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Oboznámenie dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov 

podľa článku 13 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“), resp. podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon“) 

Pre INFOSTAT je veľmi dôležité zabezpečenie ochrany osobných údajov zamestnancov, ktoré 

spracúvame, a preto sme na ich ochranu prijali primerané technické a organizačné opatrenia. Súčasne 

INFOSTAT vykonáva spracúvanie osobných údajov zamestnancov v súlade s požiadavkami 

vyplývajúcimi z GDPR a zo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov.  

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním svojich osobných údajov tieto otázky môžu 

zamestnanci adresovať na zodpovednú osobu, ktorej kontakt je uvedený nižšie. 
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 ČASŤ I. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PREVÁDZKOVATEĽOVI  

 

Prevádzkovateľ:  

Názov prevádzkovateľa INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 

Identifikačné číslo (IČO) 00003964 

Ulica, číslo, obec a PSČ, štát Leškova 16, 81795 Bratislava - mestská časť Staré 

Mesto 

Zodpovedná osoba:  

Meno/Názov zodpovednej osoby  Ing. Tomáš Dopirák  

Kontaktné údaje (e-mail)  02/800 800 80 dpo@osobnyudaj.sk  

 

Poučenie o právach dotknutej osoby:  

 Právo na prístup k osobným údajom  

Zamestnanec má právo na potvrdenie, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. V prípade ak 

tomu tak je, má zamestnanec právo na získanie informácií o spracúvaní jeho osobných údajov v 

rozsahu uvedenom v čl. 15 GDPR. Súčasne má právo získať kópiu tých osobných údajov, ktoré o ňom 

spracúvame.  

 Právo na opravu osobných údajov  

V prípade ak zistíte, že o vás spracúvame nesprávne alebo neúplné osobné údaje, zamestnanec má 

právo na ich opravu alebo doplnenie.  

 Právo na odvolanie súhlasu  

V prípade, ak zamestnanec poskytol súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, má právo na 

jeho odvolanie bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho 

odvolaním.  

 Právo na vymazanie osobných údajov  

Zamestnanec má právo dosiahnuť vymazanie osobných údajov, ktoré o ňom spracúvame. Uplatneniu 

tohto práva však predchádza individuálne posúdenie žiadosti zamestnanca, pričom nebude uplatnené v 

prípade, ak je ďalšie spracúvanie osobných údajov potrebné na niektorý z prípadov uvedených v čl. 17 

GDPR, najmä na splnenie zákonnej povinnosti, oprávneného záujmu prevádzkovateľa, na účely 

archivácie vo verejnom záujme alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych 

nárokov.  

 Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov  
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Zamestnanec má právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ktoré o ňom 

spracúvame, a to v iba z dôvodov uvedených v čl. 18 GDPR. Uvedené právo si môže zamestnanec 

uplatniť najmä, ak naša organizácia už nemá potrebu spracúvať osobné údaje zamestnanca ale tieto 

údaje sú potrebné pre Vás na preukázanie uplatňovania alebo obhajovania Vašich právnych nárokov.  

Právo na prenosnosť osobných údajov  

V prípadoch, kedy spracúvame osobné údaje zamestnanca, ktoré našej organizácii poskytol na základe 

súhlasu alebo na základe podpísania zmluvy a tieto osobné údaje spracúvame automatizovanými 

prostriedkami, zamestnanec má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré nám poskytol v 

štruktúrovanom, bežne použiteľnom a strojovo čitateľnom formáte. V prípade požiadavky, prenesieme 

tieto údaje Vami určenému inému prevádzkovateľovi, pokiaľ tomu nebudú brániť zákonné alebo iné 

prekážky.  

 Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie  

Zamestnanec má právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré vykonávame na základe 

oprávneného záujmu alebo v súvislosti s vykonávaním aktivít priameho marketingu, ako aj namietať 

voči profilovaniu za uvedeným účelom.  

Ak zamestnanec zistí alebo sa domnieva, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho 

súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte 

nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu.  

 Právo podať sťažnosť dozornému orgánu  

S Vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete obrátiť na 

dozorný orgán:  

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky  

Hraničná 12  

820 07 Bratislava  

IČO: 36 064 220  

tel. č.: +421/2/3231 3220  

web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/ 

Kontaktné údaje pre uplatnenie práv dotknutej osoby:  

Jednotlivé práva uvedené v bode 3. si môžete uplatniť telefonicky na linke 02/800 80 80, poslaním e-

mail žiadosti na adresu dpo@osobnyudaj.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou na adresu sídla 

prevádzkovateľa INFOSTAT – Inštitút informatiky a štatistiky, Leškova 16, 81795 Bratislava - 

mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika (na obálku uviesť „Určené pre DPO“).  

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré si u nás uplatníte, poskytujeme bezplatne a budú vám 

poskytnuté najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby 

https://dataprotection.gov.sk/uoou/
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predĺžiť o ďalšie 2 mesiace v závislosti od komplexnosti žiadosti a počtu žiadostí. Ak je žiadosť 

zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si 

primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných 

informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si 

vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.  

V prípade, že s nami nadviažete kontakt niektorým z vyššie uvedených komunikačných kanálov, 

použijeme vami oznámené údaje (vašu e-mailovú adresu, resp. vaše meno, priezvisko a vaše telefónne 

číslo) pre zodpovedanie vašich otázok resp. pre vybavenie vašej žiadosti. Údaje budú vymazané 

bezodkladne potom, ak nebudú viac potrebné pre zodpovedanie vašich otázok alebo pre vybavenie 

vašej žiadosti, respektíve obmedzíme ich spracúvanie v prípade potreby preukazovania, uplatňovania 

alebo obhajovania právnych nárokov, alebo v prípade ak existujú zákonné povinnosti ich uchovávať.  

Ak máme dôvodnú pochybnosť o vašej totožnosti, v súvislosti s uplatnením jednotlivých práv, 

môžeme požiadať o poskytnutie dodatočných informácií na potvrdenie vašej totožnosti. 
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 ČASŤ II.  INFORMÁCIE O SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTIACH 

   

Spracovateľská činnosť: Účtovné doklady 

Účel spracúvania osobných údajov Spracúvanie účtovných dokladov a agendy spojenej s jej 

spracovaním 

 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

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

predpisov 

zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov 

zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov 

zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov 

zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a 

doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v 

znení neskorších predpisov 

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

neskorších predpisov 

zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

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

neskorších predpisov 

zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

v znení neskorších predpisov 

zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení 

neskorších predpisov 

 

Okruh dotknutých osôb    zamestnanci 

klienti 

bývalí zamestnanci 

Zoznam osobných údajov (alebo 

rozsah)    

titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová 

adresa, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, 

EČV, podpis, číslo bankového účtu 

Zverejňovanie osobných údajov Nezverejňujú sa 

Cezhraničný prenos osobných 

údajov 

Nevykonáva sa 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

Nevykonáva sa 
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vrátane profilovania 

Lehota na výmaz osobných 

údajov: 

 

Účtovný rozvrh, účtovná osnova  10 

Účtovné doklady - syntetická 

a analytická evidencia, doklady pre 

daňové, správne, trestné, 

občianske, súdne konanie 

10 

Účtovné výkazy ročné (súvaha, 

výsledovka) 

10 

Účtovné výkazy s poznámkou za 

kratšie časové obdobie ako rok 

10 

Pokladničná kniha, pokladničné 

doklady 

10 

Faktúry 10 

Kontakt s bankami, so Štátnou 

pokladnicou, s Daňovým úradom 

10 

Rozbory finančných prostriedkov 5 
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Spracovateľská činnosť: Ankety 

Účel spracúvania osobných údajov prieskum mienky istého okruhu osôb alebo širšej verejnosti o 

určitej otázke 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) 

všeobecného nariadenia o ochrane údajov 

Okruh dotknutých osôb    fyzické osoby, ktorí sú účastníkmi prieskumu 

Zoznam osobných údajov (alebo 

rozsah)    

Bežné , podľa ankety 

Tretie strany (prípadne okruh 

tretích strán) 

Právny základ 

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 

Zverejňovanie osobných údajov Nezverejňujú sa 

Cezhraničný prenos osobných 

údajov 

Nevykonáva sa 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

Nevykonáva sa 

Lehota na výmaz osobných 

údajov: 

 

Ankety 5 

Dotazníky výskumu verejnej 

mienky vyplnené anketármi 

3 
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Spracovateľská činnosť: INFOREG EC 

Účel spracúvania osobných údajov Tvorba energetických certifikátov podľa zákona č. 555/2005 

Z. z. o energetickej hospodárnosti budov 

 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

Zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti 

budov 

Vyhláška 364/2012 Ministerstva dopravy, výstavby a 

regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. 

 

Okruh dotknutých osôb    odborne spôsobilé osoby na energetickú certifikáciu 

Zoznam osobných údajov (alebo 

rozsah)    

titul, meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail 

Označenie bezpečnostných 

opatrení  

Vypracovaná bezpečnostná dokumentácia informačných 

systémov od externej spoločnosti Osobnyudaj.sk, s.r.o. 

v súlade s Nariadením 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) so zákonom č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.  

Zverejňovanie osobných údajov Nezverejňujú sa 

Cezhraničný prenos osobných 

údajov 

Nevykonáva sa 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

Nevykonáva sa 

Lehota na výmaz osobných 

údajov: 

 

Evidencia odborne spôsobilých 

osôb na energetickú certifikáciu 

10 
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Spracovateľská činnosť: Civilná ochrana  

Účel spracúvania osobných údajov Zabezpečenie podmienok na účinnú ochranu života, zdravia a 

majetku pred následkami mimoriadnych udalostí 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 

znení 

zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva 

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

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

pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Okruh dotknutých osôb    fyzické osoby, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný 

pobyt 

Zoznam osobných údajov (alebo 

rozsah)    

meno, priezvisko, titul, bydlisko, rodné číslo, dátum 

narodenia, telefónne číslo 

Označenie bezpečnostných 

opatrení  

Vypracovaná bezpečnostná dokumentácia informačných 

systémov od externej spoločnosti Osobnyudaj.sk, s.r.o. 

v súlade s Nariadením 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) so zákonom č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.  

Tretie strany (prípadne okruh 

tretích strán) 

Právny základ 

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 

Zverejňovanie osobných údajov Nezverejňujú sa 

Cezhraničný prenos osobných 

údajov 

Nevykonáva sa 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

Nevykonáva sa 

Lehota na výmaz osobných 

údajov: 

 

Civilná ochrana (školenia, 

kontroly, previerky, 

korešpondencia, atď.) 

5 
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Evidencia materiálových 

prostriedkov CO   

5 

Ochrana pred požiarmi (školenia, 

kontroly, previerky, 

korešpondencia, atď.) 

 5 

Požiarna kniha 10 

Revízne správy technických 

prostriedkov PO  

  

5 
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Spracovateľská činnosť: Evidencia prichádzajúcej pošty 

Účel spracúvania osobných údajov Evidencia prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty (listy, 

podnety, sťažnosti a iné) v papierovej alebo elektronickej 

forme 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

§ 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

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) 

zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre 

elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných 

službách) 

čl. 6 ods. 1 písm. f) 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 

 

Okruh dotknutých osôb    fyzické osoby, ktorých osobné údaje môžu byť obsahom 

prichádzajúcej a odosielanej pošty 

Zoznam osobných údajov (alebo 

rozsah)    

meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, e-mailová 

adresa, číslo účtu, podpis, zaručený elektronický podpis a iné 

údaje, ktoré môžu byť obsahom prichádzajúcej alebo 

odchádzajúcej pošty  

Zverejňovanie osobných údajov Nezverejňujú sa 

Cezhraničný prenos osobných 

údajov 

Nevykonáva sa 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

Nevykonáva sa 

Lehota na výmaz osobných 

údajov: 

 

Bežná korešpondencia (externá, 

interná) 

3 
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Spracovateľská činnosť: Evidencia uchádzačov o zamestnanie 

Účel spracúvania osobných údajov Evidencia uchádzačov o zamestnanie 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

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

a doplnení niektorých zákonov 

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

§ 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

čl. 6 ods. 1 písm. a) 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 

Okruh dotknutých osôb    fyzická osoba, ktorá sa uchádza o zamestnanie 

Zoznam osobných údajov (alebo 

rozsah)    

meno, priezvisko, titul, trvalý pobyt, prechodný pobyt, dátum 

narodenia, telefónne číslo, vzdelanie, prax, e-mailová adresa, 

ďalšie údaje v rozsahu životopisu, motivačného listu a 

žiadosti o prijatie do zamestnania 

Tretie strany (prípadne okruh 

tretích strán) 

Právny základ 

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 

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 

Zverejňovanie osobných údajov Nezverejňujú sa 

Cezhraničný prenos osobných 

údajov 

Nevykonáva sa 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

Nevykonáva sa 

Lehota na výmaz osobných 

údajov: 

 

Výber zamestnancov 2 
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Spracovateľská činnosť: Oznamovanie protispoločenskej činnosti 

Účel spracúvania osobných údajov evidencia oznámení a kvalifikovaných oznámení o 

protispoločenskej činnosti podľa zákona č. 54/2019 Z.z. o 

ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov 

protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 

Okruh dotknutých osôb    fyzické osoby – oznamovateľ podnetu a prešetrovaná 

osoba 

iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné 

na preverenie a vybavenie podnetu 

Zoznam osobných údajov (alebo 

rozsah)    

meno, priezvisko, titul, podpis, adresa trvalého pobytu 

oznamovateľa podnetu, telefónne číslo, e-mailová adresa, 

ďalšie osobné údaje zistené alebo predloženév priebehu 

vybavovania podnetu 

Tretie strany (prípadne okruh 

tretích strán) 

Právny základ 

orgány činné v trestnom konaní zákon č. 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších 

predpisov 

Orgány verejnej správy a iné 

osoby, v rámci poskytovanej 

súčinnosti 

zákon č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s 

oznamovaním  protispoločenskej činnosti a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

Zverejňovanie osobných údajov Nezverejňujú sa 

Cezhraničný prenos osobných 

údajov 

Nevykonáva sa 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

Nevykonáva sa 

Lehota na výmaz osobných 

údajov: 

 

vedenie evidencie podnetov a ich 

prešetrovanie podľa zákona č. 

307/2014 Z.z. o niektorých 

opatreniach súvisiacich s 

oznamovaním protispoločenskej 

činnosti a o zmene a doplnení 
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niektorých zákonov 5 
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Spracovateľská činnosť: Evidencia zmlúv 

Účel spracúvania osobných údajov Evidencia uzavretých zmlúv 

 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

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

čl. 6 ods. 1 písm. b) 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 

zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov 

 

Okruh dotknutých osôb    fyzická osoba, ktorej práva sú dotknuté zmluvou 

Zoznam osobných údajov (alebo 

rozsah)    

meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý 

alebo prechodný pobyt, číslo účtu, názov banky, číslo 

preukazu totožnosti, a iné údaje týkajúce sa predmetu zmluvy 

Tretie strany (prípadne okruh 

tretích strán) 

Právny základ 

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 

Zverejňovanie osobných údajov Nezverejňujú sa 

Cezhraničný prenos osobných 

údajov 

Nevykonáva sa 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

Nevykonáva sa 

Lehota na výmaz osobných 

údajov: 

 

Zmluvy komerčného charakteru; 

zmluvy uzatvorené 

prostredníctvom elektronického 

kontraktačného systému 

10 

Zahraničné kontrakty 10 

Zmluvy prevádzkového charakteru; 

zmluvy uzatvorené 

prostredníctvom elektronického 

kontraktačného systému (dodávka 

energií, dodávka služieb, poistné 

5 
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zmluvy, atď.) 

Evidencia objednávok 5 
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Spracovateľská činnosť: Odbory 

Účel spracúvania osobných údajov Evidencia zamestnancov, ktorí sú uvoľnení na výkon funkcie 

zástupcov zamestnancov 

 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní 

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

 

Okruh dotknutých osôb    zamestnanci uvoľnení na výkon funkcie zástupcov 

zamestnancov 

Zoznam osobných údajov (alebo 

rozsah)    

meno, priezvisko, titul, rodné číslo, dátum narodenia, 

bydlisko, pracovná pozícia 

Tretie strany (prípadne okruh 

tretích strán) 

Právny základ 

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 

Ministerstvo vnútra Slovenskej 

republiky 

zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov 

Zverejňovanie osobných údajov Nezverejňujú sa 

Cezhraničný prenos osobných 

údajov 

Nevykonáva sa 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

Nevykonáva sa 

Lehota na výmaz osobných 

údajov: 

 

Kolektívne pracovnoprávne vzťahy 10 
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Spracovateľská činnosť: Štatistické hlásenia 

Účel spracúvania osobných údajov Spracovanie a analýza anonymizovaných údajov 

pochádzajúcich zo štatistických Hlásení rady Obyv 1-6 / 12 

 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie 

zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (podľa článku 6 bod 1 

písm. c) nariadenia). 

 

Okruh dotknutých osôb    fyzická osoba, ktorá poskytuje údaje pre štatistické zisťovanie  

Zoznam osobných údajov (alebo 

rozsah)    

vek, pohlavie, rodinný stav, vzdelanie, národnosť, miesto 

bydliska 

špecifické atribúty týkajúce sa jednotlivých demografických 

udalostí - napr. poradie sobáša, rok predchádzajúceho sobáša, 

poradie pôrodu, rok predchádzajúceho pôrodu, príčina smrti, 

príčina rozvodu, príčina prisťahovania na trvalý pobyt a pod. 

 

Tretie strany (prípadne okruh 

tretích strán) 

Právny základ 

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 

Štatistický úrad Slovenskej 

republiky  

zákon č. 540/2001 Z. z.Zákon o štátnej štatistike- na základe 

plnenie úloh kontrahovaných so ŠÚ SR 

 

Zverejňovanie osobných údajov Nezverejňujú sa 

Cezhraničný prenos osobných 

údajov 

Nevykonáva sa 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

Nevykonáva sa 

Lehota na výmaz osobných 

údajov: 

 

Rozbory, analýzy a štatistické 

výkazy z oblasti ľudských zdrojov 

a z finančno-hospodárskej oblasti - 

10 
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ročné 

Rozbory, analýzy a štatistické 

výkazy z oblasti ľudských zdrojov 

a z finančno-hospodárskej oblasti 

za kratšie obdobie ako rok 

5 
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Spracovateľská činnosť: BOZP, PZS, PO 

Účel spracúvania osobných údajov Plnenie povinností zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci, pracovnej zdravotnej služby a 

požiarnej ochrany 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

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

pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

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

verejného zdravia v znení neskorších predpisov 

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

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky č. 500/2006 Z. z., ktorou sa 

ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom 

úraze 

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky č. 356/2007 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu 

výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a 

vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a o 

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami 

tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými 

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 

súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobil 

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky č. 45/2010 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri poľnohospodárskej práci 

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky č. 46/2010 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej 

spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 

čl. 9 ods. 2 písm. b) všeobeného nariadenia o ochrane 

údajov 

 

Okruh dotknutých osôb    zamestnanci 

bezpečností technici a technici požiarnej ochrany 

poskytovatelia pracovnej zdravotnej služby 
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Zoznam osobných údajov (alebo 

rozsah)    

meno, priezvisko, titul, bydlisko, rodné číslo, kontaktné údaje 

Tretie strany (prípadne okruh 

tretích strán) 

Právny základ 

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 

Inšpektoráty práce zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce 

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 

Zverejňovanie osobných údajov Nezverejňujú sa 

Cezhraničný prenos osobných 

údajov 

Nevykonáva sa 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

Nevykonáva sa 

Lehota na výmaz osobných 

údajov: 

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri 

práci (školenia, kontroly, 

previerky, korešpondencia, atď.) 

5 

Evidencia pracovných úrazov 10 

Ochrana pred požiarmi (školenia, 

kontroly, previerky, 

korešpondencia, atď.) 

 5 
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Spracovateľská činnosť: Vnútorná kontrola 

Účel spracúvania osobných údajov Vykonanie vnútornej kontroly 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Okruh dotknutých osôb    zamestnanci 

Zoznam osobných údajov (alebo 

rozsah)    

titul, meno, priezvisko, osobné číslo, telefónne číslo, e-

mailová adresa, pracovné zaradenie, údaje z osobného spisu 

zamestnanca 

Tretie strany (prípadne okruh 

tretích strán) 

Právny základ 

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 

Štatistický úrad Slovenskej 

republiky 

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Zverejňovanie osobných údajov Nezverejňujú sa 

Cezhraničný prenos osobných 

údajov 

Nevykonáva sa 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

Nevykonáva sa 

Lehota na výmaz osobných 

údajov: 

 

Kontroly a previerky, záznamy 

z kontrol, audity - interné 

10 

Kontroly a previerky, záznamy 

z kontrol, audity - externé 

10 
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Spracovateľská činnosť:  Verejné obstarávanie 

Účel spracúvania osobných údajov Realizácia verejných obstarávaní 

 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 

Okruh dotknutých osôb    uchádzači 

záujemcovia 

Zoznam osobných údajov (alebo 

rozsah)    

meno, priezvisko, titul, bydlisko, kontaktné údaje, číslo účtu, 

podpis, osobné údaje na certifikátoch a diplomoch 

Tretie strany (prípadne okruh 

tretích strán) 

Právny základ 

Kontrolné orgány: Úrad pre verejné 

obstarávanie, Najvyšší kontrolný 

úrad, Protimonopolný úrad, Orgány 

činné v trestnom konaní, 

Všeobecné súdy, Európska komisia 

zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

Zverejňovanie osobných údajov Nezverejňujú sa 

Cezhraničný prenos osobných 

údajov 

Nevykonáva sa 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

Nevykonáva sa 

Lehota na výmaz osobných 

údajov: 

 

Verejné obstarávanie vyhlásené 

INFOSTATom 

10 

Verejné obstarávanie (ponuky 

podané INFOSTATom na riešenie 

projektov, grantov na základe 

výziev, atď.) 

10 

Povinné hlásenia k verejnému 

obstarávaniu, zápisy z realizácie 

prieskumov trhu, zápisy 

a odôvodnenia priameho nákupu 

5 
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Spracovateľská činnosť: Evidencia žiadostí podľa zákona o slobode informácii 

Účel spracúvania osobných údajov Evidencia a vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o slobode informácií) 

čl. 6 ods. 1 písm. e) 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 

§ 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov 

Okruh dotknutých osôb    fyzické osoby - žiadatelia 

dotknuté osoby podľa § 9 zákona o slobode informácií 

povinné osoby 

Zoznam osobných údajov (alebo 

rozsah)    

meno, priezvisko, titul, bydlisko, ďalšie osobné údaje 

žiadateľa a osobné údaje dotknutej osoby sprístupnené 

povinnou osobou na základe zákona, predchádzajúceho 

písomného súhlasu alebo zistené, alebo poskytnuté v priebehu 

konania 

Tretie strany (prípadne okruh 

tretích strán) 

Právny základ 

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 

okresný úrad zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov 

iný správny orgán zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov 

Zverejňovanie osobných údajov Nezverejňujú sa 

Cezhraničný prenos osobných 

údajov 

Nevykonáva sa 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

Nevykonáva sa 

Lehota na výmaz osobných  
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údajov: 

evidencia a vybavovanie žiadostí o 

sprístupnenie informácií 

5 

 

 

 


