
Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov

Účel spracúvania osobných údajov

plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s 

pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým 

pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na 

základe dohôd o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov

Názov informačného systému IS Personálna a mzdová agenda zamestnancov

Právny základ

Ústava Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 311/2001 Z. 

z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon 

NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom 

záujme v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 

312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, zákon NR SR č. 553/2003 Z. z. o 

odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce 

vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR 

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

predpisov, zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní 

(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 

461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších 

predpisov, zákon NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na 

dieťa a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 461/2003 Z. 

z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, z. 

NRSR č.462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej 

pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, zákon NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom 

poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 650/2004 Z. 

z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení 

neskorších predpisov, zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o 

sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákon 

NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení 

neskorších predpisov, zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o 

nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení 

neskorších predpisov, zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, zákon NR SR 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

Kategórie príjemcov

Sprostredkovateľ na spracúvanie personalistiky, 

sprostredkovateľ na spracúvanie mzdovej agendy, 

sprostredkovateľ – technik BOZP, sprostredkovateľ na 

spracúvanie agendy pracovnej zdravotnej služby, orgány 

verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, 

Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, 

doplnkové správcovské spoločnosti.

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
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Lehoty na vymazanie os. údajov (uvedené lehoty sú po skončení 

pracovného pomeru)

− Osobný spis zamestnanca - obsahuje platový dekrét, 

menovací dekrét,...– 70 rokov (od narodenia),                                                                                               

− Dovolenky – 3 roky,                                                                              

− Dochádzky – 3 roky,                                                                              

− Mzdové listy – 50 rokov,                                                                    

− Starostlivosť o zamestnanca (životné jubileá, 

rekreácie,...) – 5 rokov,                                                                                   

− Dohody (o vykonaní práce, o brigádnickej činnosti) – 5 

rokov,                                                                                                                                     

− Ľahké úrazy – 5 rokov,                                                                                      

− Ťažké úrazy – 5 rokov,                                                                        

− Doklady o pracovnej úrazovosti z hľadiska náhrad škôd 

spôsobených na zdraví – 5 rokov,                                                               

− Záznamy o úrazoch a ich prešetrení, záznamy z 

prešetrenia ťažkých a smrteľných úrazov – 5 rokov,                                                                                                                         

− Dokumentácia školení, preškolení z oblasti BOZP – 5 

rokov.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane 

profilovania
Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb

Uchádzači ozamestnanie, zamestnanci, manželia alebo 

manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, 

rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, 

bývalí zamestnanci

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie 

objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, 

styk s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie 

hotovostných príjmov a výdavkov, skladové 

hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane 

automatického odpisovania) a drobného majetku, 

vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva 

organizácie.

Názov informačného systému IS Ekonomicko-účtovná agenda

Právny základ

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

predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 

Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

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

zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z 

príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 

Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon 

č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon 

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

predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.

Kategórie príjemcov
- orgány verejnej moci podľa príslušných právnych 

predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
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Lehoty na vymazanie os. údajov (uvedené lehoty sú podľa 

registratúrneho poriadku)

− Podklady pre zostavenie miezd – 5 rokov,                  − 

Prihlásenia (odhlásenia) do zdravotnej a sociálnej 

poisťovne – 5 rokov,                                    − Daňové 

výkazy – 5 rokov.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane 

profilovania
Neuskutočňuje sa

Účel spracúvania osobných údajov

V predmetnom informačnom systéme dochádza k 

spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb – klientov 

pri objednávke služieb alebo tovarov poskytovaných 

prevádzkovateľom.

Názov informačného systému IS Evidencia klientov

Právny základ

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

Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom 

dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj 

súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť 

spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho o

Kategórie príjemcov
Orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy 

podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov Evidencia klientov - 5 rokov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane 

profilovania
Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb Fyzické osoby - klienti

Účel spracúvania osobných údajov

Sledovanie dodržiavania právnych predpisov, 

obstarávanie právnych záležitostí, poskytovanie 

právnych rád, skúmanie a pripravovanie zmluvných 

vzťahov, prevodov majetku, nájomných zmlúv, kúpnych 

zmlúv. Ďalej je to zúčastňovanie sa na vypracovaní zmlúv 

v rámci dodávateľsko – odberateľských vzťahov, 

uplatňovanie práva na plnenie záväzkov zo zmlúv a 

majetkových sankcií, práv na náhradu škody a pod.

Názov informačného systému IS Zmluvné vzťahy

Právny základ

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

neskorších predpisov, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov., Zákon č. 

250/2007 Z. z., zmluvy uzatvorené v zmysle vyššie 

uvedených právnych predpisov.
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Kategórie príjemcov

- orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy 

podľa príslušných právnych predpisov - Banky - Zákon o 

bankách č. 483/2001 Z. z. - Poisťovne - Zákon o 

poisťovníctve č. 95/2002 Z. z. - Slovenská pošta a 

Kuriérske spoločnosti - Zákon o poštových službách č. 

324/2011 Z. z. - Dodávatelia – zmluvný základ - Súdy, 

orgány činné v trestnom konaní, - zákon č. 99/1963 Zb. 

Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 

a zákon č.301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení 

neskorších predpisov - Audítor účtovnej závierky - zákon 

o účtovníctve č. 431/2002 v znení neskorších predpisov - 

sprostredkovateľ: Winking s.r.o - audítor Cezhraničný 

prenos os. údajov Neuskutočňuje sa Lehoty na 

vymazanie os. údajov - Evidencia významných zmlúv

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

- Evidencia významných zmlúv - Zmluvy s mestami, 

zmluvy k nehnuteľnostiam – 10 rokov - Evidencia 

ostatných zmlúv (Centrálne výbery, Dodávateľské, 

Odberateľské, Dvor, Druhotné suroviny, Poradenské 

zmluvy , Poistné zmluvy, Leasingové zmluvy, Investície, 

Úverové zmluvy, Nájmy a pod.) – 10 rokov - Poistné 

udalosti – 10 rokov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane 

profilovania
Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  zmluvná strana – fyzická osoba

Účel spracúvania osobných údajov Osobné údaje sa spracovávajú za účelom bezplatného 

dovozu odpadu občanmi podľa VZN.

Názov informačného systému IS Zberný dvor

Právny základ

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

Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom 

dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj 

súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť 

spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho 

odvolaním.

Kategórie príjemcov

  Mestský úrad Spišská Nová Ves                                                

- Okresný úrad – odbor starostlivosti o životné 

prostredie

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

- súhlas na nakladanie s odpadom – trvanie spoločnosti - 

sprievodný list nebezpečného odpadu – 5 rokov - 

evidenčný list odpadu – 5 rokov - hlásenie o odpade – 5 

rokov - evidencia požiadaviek zákazníka – 5 rokov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane 

profilovania
Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb Klienti prevádzkovateľa IS.
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Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci 

predmetnej agendy je správa registratúry ako riadna 

evidencia záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie 

záznamov v registratúrnom denníku, vedenie registrov a 

indexov záznamov), riadne vyraďovanie spisov 

(záznamov), zabezpečenie plánovitého vyraďovania 

spisov (záznamov), ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu 

činnosť a uplynuli lehoty ich uloženia, evidencia došlej a 

odoslanej pošty.

Názov informačného systému IS Správa registratúry

Právny základ

Zákon NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a 

registratúrach, 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe 

výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

Kategórie príjemcov
orgány verejnej moci podľa príslušných právnych 

predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov Bežná korešpondencia – 3 roky

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane 

profilovania
Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb
Dotknuté osoby v rámci všetkých účelov spracúvania 

osobných údajov vymedzených prevádzkovateľom

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci 

predmetnej agendy je monitorovanie priestorov 

prístupných verejnosti z dôvodu ochrany majetku a 

zdravia.

Názov informačného systému
IS Kamerový systém monitorujúci priestory prístupné 

verejnosti

Právny základ

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

Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je ochrana 

majetku a bezpečnosti prevádzkovateľa a dotknutých 

osôb

Kategórie príjemcov
Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych 

predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov 15 dní

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane 

profilovania
Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb

1) Fyzické osoby, ktoré vstúpili do priestorov 

prevádzkovateľa, ktoré sú prístupné verejnosti, 2) 

Samotná verejnosť

Účel spracúvania osobných údajov
Monitorovanie zamestnancov z dôvodu sledovania a 

dodržiavania pracovnej disciplíny v zmysle Zákonníka 

práce prostredníctvom: GPS

Názov informačného systému IS Monitorovanie zamestnancov

Právny základ
§ 13 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v 

znení neskorších predpisov

Kategórie príjemcov
Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych 

predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov 1 mesiac po skončení pracovného pomeru
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Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane 

profilovania
Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb Zamestnanci prevádzkovateľa

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci 

predmetnej agendy je prešetrovanie podnetov podľa 

zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach 

súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Názov informačného systému

IS Podnety podľa zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o 

niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním 

protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov

Právny základ
Zákon NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach 

súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kategórie príjemcov
orgány verejnej moci podľa príslušných právnych 

predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov Sťažnosti, podnety a oznámenia – 10 rokov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane 

profilovania
Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb Zamestnanci prevádzkovateľa

Účel spracúvania osobných údajov

Zverejňovanie fotografií zamestnancov so zámerom 

budovať dobré meno prevádzkovateľa, propagovať 

prevádzkovateľa na jeho webovom sídle, vo vnútorných 

administratívnych priestoroch, na sociálnych sieťach, 

prípadne na intranete.

Názov informačného systému IS Propagácia prevádzkovateľa

Právny základ

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

Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom 

dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj 

súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť 

spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho 

odvolaním.

Kategórie príjemcov Nie sú.

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie os. údajov
Propagačné filmy, fotografické materiály viažuce sa ku 

prevádzkovateľovi – 5 rokov
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane 

profilovania
Neuskutočňuje sa.

Kategória dotknutých osôb Zamestnanci prevádzkovateľa IS.

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci 

predmetnej agendy je príprava a vedenie dodávateľsko-

odberateľských vzťahov so samostatne zárobkovo 

činnými osobami. V rámci predmetnej agendy sú vedené 

zmluvné vzťahy, faktúry a objednávky evidencia 

dodávoka odberov tovarov, služieb a pod.

11 EVIDENCIA SZČO

9 PODNETY PODĽA ZÁKONA NR SR Č. 307/2014 Z. Z. O NIEKTORÝCH OPATRENIACH

SÚVISIACICH S OZNAMOVANÍM PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI A O ZMENE A

DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV
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Názov informačného systému Evidencia SZČO

Právny základ

Zmluva medzi prevádzkovateľom a SZČO povolená 

Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, 

Obchodným zákonníkom, Zákon č. 455/1991 Zb., 

Zákonom o živnostenskom podnikaní (živnostenský 

zákon) a súvisiacimi právnymi predpismy

Kategórie príjemcov
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy 

podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie os. údajov 
10 rokov po skončení zmluvného vzťahu, z dôvodu 

evidencie v rámci účtovnej agendy.
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane 

profilovania
Neuskutočňuje sa.

Kategórie dotknutých osôb
Odberateľ/dodávateľ - samostatne zárobkovo činná 

osoba.

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci 

predmetnej agendy je vybavovanie žiadostí fyzických 

osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako 

dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov.

Názov informačného systému IS Uplatňovanie práv dotknutých osôb

Právny základ

Čl. 6, odst. 1, písm. c), v súlade s čl. 15 až 22 a 34 

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Kategórie príjemcov
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy 

podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov 1 rok odo dňa vybavenia žiadosti

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane 

profilovania
Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb
Dotknuté osoby v rámci všetkých účelov spracúvania 

osobných údajov vymedzených prevádzkovateľom

Účel spracúvania osobných údajov je spracúvanie osobných údajov účastníkov súťaže na 

účel vyhodnotenia jej priebehu a vyhlásenia výsledkov.

Názov informačného systému IS Súťaže

Právny základ

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

Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom 

dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj 

súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť 

spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho 

odvolaním.

Kategórie príjemcov Nie sú

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa

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

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane 

profilovania
Neuskutočňuje sa

12 UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB

13 SÚŤAŽE



Kategórie dotknutých osôb
Dotknuté osoby v rámci všetkých účelov spracúvania 

osobných údajov vymedzených prevádzkovateľom

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci 

predmetnej agendy je zabezpečenie vedenia právnej 

agendy (napr. prvostupňové konanie, vybavovanie 

opravných prostriedkov, vybavovanie súdnych sporov, 

zastupovanie v právnych veciach, uplatňovanie 

rozhodnutí o náhradách škôd, vymáhanie náhrad škôd, 

uplatňovanie záväzkov zo zmlúv, navrhovanie opatrení s 

organizačno-právnym dosahom, atď.).

Názov informačného systému IS Právne vzťahy

Právny základ

Právny základ spracúvania osobných údajov predstavuje 

Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v 

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

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon 

č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, Zákon NR SR č. 

300/2005 Z. z. Trestný zákon, Zákon NR SR č. 301/2005 

Z. z. Trestný poriadok, Zákon SNR č. 71/1967 Správny 

poriadok, Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch 

a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, Zákon NR SR č. 7/2005 Z. z. o konkurze a 

reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon NR SR č. 

153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších 

predpisov, Zákon NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v 

platnom znení, - zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o 

zmene a doplnení zákona č. 455/1991 12 SÚŤAŽE Účel 

spracúvania osobných údajov je spracúvanie osobných 

údajov účastníkov súťaže na účel vyhodnotenia jej 

priebehu a vyhlásenia výsledkov. Názov informačného 

systému IS Súťaže Právny základ Súhlas dotknutej osoby 

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

ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má 

právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu 

nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho 

zo súhlasu pred jeho odvolaním. Kategórie príjemcov Nie 

sú Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 3 mesiace po 

vyhodnotení súťaže, odvolaním súhlasu Informácia o 

existencii automatizovaného rozhodovania vrátane 

profilovania Neuskutočňuje sa Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov, Zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace 

právne predpisy v platnom znení

Kategórie príjemcov

sprostredkovateľ                                                                      

− súdne orgány                                                                                     

− exekútorské úrady                                                                                 

− orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy 

podľa príslušných právnych predpisov.

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane 

profilovania 
Neuskutočňuje sa

15 EVIDENCIA KLIENTOV

14 PRÁVNE VZŤAHY



Účel spracúvania osobných údajov

V predmetnom informačnom systéme dochádza k 

spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb – klientov 

pri objednávke služieb alebo tovarov poskytovaných 

prevádzkovateľom.

Názov informačného systému IS Evidencia klientov

Právny základ

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

Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom 

dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj 

súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť 

spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho 

odvolaním.

Kategórie príjemcov
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy 

podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane 

profilovania
Neuskutočňuje sa

Účel spracúvania osobných údajov Identifikácia fyzickej osoby pri jej jednorazovom vstupe 

do priestorov prevádzkovateľa.

Názov informačného systému IS Evidencia vstupov

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

Nariadenia.

Kategórie príjemcov Nie sú.

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov
30 dní po ukončení kalendárneho mesiaca, v ktorom 

bola vykonaná evidencia.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane 

profilovania
Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  zmluvná strana – fyzická osoba

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci 

predmetnej agendy je vedenie evidencie o fyzických 

osobách (najmä konateľoch právnických osôb), ktoré sa 

zo zákona zúčastnili verejného obstarávania na 

zabezpečenie a obstaranie tovarov, prác a služieb.

Názov informačného systému IS Verejné obstarávanie

Právny základ

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

Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom 

dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj 

súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť 

spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho 

odvolaním.

Kategórie príjemcov Nie sú.

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov Verejné obstarávanie – 5 rokov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane 

profilovania
Neuskutočňuje sa

Kategória dotknutých osôb

Fyzické osoby - zamestnanci prevádzkovateľa, 

dodávatelia a odberatelia - fyzické osoby, zamestnanci 

dodávateľov a odberateľov, zástupcovia dodávateľov a 

odberateľov

17 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

16 EVIDENCIA VSTUPOV 



Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie 

osobných údajov na vnútorné administratívne účely 

skupine podnikov (najmä materskej spoločnosti Brantner 

Slovakia Holding GmbH) v zmysle Nariadenia Európske 

ho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov. 

Názov informačného systému

IS Vnútorné administratívne účely v rámci skupiny 

podnikov

Právny základ

Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov.

Kategórie príjemcov

Členovia skupiny podnikov (Brantner Slovakia Holding 

GmbH, IČO: FN 254416t; Brantner Environment Group 

GmbH, IČO: FN 34776t; BRANTNER Slovakia s.r.o., IČO: 

31698336; Brantner Eko s.r.o., IČO: 51240998; Brantner 

Fatra, IČO: 31578861; Brantner Nova, s.r.o., IČO:  

31659641; Brantner Nové Zámky s.r.o., IČO: 31440291; 

Brantner Poprad, s.r.o., IČO:  36444618; Brantner Gemer 

s.r.o., IČO: 36021211; Brantner Tornaľa s.r.o., IČO: 

48211010; Brantner Lučenec s.r.o., IČO: 31595766; 

Brantner Kolta s.r.o., IČO: 31422624; Brantner Altgas 

s.r.o., IČO: 36334081; KB Paper, s.r.o., IČO: 36557650; 

VEPOS – SKALICA s.r.o., IČO: 34121633; Drevo-Rec 

Recycling s.r.o., IČO: 46386602), orgány štátnej správy, 

verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných 

právnych predpisov, audítor a iné subjekty, ktorým 

poskytuje osobné údaje prevádzkovateľ na základe 

zákona.

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov Po dobu trvania členstva v skupine podnikov.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane 

profilovania
Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb Zamestnanec, klient 

Kategórie osobných údajov   

1) titul, meno a priezvisko                                               2) 

adresa, bydlisko,                                                               3) 

kontaktné údaje,                                                                                                  

4) identifikačné údaje,                                                                             

5) ďalšie údaje nevyhnutné na vnútorné administratívne 

účely

Popis technických a organizačných opatrení podľa čl. 32 ods. 1 

Nariadenia

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné 

a technické opatrenia, a to formou: a)zabezpečenia 

trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti 

systémov spracúvania a služieb, b)schopnosti včas 

obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v 

prípade fyzického alebo technického incidentu, 

c)procesu pravidelného testovania posudzovania a 

hodnotenia účinnosti technických a organizačných 

opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

19 EVIDENCIA ZÁSTUPCOV DODÁVATEĽOV A ODBERATEĽOV

18 VNÚTORNÉ ADMINISTRATÍVNE ÚČELY v RÁMCI SKUPINY PODNIKOV 



Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci 

predmetnej agendy je vedenie databázy zástupcov, 

respektíve zamestnancov dodávateľov a odberateľov z 

dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných 

povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-

odberateľských vzťahov

Názov informačného systému IS Evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov

Právny základ

§ 78 od. 3 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov

Kategórie príjemcov Nie sú

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov 
Do 30 dní odo dňa skončenia dodávateľsko-

odberateľských vzťahov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane 

profilovania
Neuskutočňuje sa

Kategórie osobných údajov   

1) meno, priezvisko, titul  2) pracovné, funkčné alebo 

služobné zaradenie  3) osobné číslo zamestnanca 4) 

zamestnanecké číslo zamestnanca 5) odborný útvar 6) 

miesto výkonu práce 7) telefónne číslo 8) faxové číslo 9) 

adresa elektronickej pošty na pracovisko  10) 

identifikačné údaje zamestnávateľa

Popis technických a organizačných opatrení podľa čl. 32 ods. 1

Nariadenia

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné 

a technické opatrenia, a to formou: a)zabezpečenia 

trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti 

systémov spracúvania a služieb, b)schopnosti včas 

obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v 

prípade fyzického alebo technického incidentu, 

c)procesu pravidelného testovania posudzovania a 

hodnotenia účinnosti technických a organizačných 

opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Účel spracúvania osobných údajov

Zverejňovanie fotografií a videozáznamu zamestnancov

spoločných prevádzkovateľov a dotknutých osôb

(verejnosti) so zámerom budovať dobré meno

spoločných prevádzkovateľov, propagovať spoločných

prevádzkovateľov na ich webových sídlach, vo

vnútorných administratívnych priestoroch, na sociálnych

sieťach, prípadne na intranete.

Názov informačného systému  IS Propagácia spoločných prevádzkovateľov

Právny základ

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

Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom

dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj

súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť

spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho

odvolaním.

Kategórie príjemcov 
- audítor a iné subjekty, ktorým poskytuje osobné údaje

prevádzkovateľ na základe zákona

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa

20 PROPAGÁCIA SPOLOČNÝCH PREVÁDZKOVATEĹOV



Lehoty na vymazanie os. údajov

Propagačné filmy, fotografické materiály viažuce sa ku

spoločným prevádzkovateľom – obdobie 10 rokov po

udelení súhlasu , resp. bezodkladne po odvolaní súhlasu

-      zamestnanci spoločných prevádzkovateľov,

-      verejnosť.

-         meno a priezvisko,

-         dátum narodenia, 

-         trvalé bydlisko, 

-         pracovné zaradenie,

-         fotografia (farebná alebo čiernobiela),

-         videozáznam. 

Spoloční prevádzkovatelia prijali primerané personálne, 

organizačné a technické opatrenia, a to formou: 

a)zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti 

a odolnosti systémov spracúvania a služieb, 

b)schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov 

a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického 

incidentu, 

c)procesu pravidelného testovania posudzovania 

a hodnotenia účinnosti technických a organizačných 

opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Koniec zdokumentovanej informácie

Kategórie dotknutých osôb   

Kategórie osobných údajov   

Popis technických a organizačných opatrení podľa čl. 32 ods. 1

Nariadenia

Neuskutočňuje sa
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane 

profilovania


