazov a odznakov 

Právny základ Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR 

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (§ 79), 

vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 

Z. z. (§ 32), ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a 

krajiny, pokynom Ministra životného prostredia SR č. 

2109/569/2003-5.1, ktorým sa ustanovuje postup pri 

vydávaní a evidencii služobných preukazov a odznakov 

organizácií ochrany prírody a krajiny, usmernením Štátnej 

ochrany prírody SR k vydávaniu služobných preukazov a 

služobných odznakov z roku 2009 a súvisiacimi právnymi 

predpismi. 

Kategórie príjemcov  Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na archiváciu os. údajov 1 rok po ukončení pracovného pomeru 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    osoby, ktorým bol vydaný služobný preukaz a odznak. 

33 CITES 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

CITES (Convention on International Trade in Endangered 

Species of Wild Fauna and Flora) je medzinárodný dohovor, 

ktorý bol podpísaný dňa 03.03.1973 vo Washingtone. Cieľom 

dohovoru je postaviť svetový obchod s ohrozenými druhmi 

živočíchov a rastlín pod spoločnú kontrolu všetkých štátov 

sveta, tak aby sa dosiahla ich ochrana pred úplným 

vyhubením vplyvom bezohľadného získavania pre obchodné 

účely. V súčasnosti k nemu pristúpilo viac ako 160 krajín 

sveta. Približne 5 000 druhov živočíchov a 28 000 druhov 

rastlín je  pod ochranou CITES. Na Slovensku je dohovor 

CITES uplatňovaný od roku 1992. Štátna ochrana prírody 

ako Vedecký orgán SR v zmysle § 21 ods. 2 písm. i) zákona 

NR SR č. 15/2005 Z. z. vedie evidenciu držiteľov exemplárov 

a evidenciu exemplárov pre potreby orgánov štátnej správy. 

Tieto údaje sú využívané pri uplatňovaní EÚ nariadení a 

zákona NR SR č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne 

žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou 

obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. 

Názov informačného systému   IS CITES 

Právny základ Zákon NR SR č. 447/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov 



a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi  a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1158/2012 z 27. novembra 2012, 

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o 

ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou 

obchodu s nimi, Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 

792/2012 z 23. augusta 2012, ktorým sa stanovujú pravidlá 

vzoru povolení, potvrdení a iných dokladov stanovených v 

nariadení Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne 

žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi a 

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 

865/2006, Nariadenie Komisie (EÚ) č. 791/2012 z 23. 

augusta 2012, ktorým sa v súvislosti s niektorými pravidlami 

obchodu s druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín mení a 

dopĺňa nariadenie (ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú 

podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady 

(ES) č. 338/97, Nariadenie Komisie (ES) č. 100/2008 zo 4. 

februára 2008, ktorým sa v súvislosti so zbierkami vzoriek 

a niektorými formalitami týkajúcimi sa obchodu s druhmi 

voľne žijúcich živočíchov a rastlín mení a dopĺňa nariadenie 

(ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá 

týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97, 

Zákon NR SR č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne 

žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou 

obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

platný od 1.4.2005, Vyhláška MŽP SR č. 110/2005 Z. z. 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona  o 

ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich 

rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, platná od 1.4.2005, Nariadenia Rady 

(ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a 

rastlín reguláciou obchodu s nimi, na území SR platné od 

1.5.2004, Nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 

2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa 

vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane 

druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu 

s nimi. 

Kategórie príjemcov  Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, 

colné orgány, daňové orgány, orgány veterinárnej správy. 

Cezhraničný prenos os. údajov Uskutočňuje sa na požiadanie orgánu verejnej moci  

Lehoty na archiváciu os. údajov počas celej doby prevádzkovania informačného systému 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    všetky fyzické osoby ako držitelia exemplárov CITES 

34 EVIDENCIA CHOVATEĽOV 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Hlavným účelom predmetného informačného systému je 

vedenie evidencie osôb, ktoré majú v držbe chránené rastliny 

a živočíchy mimo prirodzeného výskytu v biotopoch, a 

evidenciu chránených rastlín a živočíchov pre potreby štátnej 

správy. 

Názov informačného systému   IS Evidencia chovateľov 

  



Právny základ Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR 

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších zmien a doplnkov (§ 65 ods. 2). 

Kategórie príjemcov  Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov 

Cezhraničný prenos os. údajov Uskutočňuje sa na požiadanie orgánu verejnej moci 

Lehoty na archiváciu os. údajov počas celej doby prevádzkovania informačného systému 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    všetky fyzické osoby, ktoré majú v držbe chránené rastliny a 

živočíchy 

35 KIMS 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

KIMS je komplexný informačný a monitorovací systém, ktorý 

poskytuje nástroje pre zabezpečenie zberu údajov o výskyte, 

stave a vývoji biotopov a druhov, aplikačné rozhranie pre 

publikovanie údajov verejnosti a tiež nástroj pre reporting v 

rámci ŠOP SR, voči Ministerstvu životného prostredia a voči 

Európskej komisii. 

Názov informačného systému   IS KIMS 

Právny základ Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) 

Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom 

dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. 

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania 

vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 

Kategórie príjemcov  Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov. 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na archiváciu os. údajov počas celej doby prevádzkovania informačného systému, 

resp. 30 dní po odvolaní súhlasu 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    Všetky fyzické osoby, ktoré vkladali údaje o výskyte druhov 

a biotopov do systému. 
36 EVIDENCIA PRIESTUPCOV 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Hlavným účelom je vedenie evidencie priestupcov a 

vyberanie pokút od fyzických osôb, ktoré sa dopustili 

priestupku na úseku ochrany prírody a krajiny. 

Názov informačného systému   IS Evidencia priestupcov 

Právny základ Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR 

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších zmien a doplnkov, zákonom SNR č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v §§ 84 – 86. 

Kategórie príjemcov  Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, 

osoba uvedená v evidencii, orgány činné v trestnom konaní, 

súdne orgány, orgány oprávnené objasňovať priestupky, 

správne orgány oprávnené prejednávať priestupky, justičné 

a správne orgány iných štátov, iný správny orgán. 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na archiváciu os. údajov  5 rokov od priestupku 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    všetky fyzické osoby, ktoré sa dopustili priestupku a bola im 

uložená bloková pokuta 

  



37 EVIDENCIA  NÁLEZCOV CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV V RÁMCI ZÁCHRANNÝCH 

A REHABILITAČNÝCH STANÍC 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Hlavným účelom je vedenie evidencie o fyzických osobách – 

nálezcoch chránených živočíchov. 

Názov informačného systému   IS Evidencia  nálezcov chránených živočíchov v rámci 

záchranných a rehabilitačných staníc 

Právny základ Spracúvanie osobných údajov je povolené  zákonom NR SR 

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších zmien a doplnkov, a vykonávacou vyhláškou MŽP 

SR č. 24/2003 Z. z. 

Kategórie príjemcov  Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na archiváciu os. údajov  2 roky 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    fyzické osoby -  nálezcovia 

38 EVIDENCIA POVOLENIEK 

Účel spracúvania osobných 

údajov 

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie o 

fyzických osobách, ktorým bolo vydané vratné oprávnenie na 

vjazd motorovým vozidlom do územia NP Muránska planina. 

Názov informačného systému   IS Evidencia povoleniek 

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

Hlavným oprávneným záujmom je vedenie evidencie 

motorových vozidiel, ktorým bol umožnený vstup do územia 

NP Muránska planina  s cieľom zabezpečiť dodržiavanie 

ustanovení zákona č. . 543/2002 Z. z. Zákon o ochrane 

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

Kategórie príjemcov  Nie sú. 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 
Povolenka – dňom skončenia účelu (vrátením povolenky) 

Kniha návštev – 1 rok  

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    fyzické osoby – návštevníci 

 

 


