
INFORMÁCIA O ÚČELOCH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, PRÁVNOM ZÁKLADE, LEHOTÁCH 

UCHOVÁVANIA A PRÍJEMCOCH 

 

P.č. Účel spracúvania Kategória príjemcov a právny základ spracovateľskej činnosti 
Lehota 

na 
výmaz  

1 

Zákonná povinnosť: 
Plnenie povinností 
zamestnávateľa súvisiacich 
s pracovnoprávnym 
vzťahom a obdobným 
vzťahom  

Inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR - zákon č. 18/2018 Z. z. o osobných údajoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov,  
Daňový úrad - zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,  
Sociálna poisťovňa - zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení  v znení neskorších predpisov zákon č. 43/2004 Z. 
z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  
Zdravotné poisťovne - 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,  
Doplnkové dôchodkové sporiteľne - zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov,  
Dôchodkové správcovské spoločnosti - zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov  
zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov,  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny - zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 53/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych 
vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov,  
Zástupcovia zamestnancov - zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v - zástupcovia zamestnancov - zákon č. 311/2001 
Z. z. Zákonník práce v,  
Exekútor - 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,  
Orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru  (napr. inšpektorát práce) - Zákon č. 311/2001 Z. z. 
Zákonník práce,   Zákon 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej 
práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých 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  Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene o doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov,  
iný oprávnený subjekt - zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  
súd, orgány činné v trestnom konaní - zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok zákon č. 301/2005 Z. z. trestný 
poriadok v znení neskorších predpisov. 

70 
rokov 

2 

Zákonná povinnosť 
a zmluvná povinnosť: 
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 
§ 229 až § 250a zákona č.311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Kolektívna zmluva 
súd, orgány činné v trestnom konaní - zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok a zákon č. 301/2005 Z. z. 
trestný poriadok v znení neskorších predpisov,  
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov 

10 
rokov 

3 
Zákonná povinnosť: 
Plnenie daňových 
povinností 

zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
10 

rokov 

4 
Oprávnený záujem: 
Dochádzkový systém s 
uložením fotografie 

súd, orgány činné v trestnom konaní - zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok zákon č. 301/2005 Z. z. trestný 
poriadok v znení neskorších predpisov,  
Inšpektori  Úradu na ochranu osobných údajov SR - zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov,  
Úrad vlády Slovenskej republiky - zákon č. 305/2013 Z. z o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej 
moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) 

10 
rokov 

5 

Zákonná povinnosť 
a zmluvná povinnosť: 
Spracovanie účtovných 
dokladov 

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. 122/2013 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. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

10 
rokov 

6 
Oprávnený záujem: 
Evidencia zmlúv 

Cieľ/Záujem: riadna a prehľadná evidencia a archivácia právnych vzťahov. 
súd, orgány činné v trestnom konaní - zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok zákon č. 301/2005 Z. z. trestný 
poriadok v znení neskorších predpisov,  
Inšpektori  Úradu na ochranu osobných údajov SR - zákon č. 18/2018 Z. z. o osobných údajoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

10 
rokov 

7 
Zmluvná povinnosť: 
Evidencia stravníkov 

súd, orgány činné v trestnom konaní - zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok a zákon č. 301/2005 Z. z. 
Trestný poriadok v znení neskorších predpisov,  
Inšpektori  Úradu na ochranu osobných údajov SR - zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,  
Obecný a mestský úrad - zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 

10 
rokov 

8 
Oprávnený záujem: 
Evidencia vstupov do areálu 

Cieľ/Záujem: zaistenie bezpečnosti a ochrany osôb a majetku. 
D.I.SEVEN, a.s., Miletičova 14, Bratislava 821 08, IČO: 35799161 - Právny základ: §34 zákona č. 18/2018 Z.z. o 
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 

10 
rokov 

9 
Zákonná povinnosť: 
BOZP, PZS, PO 

súd, orgány činné v trestnom konaní - zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok a zákon č. 301/2005 Z. z. trestný 
poriadok v znení neskorších predpisov, 1. Inšpektoráty práce - zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce, 1. Sociálna 
poisťovňa - Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 500/2006 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze 
PZS, s.r.o., Partizánska cesta 1087/67, Banská Bystrica 974 01, IČO: 36757055 - Právny základ: §34 zákona č. 18/2018 
Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, 2. BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin 036 01, IČO: 
36427985 - Právny základ: podľa čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“), 

10 
rokov 

10 
Súhlas na spracovanie: 
Časopis 

Cieľ/Záujem: prezentácia a propagácia činnosti, prostredníctvom zverejňovania v médiách. 
osobné údaje sa zverejňujú - Právny základ: Zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon), zákon č. 18/2018 Z. z. o osobných údajoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky Zákonník. 
súd, orgány činné v trestnom konaní - zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok a zákon č. 301/2005 Z. z. trestný 
poriadok v znení neskorších predpisov 

10 
rokov 

11 
Zákonná povinnosť: 
Účtovné doklady 

Sociálna poisťovňa - zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení  v znení neskorších predpisov; zákon  č. 43/2004 Z. 
z. o starobnom dôchodkovom  sporení a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov,  
Zdravotné poisťovne - 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,  
Daňový úrad - zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov  v znení neskorších predpisov,  
súd, orgány činné v trestnom konaní - zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok zákon č. 301/2005 Z. z. trestný 
poriadok v znení neskorších predpisov,  
Inšpektori  Úradu na ochranu osobných údajov SR - zákon č. 18/2018 Z. z. o osobných údajoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

10 
rokov 

12 
Oprávnený záujem: 
Evidencia prianí a sťažností 

Cieľ/Záujem: riadna evidencia podnetov za účelom systematického zlepšovania procesov. 
10 

rokov 



súd, orgány činné v trestnom konaní - zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok a zákon č. 301/2005 Z. z. trestný 
poriadok v znení neskorších predpisov,  
Inšpektori  Úradu na ochranu osobných údajov SR - zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,  
Ústavný súd Slovenskej republiky - zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 

13 
Oprávnený záujem: 
Evidencia uchádzačov o 
zamestnanie 

Cieľ/Záujem: riadna evidencia uchádzačov o zamestnanie pre účely ďalšej komunikácie a členenia. 
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny - zákon č. 5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  
súd, orgány činné v trestnom konaní - zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok a zákon č. 301/2005 Z. z. trestný 
poriadok v znení neskorších predpisov. 

10 
rokov 

14 
Oprávnený záujem: 
Evidencia prichádzajúcej a 
odosielanej pošty 

Cieľ/Záujem: riadna a prehľadná evidencia a archivácia pohybu listín a zásielok. 
súd, orgány činné v trestnom konaní - zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok a zákon č. 301/2005 Z. z. trestný 
poriadok v znení neskorších predpisov 

10 
rokov 

15 
Zákonná povinnosť: 
Evidencia dočasne 
pridelených zamestnancov 

Národný inšpektorát práce a inšpektoráty práce - Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení 
zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  
Súdy, orgány činné v trestnom konaní - Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok  Zákon č. 301/2005 Z. z. 
Trestný  poriadok v znení neskorších predpisov,  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny - zákon č. 5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 53/2003 Z. z. o 
orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

10 
rokov 

16 
Zákonná povinnosť: 
Oznamovanie 
protispoločenskej činnosti 

orgány činné v trestnom konaní - zákon č. 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov,  
iný oprávnený subjekt - všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 78 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o osobných 
údajoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  
Inšpektoráty práce - zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej 
práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  
Úrad na ochranu osobných údajov - zákon č. 18/2018 Z. z. o osobných údajoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

10 
rokov 

17 
Oprávnený záujem: 
Evidencia nájomných zmlúv 

Cieľ/Záujem: riadna a prehľadná evidencia a archivácia právnych vzťahov. 
Okresný úrad - odbor katastrálny - zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv 
k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon),  
 súd, orgány činné v trestnom konaní - zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok zákon č. 301/2005 Z. z. trestný 
poriadok v znení neskorších predpisov 

10 
rokov 

18 
Súhlas na spracovanie: 
Fotografie a videá 

Cieľ/Záujem: prezentácia osôb a zamestnancov na verejnosti, prostredníctvom médií. 
webové sídlo, sociálne siete, nástenka - Právny základ: zákon č. 18/2018 Z. z. o osobných údajoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov a § 11 - 16 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka  
súd, orgán činný v trestnom konaní - zákon č. 160/2015 Z. z. o civilnom sporovom poriadku a zákon č. 301/2005 Z. z. 
Trestný poriadok. 

10 
rokov 

19 
Oprávnený záujem: 
Správa registratúry 

Cieľ/Záujem: riadna a prehľadná evidencia a archivácia dokumentácie. 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúry a o doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, 1. súd, orgány činné v trestnom konaní - zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový 
poriadok a zákon č. 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov 

10 
rokov 

20 
Oprávnený záujem: 
Kontrolný mechanizmus 
zamestnanca GPS 

Cieľ/Záujem: ochrana majetku pre zneužitím a zber podkladov pre vyúčtovanie. 
súd, orgány činné v trestnom konaní - zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok a zákon č. 301/2005 Z. z. trestný 
poriadok v znení neskorších predpisov 

10 
rokov 

21 
Oprávnený záujem: 
Prax žiakov SŠ - študentov 
VŠ 

Cieľ/Záujem: riadna a prehľadná evidencia odbornej praxe. 
súd, orgány činné v trestnom konaní - zákon č. 160/2015 Z. z. o civilnom sporovom poriadku a zákon č. 301/2005 Z. z. 
Trestný poriadok. 

10 
rokov 

22 
Oprávnený záujem: 
Štipendiá 

Cieľ/Záujem: riadna a prehľadná evidencia poskytnutých štipendií a príjemcov. 
súd, orgány činné v trestnom konaní - zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok a zákon č. 301/2005 Z. z. 
Trestný poriadok v znení neskorších predpisov,  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  
Štátna školská inšpekcia - zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, 
zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

10 
rokov 

 


