Obec Kopernica, Kopernica 96, 967 01 Kremnica, IČO: 00320749

Smernica pre vybavovanie agendy práv dotknutých osôb
Smernica poskytovanie informácií, záznamy spracovateľských
činnostiach a práva dotknutých osôb pri spracovaní osobných
údajov

Prevádzkovateľ na vykonanie práv dotknutých osôb pri spracovaní
osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov (ďalej „smernica“) ustanovuje:

PRVÁ ČASŤ
ZODPOVEDNÁ OSOBA
Poverenie zodpovednej osoby
(1) Zodpovedná osoba je osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom,
ktorá plní úlohy podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
(2) Zodpovedná osoba bola určená. Povinnosti a práva zodpovednej osoby vykonáva
externá konzultačná spoločnosť Top privacy s.r.o.
(3) Zodpovednú osobu možno podľa § 45 ods. 4 kontaktovať na e-mailovej
adrese: zodpovednaosoba1@gmail.com

Povinnosti zodpovednej osoby
(1) Dotknutá osoba môţe kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa
spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv podľa tohto zákona.
(2) Zodpovedná osoba je v súvislosti s výkonom svojich úloh viazaná povinnosťou
mlčanlivosti v súlade s týmto zákonom alebo osobitným predpisom.
(3) Zodpovedná osoba najmä:
a. poskytuje
informácie
a poradenstvo
prevádzkovateľovi
alebo
sprostredkovateľovi a zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných
údajov, o ich povinnostiach podľa zákona č.
18/2018 Z. z., osobitných
predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika
viazaná, týkajúcich sa ochrany osobných údajov,
b. monitoruje
súlad
s týmto
zákonom,
osobitnými
predpismi
alebo
medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcimi
sa ochrany osobných údajov a s pravidlami prevádzkovateľa alebo
sprostredkovateľa súvisiacimi s ochranou osobných údajov vrátane rozdelenia
povinností, zvyšovania povedomia a odbornej prípravy osôb, ktoré sú zapojené
do spracovateľských operácií a súvisiacich auditov ochrany osobných údajov,
c. poskytuje na poţiadanie poradenstvo, ak ide o posúdenie vplyvu na ochranu
osobných údajov a monitorovanie jeho vykonávania podľa § 42,
d. spolupracuje s úradom pri plnení svojich úloh,
e. plní úlohy kontaktného miesta pre úrad v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa
spracúvania osobných údajov vrátane predchádzajúcej konzultácie podľa § 43
a podľa potreby aj konzultácie v iných veciach.
(4) Zodpovedná osoba pri výkone svojich úloh náleţite zohľadňuje riziko spojené so
spracovateľskými operáciami, pričom berie do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel
spracúvania osobných údajov.
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ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Účel, určenie smernice a práva dotknutých osôb
(1) Účelom tejto smernice je v súlade s § 19, § 20 a § 21 zákona zabezpečiť
poskytovanie informácií dotknutej osobe a v súlade s § 37 zabezpečiť spracovanie
Záznamov o spracovateľských informáciách.
(2)
Dotknutá osoba má podľa § 22 zákona právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na
účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných
osobných údajov.
(3)
Dotknutá osoba má podľa § 23 zákona právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak:
-

-

osobné údaje uţ nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak
spracúvali,
dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2
písm. a) zákona, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov
vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona (oprávnené záujmy prevádzkovateľa, výkon verejnej moci zverenej
prevádzkovateľovi) a neprevaţujú ţiadne oprávnené dôvody na spracúvanie
osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov
podľa § 27 ods. 2 zákona (účel priameho marketingu vrátane profilovania),
osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu
alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou sluţieb informačnej
spoločnosti podľa § 15 ods. 1 zákona (ponuka sluţieb informačnej spoločnosti
vykonávaná na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorá nedovŕšila 16 rokov
veku).

(4)
Dotknutá osoba má podľa § 24 zákona právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil
spracúvanie osobných údajov, ak:
- dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia
umoţňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
- spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta
vymazanie osobných údajov a ţiada namiesto toho obmedzenie ich pouţitia,
- prevádzkovateľ uţ nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných
údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
- dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona, a to aţ do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa
prevaţujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
(5)
Podľa § 25 zákona je prevádzkovateľ povinný oznámiť príjemcovi opravu osobných
údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak
sa to neukáţe ako nemoţné alebo si to nevyţaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ
o príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba poţaduje.
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(6)
Dotknutá osoba má podľa § 26 zákona právo získať osobné údaje, ktoré sa jej
týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, beţne pouţívanom
a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu
prevádzkovateľovi, ak je to technicky moţné a ak:
-

sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, spracúvanie
OÚ je nevyhnutné na plnenie zmluvy,
spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo podľa bodu 6. nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.
(7)
Dotknutá osoba má právo podľa §27 zákona namietať spracúvanie jej osobných
údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie v situáciách realizovaných vo
verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi alebo pri
vykonávaní oprávnených záujmov prevádzkovateľa vrátane profilovania. Prevádzkovateľ
nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáţe nevyhnutné oprávnené záujmy na
spracúvanie osobných údajov, ktoré prevaţujú nad právami alebo záujmami dotknutej
osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má tieţ právo
namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu
vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
(8)
Právo namietať so spracúvaní osobných údajov sa neuplatňuje v prípade ak je
spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu,
ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na
štatistický účel.
(9) Smernica stanovuje mechanizmy a procesy informovania dotknutých osôb o ich
pávach a ich osobných údajoch, ktoré spracováva prevádzkovateľ.
(10) Táto smernica – Smernica pre vybavovanie agendy práv dotknutých osôb a Záznamy
o spracovateľských činnostiach sú pre dotknuté osoby, ktorým musia byť na poţiadanie
dotknutej osoby sprístupnené.
(11) Záznam o spracovateľských činnostiach sa na poţiadanie sprístupňuje Úradu na
ochranu osobných údajov. Sprístupnenie zabezpečuje zodpovedná osoba alebo osoba
určená štatutárnym orgánom.
(12) Doba uchovávania osobných údajov alebo kritéria na jej určenie sú uvedené
v Lehotách na likvidáciu osobných údajov.
(13) Dotknuté osoby majú právo na prístup k informáciám podľa § 21 zákona. V prípade
ţiadosti dotknutej osoby o poskytnutie informácií zodpovedná osoba alebo osoba určená
štatutárnym orgánom zabezpečí ich zaslanie (podľa § 21 ods. 1 zákona) dotknutej osobe
elektronicky, alebo poštovou zásielkou. V prípade opakovanej ţiadosti dotknutej osoby
štatutárnym orgánom poverená osoba zabezpečí vyúčtovanie administratívnych nákladov
podľa § 21 ods. 3 zákona, od dotknutej osoby.
(14) Osobné údaje sa poskytujú tretím osobám len na základe zmluvy alebo osobitných
zákonov.
(15) Zodpovedná osoba alebo osoba určená štatutárnym orgánom zabezpečuje
oznámenie porušenia osobných údajov v lehote do 72 hodín od doby keď sa
u prevádzkovateľa zistilo porušenie ochrany osobných údajov, ktoré povedie k riziku pre
práva fyzickej osoby podľa § 40 zákona (formulár je uvedený na webových stránkach
Úradu na ochranu osobných údajov).
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(16) Zodpovedná osoba alebo osoba určená štatutárnym orgánom neodkladne vyšetrí
bezpečnostný incident a posúdi či je pravdepodobné, ţe porušenie ochrany osobných
údajov povedie k riziku pre práva fyzickej osoby. Ak identifikuje, ţe bezpečnostný
incident môţe viesť k riziku pre práva fyzickej osoby postupuje podľa ods. 14.

Článok 1
Vymedzenie niektorých pojmov
(1) Na účely tohto zoznamu sa ďalej rozumie:
a) súhlasom dotknutej osoby akýkoľvek váţny a slobodne daný, konkrétny, informovaný
a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného
potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním
svojich osobných údajov,
b) genetickými
údajmi
osobné
údaje
týkajúce
sa
zdedených
genetických
charakteristických znakov fyzickej osoby alebo nadobudnutých genetických
charakteristických znakov fyzickej osoby, ktoré poskytujú jedinečné informácie o
fyziológii alebo zdraví tejto fyzickej osoby a ktoré vyplývajú najmä z analýzy
biologickej vzorky danej fyzickej osoby,
c) biometrickými údajmi osobné údaje, ktoré sú výsledkom osobitného technického
spracúvania osobných údajov týkajúcich sa fyzických charakteristických znakov
fyzickej osoby, fyziologických charakteristických znakov fyzickej osoby alebo
behaviorálnych charakteristických znakov fyzickej osoby a ktoré umoţňujú jedinečnú
identifikáciu alebo potvrdzujú jedinečnú identifikáciu tejto fyzickej osoby, ako najmä
vyobrazenie tváre alebo daktyloskopické údaje,
d) údajmi týkajúcimi sa zdravia osobné údaje týkajúce sa fyzického zdravia alebo
duševného zdravia fyzickej osoby, vrátane údajov o poskytovaní zdravotnej
starostlivosti alebo sluţieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
ktorými sa odhaľujú informácie o jej zdravotnom stave,
e) spracúvaním osobných údajov spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských
operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, najmä získavanie,
zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie,
prehliadanie, vyuţívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom,
preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa
vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami,
f) obmedzením spracúvania osobných údajov označenie uchovávaných osobných údajov
s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti,
g) profilovaním akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov
spočívajúceho v pouţití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných znakov
alebo charakteristík týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie
znakov alebo charakteristík dotknutej osoby súvisiacich s jej výkonnosťou v práci,
majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou,
správaním, polohou alebo pohybom,
h) pseudonymizáciou spracúvanie osobných údajov spôsobom, ţe ich nie je moţné
priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez pouţitia dodatočných informácií, ak sa
takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a
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organizačné opatrenia na zabezpečenie toho, aby osobné údaje nebolo moţné priradiť
identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osobe,
i) logom záznam o priebehu činnosti pouţívateľa v automatizovanom informačnom
systéme,
j) šifrovaním transformácia osobných údajov spôsobom, ktorým opätovné spracúvanie je
moţné len po zadaní zvoleného parametra ako je kľúč alebo heslo,
k) online identifikátorom identifikátor poskytnutý aplikáciou, nástrojom alebo protokolom
najmä IP adresa, cookies, prihlasovacie údaje do online sluţieb, rádiofrekvenčná
identifikácia, ktoré môţu zanechávať stopy, ktoré sa najmä v kombinácii s jedinečnými
identifikátormi alebo inými informáciami môţu pouţiť na vytvorenie profilu dotknutej
osoby a na jej identifikáciu,
l) informačným systémom akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú
prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný,
decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom základe alebo geografickom
základe,
m)

dotknutou osobou kaţdá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú,

n) prevádzkovateľom kaţdý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky
spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene;
prevádzkovateľ alebo konkrétne poţiadavky na jeho určenie môţu byť ustanovené v
osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika
viazaná, ak tento predpis alebo
táto zmluva ustanovuje účel a prostriedky
spracúvania osobných,
o) príjemcom kaţdý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou
stranou; za príjemcu sa nepovaţuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje
na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská
republika viazaná v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na
daný účel spracúvania osobných údajov,
p) treťou stranou kaţdý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ
alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe
poverenia prevádzkovateľa alebo
sprostredkovateľa spracúva osobné údaje,
q) zodpovednou osobou osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom,
ktorá plní úlohy podľa tohto zákona,
r) zástupcom fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom, miestom podnikania,
organizačnou zloţkou, prevádzkarňou alebo trvalým pobytom v členskom štáte, ktorú
prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ písomne poveril podľa § 34 zákona,
s) podnikom fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba vykonávajúca
hospodársku činnosť bez ohľadu na jej právnu formu, vrátane zdruţení fyzických osôb
alebo zdruţení právnických osôb, ktoré pravidelne vykonávajú hospodársku činnosť,
t) skupinou podnikov ovládajúci podnik a ním ovládané podniky,
u) hlavnou prevádzkarňou
1. miesto centrálnej správy prevádzkovateľa v Európskej únii, ak ide o
prevádzkovateľa s prevádzkarňami vo viac neţ jednom členskom štáte, okrem
prípadu, keď sa rozhodnutia o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných
údajov prijímajú v inej prevádzkarni prevádzkovateľa v Európskej únii a táto iná
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prevádzka má právomoc presadiť vykonanie takýchto rozhodnutí, pričom v takom
prípade sa za hlavnú prevádzkareň povaţuje prevádzkareň, ktorá takéto
rozhodnutia prijala,
2. miesto centrálnej správy sprostredkovateľa v Európskej únii, ak ide o
sprostredkovateľa s prevádzkarňami vo viac neţ jednom členskom štáte alebo ak
sprostredkovateľ nemá centrálnu správu v Európskej únii, prevádzkareň
sprostredkovateľa v Európskej únii, v ktorej sa v kontexte činností prevádzkarne
sprostredkovateľa uskutočňujú hlavné spracovateľské činnosti, a to v rozsahu, v
akom sa na sprostredkovateľa vzťahujú osobitné povinnosti podľa tohto zákona,
v) medzinárodnou organizáciou organizácia a jej podriadené subjekty, ktoré sa riadia
medzinárodným právom verejným, alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý bol zriadený
dohodou medzi dvoma alebo viacerými krajinami alebo na základe takejto dohody,
w) členským štátom štát, ktorý je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou
stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
ab) treťou krajinou krajina, ktorá nie je členským štátom.
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DRUHÁ ČASŤ
ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Prevádzkovateľ
poskytuje
dotknutým
osobám
nasledujúce
o spracovávaných osobných údajoch podľa § 19 zákona.

informácie

IS – personalistika a mzdy

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb (zamestnancov spoločnosti) je:
Plnenie povinností zamestnávateľa v súvisiacich s pracovným pomerom, alebo
obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov spracovanie pracovnej
agendy
prevádzkovateľa
(automatizovaná
a neautomatizovaná
forma
spracúvania), ktorá obsahuje najmä osobné údaje súvisiace s kvalifikáciou a
profesionálnymi skúsenosťami zamestnanca a údaje, ktoré môžu byť významné
z hľadiska práce, ktorú zamestnanec má vykonávať, vykonáva alebo vykonával,
a ďalej najmä:


spracúvanie osobných údajov personálnej, pracovnej agendy dotknutých osôb
v súlade s uvedenými osobitnými zákonmi (automatizovaná a neautomatizovaná
forma spracovania osobných údajov), po dobu trvania pracovného alebo iného
zmluvného vzťahu, za účelom vedenia personálnej a pracovnej agendy
zamestnancov (ďalej len „dotknuté osoby“),



vedenia mzdovej agendy zamestnancov,



spracovanie, postupovanie alebo zverejňovanie osobných údajov dotknutých osôb
– zamestnancov správy v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie,
odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, emailová
adresa a identifikačné údaje správy za účelom plnenia pracovných a funkčných
povinností dotknutej osoby podľa § 78 ods. 3 zákona,



kopírovanie úradných dokladov s osobnými údajmi na základe podľa § 13 ods. 1
písm. b) zákona,



poskytovanie osobných údajov dotknutých osôb sociálnej poisťovni, inšpektorátu
práce (podľa hore uvedených osobitných zákonov), prevádzkovateľovi na základe
zmluvy podľa § 78 ods. 3 zákona,



spracúvanie a poskytovanie osobných údajov bezpečnosti práce a inej príslušnej
evidencie
a agendy
dotknutých
osôb
v súlade
s osobitnými
zákonmi
(automatizovaná a neautomatizovaná forma spracovania osobných údajov), po
dobu trvania pracovného alebo iného zmluvného vzťahu za účelom vedenia
agendy bezpečnosti práce (napr. poučenie z predpisov bezpečnosti práce) na
základe osobitných zákonov (zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci - § 17), osobné údaje sa poskytujú sprostredkovateľovi na
základe zmluvy podľa § 34 ods. 3 zákona,



spracúvanie

osobných

údajov

–

hodnotenie
8

dotknutých

osôb

za

účelom

zabezpečenia efektívnej prevádzky prevádzkovateľa po dobu trvania pracovného
alebo iného zmluvného vzťahu na základe zákonníka práce,


postupovanie osobných údajov zamestnancov školiacim organizáciám za účelom
vydania potvrdenia, osvedčenia, certifikátu podľa príslušných osobitných zákonov
alebo štandardov.



spracovanie, postupovanie alebo zverejnenie osobných údajov dotknutých osôb –
zamestnancov spoločnosti v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie,
odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, emailová
adresa a identifikačné údaje spoločnosti za účelom plnenia pracovných
a funkčných povinností dotknutej osoby podľa §78 ods. 3 zákona,
spracovanie osobných údajov dotknutých osôb – vodičov sluţobných vozidiel
podľa zákona č. 725/2004 Z. z. za účelom vedenia evidencie školenia vodičov
a prevádzky vozidiel,





spracovanie evidencie o vyplatení zahraničných alebo tuzemských sluţobných
ciest podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších
zákonov,



spracovanie osobných údajov dotknutých osôb – zamestnancov prevádzkovateľa
o dochádzke a objednávke stravy podľa zákonníka práce za účelom vedenia
evidencie dochádzky do práce a evidencie o výdaji a úhrade za stravu (stravné
lístky).



postupovanie osobných údajov zmluvným partnerom (vyhlasovateľom verejnej
súťaţe, fondov EU) za účelom účasti vo verejnej, obchodnej alebo inej súťaţi za
účelom preukázania odbornej spôsobilosti dotknutých osôb podľa zákona
o verejnom obstarávaní, obchodného
alebo podľa podkladov vyhlasovateľa
súťaţe. spracovávanie dokladov o odborných spôsobilostiach dotknutých osôb za
účelom ich postupovania tretím osobám (zmluvným partnerom, vyhlasovateľom
súťaţí, certifikačným organizáciám) pri predkladaní podkladov v rámci verejných
a obchodných súťaţí, v rámci preukázania spôsobilosti a činnosti spoločnosti alebo
pri predkladaní certifikačným organizáciám v rámci procesu certifikácie výrobkov
spoločnosti podľa príslušných noriem,



spracúvanie výpisov z registra trestov (dotknuté osoby - konatelia) za účelom ich
predkladania v rámci verejného obstarávania na základe poţiadavky verejného
obstarávateľa podľa zákona o verejnom obstarávaní, ich poskytovania pri zápise
do Obchodného registra, ţivnostenského registra (Ţivnostenský zákonník,
Obchodný zákonník), alebo pri ich poskytovaní za účelom povolenia na dopravu,
na zápis ochranných známok (Úrad priemyselného vlastníctva), na vybavenie DIČ
a IČ DPH a iné účely podľa osobitných zákonov



spracovanie osobných údajov dotknutých osôb v súlade s osobitným zákonom
Zákonníkom práce na účely vedenia evidencie dochádzky do práce, kontroly
odpracovaného času, evidencie nároku na stravu, jej prevzatí a úhrade za stravu
(stravné lístky). Zoznam osobných údajov – titul, meno, priezvisko, organizačné
začlenenie, dátum nástupu do zamestnania, adresa, dátum narodenia, rodné číslo,
číslo účtu na zasielanie nemocenských dávok, podpis.

spracovanie evidencie vodičov (karta vodiča, vodičský preukaz, kvalifikačná karta,
zdravotná a psychologická spôsobilosť na základe zákona o premávke na cestných
komunikáciách a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 561/2006),
Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva najmä na základe:
 zákona č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce, v znení neskorších predpisov,
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zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, v znení
neskorších predpisov,
 zákona č. 5/2003 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov,
 zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní v znení neskorších predpisov,
 zákona č. 568/2009 o celoţivotnom vzdelávaní v znení neskorších predpisov,
 zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (§ 17),
 zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších zákonov,
 zákon o verejnom obstarávaní,
 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zákona,
 zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (napr.
§60, 141),
 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (napr. 54a),
 zákona č. 511/1992 Z. z. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov,
 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (napr.
§32, 36,37,38, 39),
 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene zákona o poisťovníctve
v znení neskorších predpisov (napr. §13, 24),
 zákon č. 5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov 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. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri do časnej pracovnej neschopnosti
zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
 zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších
zákonov
 (napr. § 28a),
 zákon o premávke na cestných komunikáciách,
 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 561/2006.
Zoznam osobných údajov:
 rodné číslo (dátum narodenia),
 meno, priezvisko, titul,
 rodné meno, miesto narodenia, stav,
 osobné číslo,
 číslo občianskeho preukazu,
 osobné údaje o dosiahnutom vzdelaní, kvalifikáciách a absolvovaní kurzov, stupeň
jazykových schopností a vedomostí, prípadne iných údajov o vzdelávaní
a zvyšovaní kvalifikácie, ktoré sú potrebné na posúdenie alebo doloţenie
kvalifikácie, pre danú pracovnú pozíciu,
 pracovné hodnotenie,
 hodnotenie kvality práce,
 údaje o prídavkoch na deti,
 poistenie liečebných nákladov (európsky preukaz poistenca),
 údaje o dochádzke do práce,
 údaje o zaplatení poplatku za stravu,
 evidencia (údaje) o sluţobných cestách (cestovné náhrady),
 evidencia jázd na sluţobných vozidlách,
 evidencia vodičov (karta vodiča, vodičský preukaz, kvalifikačná karta, zdravotná
a psychologická spôsobilosť),
 osobné údaje týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci,
 ţivotopis,
 pohlavie,
 podpis,
 osobné údaje z výpisu registra trestov,
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registrácia pracovných úrazov a chorôb z povolania,
osobné údaje týkajúce sa platových náleţitostí, daní a odvodov podľa osobitných
zákonov,
 číslo telefónu a faxu,
 zrazené preddavky na daň a na nezdaniteľnú časť základu dane,
 nezdaniteľnú časť základu dane na manţelku (manţela),
 zamestnanecká prémia a daňový bonus,
 ročné zúčtovanie,
 poistné na dôchodkové zabezpečenie,
 zdaniteľné príjmy,
 identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia,
 adresa prechodného pobytu, ak ho dotknutá osoba má,
 príspevky na starobné dôchodkové sporenie,
 doba trvania pracovného pomeru,
 druh vykonávaných prác,
 údaje o poskytnutej mzde za vykonanú prácu, o poskytnutej náhrade mzdy a
náhrade za čas pracovnej pohotovosti, o zrazených preddavkoch na daň
z príjmov,
 údaje o poskytnutej mzde za vykonanú prácu, o poskytnutej náhrade mzdy a
náhrade za čas pracovnej pohotovosti, o zrazených preddavkoch na daň z príjmov
a o ďalších skutočnostiach,
 údaj o poskytnutí odchodného,
 údaje o bankovom účte,
 údaje týkajúce sa stravovania zamestnancov (meno, priezvisko, ev. číslo, platby
za stravu, druh jedla)
 vymeriavací základ zdravotného poistenia,
 preddavok na zdravotné poistenie,
 iné odmeny za prácu,
 sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym
orgánom,
 peňaţné tresty a pokuty, ako aj náhrady uloţené zamestnancovi vykonateľným
rozhodnutím príslušných orgánov,
 neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného
dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok,
 ročný úhrn vyplateného dôchodku,
 údaje o pracovnej neschopnosti,
 údaje o dôleţitých osobných prekáţkach v práci,
 údaje o zmenenej pracovnej schopnosti,
 údaje o zamestnávateľoch,
 údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum
narodenia, - údaje o manţelovi alebo manţelke, deťoch, rodičoch detí v rozsahu
meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa,
 názov pracoviska, druh práce, dĺţka expozície, faktory práce a pracovného
prostredia a výsledky posúdenia zdravotných rizík,
 údaje o vedení zamestnanca v evidencii nezamestnaných občanov,
 údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky.
V rámci dochádzky sa pracúvajú v rozsahu:
 osobné číslo,
 titul, meno, priezvisko,
 dátum nástupu do pracovného pomeru

dátum výstupu z pracovného pomeru,
 číslo RFID,
 oddelenie, čas príchodov a odchodov, prerušení pracovnej doby,
 saldo: pracovný čas, dovolenka, lekár, doprovod k lekárovi,
 stravovanie zamestnanca.
Automatizované spracovanie osobných údajov: SW IVES.
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Poloautomatizovaný spôsob spracovania osobných údajov: MS OFFICE
Neautomatizovaná forma spracovania osobných údajov: osobné karty, pracovné zmluvy,
dohody, písomnosti, evidencia pôţičiek zo sociálneho fondu, mzdové doklady
Dotknuté osoby: uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, osoby pracujúce v rámci
pracovnoprávneho vzťahu, manţelia alebo manţelky zamestnancov, vyţivované deti
zamestnancov, rodičia vyţivovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí
zamestnanci, starosta, poslanci obecného zastupiteľstva, členovia komisii a hlavný
kontrolór obce.
IS zverejňovanie zmlúv a objednávok
Účelom spracovanie osobných údajov je spracovávanie a zverejňovanie osobných údajov
zo zmlúv, pričom táto povinnosť je uloţená prevádzkovateľovi na základe zákona č.
211/2000 Z. z. o slobode informácií. Osobné údaje sú zverejnené na webovej aplikácií
obce.
Automatizované spracovanie osobných údajov: SW: Web aplikácia
Poloautomatizované spracovanie osobných údajov: MS OFFICE.
Neautomatizované spracovanie osobných údajov (dokumenty).
Zoznam osobných údajov: titul, meno, priezvisko
Dotknuté osoby: fyzické osoby uvedené v dotknutých zmluvách
IS evidencia obyvateľstva
Účelom spracovanie osobných údajov je evidencie pobytu občanov podľa zákon č.
496/2008 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších
zákonov.
Automatizované spracovanie osobných údajov: SW Asseco.
Zverejňovanie osobných údajov (zrušenie trvalého pobytu).
Poloautomatizované spracovanie osobných údajov: MS OFFICE.
Neautomatizované spracovanie osobných údajov (evidencie, zoznamy).
Zoznam osobných údajov:
meno, titul, priezvisko, rodné priezvisko, miesto narodenia, štát narodenia, adresa
trvalého pobytu, dátum, podpis, národnosť, predchádzajúci trvalý pobyt, dobu pobytu
(§ 11 zákona č. 496/2008 Z. z.)
Dotknuté osoby: fyzické osoby – občania.
IS správa registratúry
Účelom je spracovania osobných údajov je správa registratúry.
Osobné údaje sa spracovávajú na základe zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a
registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Neautomatizované spracovávanie osobných údajov (kniha došlej a odoslanej pošty,
spisy, dokumentácia).
Zoznam osobných údajov: titul, meno, priezvisko, podpis, adresa, e-mailová adresa,
telefónne číslo.
Dotknuté osoby: fyzické osoby – odosielatelia a prijímatelia korešpondencie.
IS správa daní a poplatkov
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Účelom spracovania osobných údajov je zabezpečenie evidencie správy a výberu
miestnych daniach a miestnych poplatkov za komunálne odpady, drobné stavebné
odpady a iné miestne poplatky na základe Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov.
Automatizovaný spôsob spracovania osobných údajov: SW Asseco.
Poloautomatizovaný spôsob spracovania osobných údajov – SW MS OFFICE.
Neautomatizovaný spôsob spracovania osobných údajov – dokumenty, potvrdenie
o zaplatení, ţiadosti, daňové formuláre.
Zoznam osobných údajov:
titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo, telefón, e-mail, údaje
o nehnuteľnosti, podpis daňovníka, fotokópia dokladu o prevode nehnuteľnosti s
pečiatkou katastrálneho úradu o povolení vkladu (kúpna zmluva, darovacia zmluva,
zmluva o dielo, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, zmluva o zabezpečovacom
prevode práva, rozhodnutie o udelení príklepu v draţbe schválené súdom, dedičské
osvedčenie alebo fotokópia listu vlastníctva).
Dotknuté interné predpisy: VZN o dani z nehnuteľností, VZN o poplatku za znečisťovanie
ovzdušia, VZN o miestnych daniach a poplatkoch, VZN o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Dotknuté osoby: fyzické osoby – obyvatelia obce.
IS účtovné doklady
Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb – v súlade § 10 ods. 3 písm. b) zákona,
za účelom spracovanie účtovných dokladov .
Osobné údaje sa spracovávajú na základe :
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. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Automatizované spracovanie osobných údajov: SW IVES.
Poloautomatizované spracovanie osobných údajov (SW MS OFFICE)
Neautomatizované spracovanie osobných údajov (zmluvy, faktúry, objednávky)
Zoznam osobných údajov:
Meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla,
miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdrţiava,
a jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo sluţbu dodala, alebo meno a
priezvisko príjemcu tovaru alebo sluţby alebo názov príjemcu tovaru alebo sluţby, adresu
jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa
obvykle zdrţiava, a jeho identifikačné číslo pre daň pod ktorým mu bol dodaný tovar
alebo pod ktorým mu bola dodaná sluţba číslo bankového účtu fyzickej osoby.
Dotknuté osoby:
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- zamestnanci prevádzkovateľa,
- zamestnanci dodávateľov tovaru a sluţieb,
- fyzické osoby, ktorým vznikla povinnosť uhradiť dodanú sluţbu.
IS pomoc v hmotnej núdzi
Spracovanie osobných údajov za účelom je vedenia evidencie občanov, na základe
ţiadosti na pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok na úrade podaním písomnej
ţiadosti alebo podaním ţiadosti elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným
elektronickým podpisom a na rozhodovania o jednorazovej dávke a na účely výkonu
menších obecných sluţieb alebo prác.
Osobné údaje sa spracovávajú na základe zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej
núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Poloautomatizované spracovanie osobných údajov SW: MS OFFICE.
Neautomatizované spracovanie osobných údajov (ţiadosti, potvrdenia a dokumenty).
Zoznam osobných údajov: osobné údaje o ţiadateľovi o pomoc v hmotnej núdzi,
ţiadateľovi o osobitný príspevok a príjemcovi, členoch domácnosti, osobitnom príjemcovi,
ak ním je fyzická osoba, inej fyzickej osobe v rozsahu nevyhnutnom na rozhodnutie o
pomoci v hmotnej núdzi.
Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko a titul, druh pobytu, rodné číslo, ak je
pridelené, a dátum narodenia, rodinný stav, štátne občianstvo, sociálne postavenie,
údaje o príjme, údaje o hnuteľnom majetku, nehnuteľnom majetku a iných majetkových
právach, údaje o zdravotnom stave v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu
poskytovania pomoci v hmotnej núdzi, údaje o bytových pomeroch, telefónne číslo,
adresa pobytu a elektronická adresa, číslo účtu banky alebo pobočky zahraničnej banky a
kód banky alebo kód pobočky zahraničnej banky, ďalšie údaje, ktoré sú v súlade s
účelom spracúvania a sú nevyhnutné na účel poskytovania pomoci v hmotnej núdzi a
osobitného príspevku.
Dotknuté osoby: obyvatelia obce.
IS propagácia
Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb sa uskutočňuje za účelom pozitívnej
propagácie, na dokumentačné a prezentačné účely aktivít prevádzkovateľa na web
stránke, na nástenkách, v časopise a prípadne v ďalších médiách na základe súhlasu
v zmysle § 14 zákona, alebo § 13 ods. 1.
Automatizované spracovanie osobných údajov: SW : Web aplikácia.
Poloautomatizovaný spôsob spracovania osobných údajov: SW: MS OFFICE.
Neautomatizované spracovanie osobných údajov (V periodických a neperiodických
materiáloch prevádzkovateľa, na nástenkách, v časopise a prípadne v ďalších médiách).
Zoznam osobných údajov: Titul, meno, priezvisko, funkčné zaradenie, fotografie
zachytávajúce dotknutú osobu a záznamy súvisiace so pôsobením u prevádzkovateľa.
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Dotknuté osoby: fyzické osoby, zamestnanci prevádzkovateľa, starosta, poslanci
obecného zastupiteľstva, členovia komisii a hlavný kontrolór obce.
IS oznamovanie protispoločenskej činnosti
Spracúvanie osobných údajov za účelom prešetrenia podnetov dotknutých osôb, ktoré
oznámili, alebo sú prešetrované.
Podnet - uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s
výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môţu
významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závaţnej protispoločenskej
činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa.
Na základe zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Poloautomatizovaný spôsob spracovania osobných údajov: SW MS OFFICE.
Neautomatizované spracovávanie osobných údajov (podnety, spisy).
Zoznam osobných údajov: Meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska,
adresa pobytu a ďalšie údaje nevyhnutné na preverenie podnetu.
Dotknuté osoby: Fyzické osoby, ktoré podali podnet a ktoré sú prešetrované podľa
zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Interné predpisy:
- Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle
zákona č. 307/2014 Z. z.,
- Evidencia podnetov
IS správne konanie
Spracúvanie osobných údajov za účelom prešetrovania a vybavovania sťaţností,
podnetov, ţiadostí, vykonávania správneho konania a vedenia obecnej agendy (napr.
stavebné konanie, sociálne veci) na základe zákona č. 71/1996 Zb. o správnom konaní,
zákona č. 9/2010 Z. z. o sťaţnostiach, stavebného zákona, ţivnostenského zákona,
zákona o obecnom zriadení.
Poloautomatizované spracovanie osobných údajov: SW MS OFFICE.
Neautomatizované spracovanie osobných údajov (evidencie, protokoly, rozhodnutia,
ţiadosti, sťaţnosti, iné dokumenty).
Zoznam osobných údajov: Meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa
prechodného bydliska, podpis a ďalšie osobné údaje poskytnuté alebo zistené v priebehu
konania a v rámci poskytovania dôkazov a súčinnosti pri prešetrovaní sťaţností alebo
priestupkov, v rozsahu dotknutých zákonov.
Dotknuté osoby: fyzické osoby, účastníci správneho konania
IS kataster
Spracúvanie osobných údajov za účelom evidencie v katastri nehnuteľností na listoch
vlastníctva.
Na základe zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise
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vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
Automatizovaný spôsob: SW: Web. aplikácia
Poloautomatizovaný spôsob spracovania osobných údajov: SW MS OFFICE.
Neautomatizované spracovanie osobných údajov: Listy Vlastníkov, rozhodnutia, písomné
dokumenty
Zoznam osobných údajov: Meno, priezvisko, rodné číslo, titul, adresa trvalého
bydliska, adresa posledného známeho bydliska a ďalšie osobné údaje poskytnuté alebo
zistené v priebehu konania.
Dotknuté osoby: fyzické osoby, vlastníci pozemkov
IS evidencia súkromne hospodáriacich roľníkov
Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb sa uskutočňuje za účelom evidencie
súkromne hospodáriacich roľníkov na základe príslušného listu vlastníctva na základe
zákona č. 105/1990 zbierky zákonov v znení neskorších predpisov.
Poloautomatizovaný spôsob spracovania osobných údajov: SW MS OFFICE.
Neautomatizované spracovanie osobných údajov: písomné dokumenty.
Zoznam osobných údajov: Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia,
adresa trvalého pobytu.
Dotknuté osoby: fyzické osoby.
IS obecná knižnica
Účelom spracovania osobných údajov je zabezpečenie evidencie čitateľov, ktorý
vyuţívajú sluţby obecnej kniţnice a evidencie o vypoţičaných knihách podľa § 13 ods. 1
zákona č. 183/2000 Z. z. o kniţniciach.
Neautomatizované spracovanie osobných údajov: Písomnosti.
Zoznam osobných údajov: Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia,
adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu.
Dotknuté osoby: fyzické osoby- čitatelia.
IS opatrovateľská služba a terénna sociálna práca
Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb sa uskutočňuje pre zabezpečovanie
opatrovateľskej sluţby, terénnej sociálnej práce a iných zariadeniach poskytujúcich
sociálne sluţby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách a o zmene
a doplnení zákona o ţivnostenskom podnikaní.
Vyšší územný celok spracúva osobné údaje podľa odseku 3 o osobách podľa odseku 2 na
účely a v rozsahu potrebnom na a) rozhodovanie v konaniach podľa § 81 písm. b), b)
vyhotovenie posudku o odkázanosti na sociálnu sluţbu podľa § 51 a § 81 písm. c), c)
poskytovanie alebo zabezpečenie poskytovania sociálnych sluţieb podľa § 81 písm. d) aţ
g), d) uzatvorenie zmluvy o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej
osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy alebo finančného príspevku
na prevádzku poskytovanej sociálnej sluţby neverejnému poskytovateľovi sociálnej
sluţby podľa § 81 písm. h) prvého bodu a § 81 písm. m) a n), e) vedenie registra a
vykonávanie zmien v registri podľa § 81 písm. o) aţ q), f) vedenie evidencie podľa § 81
písm. v).
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Poloautomatizovaný spôsob spracovania osobných údajov: SW MS OFFICE.
Neautomatizované spracovanie osobných údajov: písomné dokumenty.
Zoznam osobných údajov:
a) meno, priezvisko a titul,
b) adresa trvalého alebo prechodného pobytu,
c) rodné číslo, ak je pridelené, a dátum narodenia,
d) rodinný stav fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. a) aţ c) okrem zákonných
zástupcov,
e) štátne občianstvo,
f) sociálne postavenie fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. a) aţ c) okrem
zákonných zástupcov,
g) údaje o príjme fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. b) okrem zákonných
zástupcov,
h) údaje o hnuteľnom majetku, nehnuteľnom majetku a iných majetkových právach
fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. b) okrem zákonných zástupcov, 91
i) údaje o zdravotnom stave v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu poskytovania
sociálnej sluţby u fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. a) a c) okrem zákonných
zástupcov,
j) údaje o bytových pomeroch fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. a) okrem
zákonných zástupcov,
k) telefónne číslo, adresa pobytu a elektronická adresa,
l) číslo účtu banky alebo pobočky zahraničnej banky a kód banky alebo kód pobočky
zahraničnej banky fyzických osôb uvedených v odseku 2 písm. d),
m) ďalšie údaje, ktoré sú v súlade s účelom spracúvania a sú nevyhnutné na účel
poskytovania sociálnej sluţby, zabezpečenia poskytovania sociálnej sluţby a poskytnutia
finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri
úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej
sluţby.
Dotknuté osoby: fyzické osoby.
IS hospodárska mobilizácia
Subjekt hospodárskej mobilizácie získava, spracováva a uchováva osobné
údaje zamestnancov subjektu hospodárskej mobilizácie alebo fyzických osôb na účely
krízového plánovania, vyrozumenia subjektu hospodárskej mobilizácie o vyhlásení
núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a vypovedaní vojny alebo o
nariadení vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie, uloţenia pracovnej povinnosti,
vecného plnenia, výdaja nákupných preukazov alebo prídelových lístkov alebo evidencie
zamestnancov pre okresný úrad v sídle kraja na účely ich oslobodenia od mimoriadnej
sluţby určené na zaistenie bezpečnosti Slovenskej republiky alebo obrany Slovenskej
republiky a vedené v špecifickom aplikačnom programe jednotného informačného
systému hospodárskej mobilizácie alebo v inom vlastnom programovom prostriedku v
rozsahu
Osobné údaje sa spracovávajú na základe § 7 ods. 10 zákona č. 179/2011 Z.z. Zákon o
hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v
krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov
Poloautomatizovaný spôsob spracovania osobných údajov: SW MS OFFICE.
Neautomatizované spracovanie osobných údajov: písomné dokumenty
Zoznam osobných údajov: Titul, meno, priezvisko, miesto narodenia, dátum narodenia,
rodné číslo, adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, pohlavie, štátna
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príslušnosť, rodinný stav, dosiahnuté vzdelanie, profesijné zamestnanie fyzickej osoby,
telefónne číslo pevnej linky, telefónne číslo mobilného zariadenia, faxové číslo alebo emailová adresa na fyzickú osobu alebo zamestnanca subjektu hospodárskej mobilizácie,
na ktorom je zastihnuteľný cez pracovný čas aj mimo neho, údaje na fyzickú osobu
súvisiace s jej zamestnaním, ako je pracovné zaradenie, osobné číslo pridelené v rámci
zamestnávateľa, vodičský preukaz, osvedčenie Národného bezpečnostného úradu,
vojenské zaradenie..
Dotknuté osoby: fyzické osoby.
IS pedagogická dokumentácia
Automatizované spracúvanie osobných údajov ţiakov a detí v súlade so zákonom
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov,
za účelom vedenia pedagogickej dokumentácie na základe predmetného zákona
Osobné údaje sa spracovávajú na základe zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
Automatizované spracovanie osobných údajov: SW ASC agenda, RIS e-tlačivá, EDU zber.
Poloautomatizovaný spôsob spracovania osobných údajov: SW MS OFFICE.
Neautomatizovaná forma spracovania osobných údajov: dokumenty, vysvedčenia, ţiacke
kniţky, pedagogická dokumentácia – písomnosti.
Zoznam osobných údajov detí:
1. meno a priezvisko, rodné priezvisko,
2. dátum, miesto, okres a štát narodenia,
3. dátum a miesto úmrtia alebo údaj o vyhlásení za mŕtveho alebo zrušení vyhlásenia za
mŕtveho,
4. rodné číslo,
5. pohlavie,
6. národnosť,
7. štátne občianstvo,
8. spôsobilosť na právne úkony,
9. rodinný stav,
10. adresa bydliska a druh pobytu,
11. zákaz pobytu,
12. kontakt na účely komunikácie,
13. adresa bydliska, z ktorého dochádza do školy,
14. skutočnosti podľa § 144 ods. 7 písm. d),
15. dátum prijatia, študijný odbor, zameranie študijného odboru, učebný odbor alebo
zameranie učebného odboru, výchovno-vzdelávací program a forma organizácie výchovy
Strana 108 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 245/2008 Z. z. a vzdelávania v škole,
školskom zariadení alebo pracovisku praktického vyučovania a údaje o účasti na
aktivitách v nich, 16. učebná zmluva podľa osobitného predpisu, 92a),
17. zmluva o budúcej pracovnej zmluve podľa osobitného predpisu, 92b)
18. dosiahnutý stupeň vzdelania a dosiahnuté výsledky vzdelávania,
19. počet vyučovacích hodín, ktoré neabsolvoval bez ospravedlnenia, a to za kaţdý
kalendárny mesiac školského roka,
20. rozhodnutia týkajúce sa výchovy a starostlivosti,
21. porušenie práv podľa § 144 ods. 1 písm. k),
22. rozhodnutia týkajúce sa ohrozenia výchovy a vzdelávania alebo zanedbávania
starostlivosti o povinnú školskú dochádzku.
Zoznam osobných údajov rodičov:
1. titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko,
2. dátum, miesto, okres a štát narodenia,
3. dátum a miesto úmrtia alebo údaj o vyhlásení za mŕtveho alebo zrušení vyhlásenia za
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mŕtveho,
4. rodné číslo,
5. pohlavie,
6. národnosť,
7. štátne občianstvo,
8. spôsobilosť na právne úkony,
9. rodinný stav,
10. adresa bydliska a druh pobytu,
11. zákaz pobytu,
12. kontakt na účely komunikácie,
Dotknuté osoby: ţiaci ich zákonný zástupcovia, učitelia prevádzkovateľa
IS školská jedáleň
Účelom spracovania osobných údajov je zabezpečenie evidencie stravníkov školskej
jedálne a evidencie o zaplatených poplatkoch za stravu podľa § 13 ods. 1.
Poloautomatizovaný spôsob spracovania osobných údajov – SW MS OFFICE.
Neautomatizovaný spôsob spracovania osobných údajov – dokumenty, potvrdenie
o zaplatení, iné dokumenty.
Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, poplatok
Dotknuté osoby: stravníci školskej jedálne
IS stavebný úrad
Účelom spracovania osobných údajov je zabezpečenie agendy stavebného úradu podľa
zákona č. 50/1997 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov.
Poloautomatizovaný spôsob spracovania osobných údajov: SW MS OFFICE.
Neautomatizovaný spôsob
o zaplatení, ţiadosti.

spracovania

osobných

údajov:

dokumenty,

potvrdenie

Zoznam osobných údajov:
titul, meno, priezvisko, údaje o stavbe, adresa stavby , rozsah úprav prác, doklad
o vlastníctve, čestné prehlásenie, podpis stavebníka, podpisy, údaje o stavbe, zoznam
účastníkov stavebného konania, podpis stavebníka,, katastrálne údaje o stavbe, údaje
vlastníkov stavby (rodné číslo, meno priezvisko manţelky, rodné meno manţelky, rodné
číslo manţelky, podpisy vlastníkov stavby, geometrický plán)
Dotknuté osoby: fyzické osoby – obyvatelia obce, ţiadatelia o stavebné povolenie
IS overovanie podpisov
Účelom spracovanie osobných údajov je:
Osvedčovanie listín a podpisov na listinách (ďalej len „osvedčovanie“) obvodnými úradmi
a obcami. Obec vykonáva osvedčovanie v rámci výkonu samosprávy obce na základe:
19

Zákon č. 599/2001 Z. z. Zákon o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými
úradmi a obcami.
Zoznam osobných údajov: osobné údaje v rozsahu (§ 7).
Osvedčovacia doloţka osvedčenia pravosti podpisu na listine obsahuje meno a priezvisko
fyzickej osoby, ktorej podpis bol osvedčený, rodné číslo fyzickej osoby, ktorej podpis bol
osvedčený, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej podpis bol osvedčený, údaj, ţe
podpis na listine urobila alebo uznala za svoj vlastný fyzická osoba, ktorej podpis bol
osvedčený, poradové číslo, pod ktorým je osvedčenie zapísané v osvedčovacej knihe,
údaj, akým spôsobom bola preukázaná totoţnosť fyzickej osoby, ktorej podpis bol
osvedčený (druh a číslo preukazu totoţnosti, adresa pobytu v čase osvedčovania),
Neautomatizované
dokumenty.

spracovanie

osobných

údajov:

osvedčovacia

listina,

ostatné

Dotknuté osoby: Fyzické osoby
IS prevádzkovanie pohrebiska
Účelom spracovania osobných údajov viesť evidenciu pohrebiska, na evidenciu hrobových
miest.
Osobné údaje sa spracovávajú na základe zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.
Poloautomatizované spracovanie osobných údajov SW: MS OFFICE.
Neautomatizované spracovanie osobných údajov (evidencia, ţiadosti a dokumenty).

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské
ostatky sú uloţené v hrobovom mieste, dátum uloţenia ľudských pozostatkov alebo
ľudských ostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania, záznam o
nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uloţili do hrobu alebo
hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou ,meno, priezvisko a adresu miesta trvalého
pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba.
Dotknuté osoby: Fyzické osoby uvedené v evidencii
Dotknuté interné predpisy: Prevádzkový poriadok pohrebiska.
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ŠTVRTÁ ČASŤ
Poskytovanie osobných údajov tretím stranám.
IS mzdy a personalistika
Sociálna poisťovňa

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení neskorších predpisov
(napr. §60, §141)

Inšpektorát práce alebo príslušný orgán
dozoru, školiteľ (pre vydanie potvrdenia
o odbornej spôsobilosti, školenia a pod.)

Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci
a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (napr. §5),
zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej
spolupráci pri vysielaní zamestnancov na
výkon prác pri poskytovaní sluţieb
v znení neskorších zákonov
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práci (§ 17), §8 ods.
3 zákona
Zákon o verejnom obstarávaní

Zmluvný partner za účelom zabezpečenia
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
Vyhlasovateľ obchodnej súťaţe (zmluvný
partner)
Obchodný alebo zmluvný partner na základe
zmluvy

§ 34 ods. 3 zákona
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom
poistení a o zmene zákona
o poisťovníctve v znení neskorších
predpisov, zákon č. 581/2004 Z. z. o
zdravotných poisťovniach, dohľade nad
zdravotnou starostlivosťou a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov
(napr. § 36, § 37, § 38, § 39)
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách
v znení neskorších zákonov, zákon č.
581/2004 Z. z. o zdravotných
poisťovniach, dohľade nad zdravotnou
starostlivosťou a o zmene a doplnení
niektorých zákonov 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
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení neskorších predpisov 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 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

Príslušná zdravotná poisťovňa

Správca dane
Komerčné poisťovne a banky

Úrad dôchodkového zabezpečenia

Orgány štátnej správy a verejnej moci na
výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát
práce)
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znení neskorších predpisov 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. 5/2004 Z. z. o sluţbách
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 sluţieb
zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny
poriadok v znení neskorších predpisov
zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný
poriadok v znení neskorších predpisov
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 č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia
v znení neskorších zákonov, zákon č.
351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci
pri vysielaní zamestnancov na výkon
prác pri poskytovaní sluţieb v znení
neskorších zákonov
Všeobecne záväzný právny predpis v
zmysle
§ 13 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
Na základe sprostredkovateľskej zmluvy
podľa § 34 ods. 3 zákona,

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Súd, orgány činné v trestnom konaní

Exekútor

Iný prevádzkovateľ

Iný oprávnený subjekt

Sprostredkovateľ
IS overovanie podpisov

Všeobecne záväzný právny predpis v
zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Na základe zákona č. 154/1994 Z. z.
o matrikách v znení neskorších predpisov
(napr. §18)
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny
poriadok v znení neskorších predpisov
zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný
poriadok v znení neskorších predpisov

Iný oprávnený subjekt

Fyzické osoby
Súd, orgány činné v trestnom konaní

IS zverejňovanie zmlúv a objednávok
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobode
informácií v znení neskorších predpisov

Úrad vlády SR
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Na základe všeobecného záväzného
právneho predpisu v zmysle § 13 ods. 1
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Na základe sprostredkovateľskej zmluvy
podľa § 34 ods. 3 zákona,

Iný subjekt

Sprostredkovateľ
IS evidencia obyvateľstva

Zákon č. 253/1998 Z. z o hlásení pobytu
občanov Slovenskej republiky a registri
obyvateľov Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov
Na základe všeobecného záväzného
právneho predpisu v zmysle § 13 ods. 1
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Na základe sprostredkovateľskej zmluvy
podľa § 34 ods. 3 zákona,

Ministerstvo vnútra SR

Iný subjekt

Sprostredkovateľ
IS správa registratúry
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
(príslušný archív)

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a
registratúrach a o doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
Všeobecne záväzný právny predpis v
zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
Na základe sprostredkovateľskej zmluvy
podľa § 34 ods. 3 zákona,

Iný oprávnený subjekt

Sprostredkovateľ
IS správa daní a poplatkov

Zákon . 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov
Na základe všeobecného záväzného
právneho predpisu v zmysle § 13 ods. 1
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Na základe sprostredkovateľskej zmluvy
podľa § 34 ods. 3 zákona,

Príslušný daňový úrad

Iný subjekt

Sprostredkovateľ
IS účtovné doklady

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

Daňový úrad

všeobecne záväzný právny predpis v
zmysle
§ 13 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
Na základe sprostredkovateľskej zmluvy

Iný oprávnený subjekt

Sprostredkovateľ
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podľa § 34 ods. 3 zákona

IS propagácia
Iný oprávnený subjekt

všeobecne záväzný právny predpis v
zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

Zmluvný partner

Na základe sprostredkovateľskej zmluvy
podľa § 34 ods. 3 zákona

Samostatný prevádzkovateľ

§ 13 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

IS pomoc v hmotnej núdzi
na základe zákona č. 417/2013 Z. z. o
pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
Na základe všeobecného záväzného
právneho predpisu v zmysle § 13 ods. 1
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
Iný subjekt

IS prevádzkovanie pohrebiska
na základe zákona č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky

Na základe všeobecného záväzného
právneho predpisu v zmysle § 13 ods. 1
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Iný subjekt

Na základe sprostredkovateľskej zmluvy
podľa § 34 ods. 3 zákona,

Sprostredkovateľ
IS ohlasovanie protispoločenskej činnosti
Iný oprávnený subjekt

IS správne konanie
Iný oprávnený subjekt

Na základe všeobecného záväzného
právneho predpisu v zmysle § 13 ods. 1
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Na základe všeobecného záväzného
právneho predpisu v zmysle § 13 ods. 1
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Orgány činné v trestnom konaní

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný
poriadok

Iný správny orgán

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom
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konaní
(správny poriadok) v znení neskorších
Predpisov
Príslušný súd

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny
poriadok v znení neskorších predpisov

IS kataster
Iný oprávnený subjekt

Všeobecne záväzný právny predpis v
zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

Sprostredkovateľ

Na základe sprostredkovateľskej zmluvy
podľa § 34 ods. 3 zákona,

IS evidencia súkromne hospodáriacich roľníkov
Iný oprávnený subjekt

Všeobecne záväzný právny predpis v
zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

Sprostredkovateľ

Na základe sprostredkovateľskej zmluvy
podľa § 34 ods. 3 zákona,

IS obecná knižnica
Iný oprávnený subjekt

Všeobecne záväzný právny predpis v
zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

Sprostredkovateľ

Na základe sprostredkovateľskej zmluvy
podľa § 34 ods. 3 zákona,

IS opatrovateľská služba a terénna sociálna práca
Iný oprávnený subjekt

Všeobecne záväzný právny predpis v
zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

Sprostredkovateľ

Na základe sprostredkovateľskej zmluvy
podľa § 34 ods. 3 zákona,

Orgán verejnej moci

Zákon 448/2008 o sociálnych sluţbách a
o zmene a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o ţivnostenskom podnikaní
(ţivnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov § 94 ods. 2

IS hospodárska mobilizácia
Osobné údaje nebudú sprístupnené

–

IS pedagogická dokumentácia
Orgány miestnej štátnej správy v školstve
a samosprávneho kraja v ich územnej

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
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pôsobnosti poţadované údaje o záujme ţiakov
o štúdium na stredných školách podľa § 71
školského zákona,
zriaďovateľ školy podľa § 158 ods.3 školského
zákona,
Štátna školská inšpekcia,
Orgán miestnej štátnej správy v školstve
a samosprávneho kraja a rada školy

doplnení niektorých zákonov

Na základe všeobecného záväzného
právneho predpisu v zmysle § 13 ods. 1
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Na základe sprostredkovateľskej zmluvy
podľa § 34 ods. 3 zákona,

Iný subjekt

Sprostredkovateľ
IS školská jedáleň

Na základe všeobecného záväzného
právneho predpisu v zmysle § 13 ods. 1
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Iný subjekt

IS stavebný úrad
Zákon č. 50/1997 Zb. stavebný zákon
v znení neskorších predpisov
Na základe všeobecného záväzného
právneho predpisu v zmysle § 13 ods. 1
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Krajský stavebný úrad
Iný subjekt

Záverečné ustanovenia
(1) Revízia a prípadná novelizácia zoznamu sa zabezpečuje 1x za 2 roky prípadne, ak je
to potrebné, po kaţdej zmene účelu, prostriedkov spracúvania osobných údajov,
právneho základu a dotknutých osôb v podmienkach prevádzkovateľa (zabezpečuje
zodpovedná osoba alebo osoba určená štatutárnym orgánom).
(2) Smernica je záväzná pre všetky oprávnené osoby prevádzkovateľa.
(3) Zmeny a doplnky musia mať písomnú formu.
(4) Oboznámenie oprávnených osôb so smernicou a o povinnosti ju dodrţiavať zabezpečí
zodpovedná osoba alebo osoba určená štatutárnym orgánom.
(5) Zoznam osobných údajov musí byť prístupný na poţiadanie všetkým dotknutým
osobám.
(6) Smernica nadobúda účinnosť dňom schválenia.
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Súvisiace predpisy
[1]

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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(VZOR)

Č. p. :
(dátum)

V ........................

Výtlačok číslo :
Počet listov :

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe

Vec: zaslanie oznámenia porušenia ochrany osobných údajov podľa § 41 ods. 1
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

b) kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde moţno
získať viac informácií,
c) opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov,
d) opis opatrení prijatých alebo navrhovaných prevádzkovateľom na nápravu porušenia
ochrany osobných údajov vrátane opatrení na zmiernenie jeho potenciálnych
nepriaznivých dôsledkov, ak je to potrebné.

_________________________
Štatutárny orgán prevádzkovateľa
(titul, meno, priezvisko)
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Záznam o vykonaných zmenách
Číslo

Čísla vymenených
strán

Zmenu povolil
Dátum

Meno

Zmenu vykonal
Podpis
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Dátum

Meno

Podpis

Záznam o vykonanom oboznámení
Oboznámená osoba

Dátum
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Podpis

Poznámka
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