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Účel a právny základ spracúvania osobných údajov 

 
1 PERSONÁLNA A MZDOVÁ AGENDA ZAMESTNANCOV 

Účel spracúvania osobných 

údajov 

plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným 

pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným 

vzťahom(napríkladnazákladedohôdo prácachvykonávaných 

mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvnýchvzťahov 

Názov informačného systému Personálna a mzdová agenda zamestnancov 

Právny základ Právnym základom spracúvania osobných údajov je Ústava 

Slovenskej republiky, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonníkpráce 

v    znení    neskorších     predpisov,  ,    zákon    NR    SR č. 

552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení 

neskorších    predpisov,    zákon    NR     SR    č.   

553/2003Z. 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 daniz príjmuv zneníneskoršíchpredpisov, 

daňovým       poriadkom,   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,  

zákon NR SR č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri 

dočasnejpracovnej 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   zákona   č.   95/2002   Z.   z.   o 

poisťovníctve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o 

starobnom dôchodkovom sporenív zneníneskoršíchpredpisov,  

zákonNRSRč.650/2004 

Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení 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 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, 

Nariadenie  Európskeho  parlamentu  a Rady  (EÚ)2016/679 

o ochrane fyzických osôb   pri spracúvaní osobných údajov    

a o voľnom   pohybe   takýchto    údajov,   Zákon    NR   SR 

č.  18/2018  Z.z.  o ochrane   osobných  údajov  a o zmene   

a doplnení niektorých zákonov. 
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Kategórie príjemcov orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa 

príslušných právnych predpisov napr. Inšpektorát práce, 

zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, doplnkové 

dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti, 

daňový úrad, zástupcovia zamestnancov, Ústredie práce, 

sociálnych vecí a rodiny, súd a orgány činné v trestnom konaní, 

exekútor, iný oprávnený subjekt napr. Úrad na ochranu 

osobných údajov 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie osobných údajov Na webovom sídle www.csszatisie.sk len v rozsahu titul, meno 

a priezvisko, pracovné zaradenie, tel. číslo a adresa elektronickej 

pošty 

 

Lehoty na vymazanie os. údajov 
osobné spisy zamestnancov 70 rokov od narodenia, dohody 

o vykonaní práce 5 rokov, o pracovnej činnosti 5 rokov, o 

brigádnickej práci študenta 5 rokov, výkaz mzdových nárokov 

ku mzdám a odmenám 5 rokov, evidencia dochádzky 5 rokov, 

mzdové listy 50 rokov, výplatné listiny 10 rokov, vyhlásenia na 

zdanenie príjmov 10 rokov, zrážky zo mzdy 10 rokov,  dávky 

nemocenského poistenia 10 rokov, evidencia pracovnej 

neschopnosti 5 rokov, prihlášky a odhlášky a zmeny sociálneho 

a zdravotného poistenia 5 rokov, evidenčný list dôchodkového 

zabezpečenia 70 rokov od narodenia, Výkazy preddavkov na 

sociálne a zdravotné poistenie 10 rokov 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo 

manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, 

rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby 

zamestnancov,bývalízamestnanci. 

http://www.csszatisie.sk/


3 
 

3 AGENDA BOZP a OOP ZAMESTNANCOV 

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  agendy  bezpečnosti  a 

ochrany zdravia pri práci. V rámci predmetného informačného 

systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom 

komplexného zabezpečenia BOZP a OOP a s tým súvisiace 

úkony ako vedenie evidencie a registrácie pracovných úrazov, 

ako aj evidencia z vykonaných kontrol dodržiavania predpisov 

BOZP, školenízamestnancova podobne. 

Názov informačného systému Agenda BOZP a OOP zamestnancov 

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

zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov, Vyhláška č. 500/2006 

Z.   z.   MPSVaR,   ktorou   sa   ustanovuje   vzor   Záznamu 

o  registrovanom  pracovnom  úraze,  zákon  NR  SR č. 

314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších 

predpisov a jeho vykonávacie predpisy. 

Kategórie príjemcov sprostredkovateľ: BOZP a OOP, orgány verejnej moci, štátnej 

a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov záznamy zo školení o BOZP 5 rokov,  záznamy  o úrazoch  a ich  

prešetrení 5 rokov, záznamy z prešetrenia ťažkých a smrteľných 

úrazov 10 rokov, 

Informácia o existencii 

automatizovaného 

rozhodovania vrátane 

profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo 

manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia 

vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí 

zamestnanci 

4 EKONOMICKO-ÚČTOVNÁ AGENDA 

Účel spracúvania 

osobných údajov 
Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie 

objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk    s 

bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných 

príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia 

investičného majetku (vrátane automatického odpisovania)   a 

drobného majetku, vedenie podvojného účtovníctva organizácie. 

Názov informačného systému Ekonomicko-účtovná agenda 

Právny základ Spracúvanie  osobných  údajov  je   povolené   Ústavou   SR č.  

460/1992  Zb.,  zákonom  NR  SR    č.  431/2002  Z.  z.    o  

účtovníctve  v   znení   neskorších   predpisov,   zákonom  č. 

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

predpisov, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o  voľnom pohybe takýchto údajov, zákon NR SR    č. 

18/2018 Z.  z.  o  ochrane  osobných  údajov  a  o  zmene a 

doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 145/1995 Z. z.    

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, 

zákonom 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, zákonom č. 311/2001Z. z. Zákonník práce 

v znení neskorších predpisov. 

Kategórie príjemcov sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad, Úrad 



4 
 

Prešovského samosprávneho kraja 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov účtovné doklady (kniha faktúr, hlavná účtovná kniha, 

inventarizácia, účtovné uzávierky ročné, odberateľsko-

dodávateľské faktúry, účtovné výkazy, bankové výpisy, interné 

účtovné doklady, objednávky, rozbory hospodárskej činnosti) 10 

rokov, 

Informácia o existencii 

automatizovaného 

rozhodovania vrátane 

profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb fyzické osoby – ako dodávatelia tovarov,  služieb a prác 

5 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE, VÝBEROVÉ KONANIE 

Účel spracúvania 
osobných údajov 

Hlavným poslaním informačného systému Verejné obstarávanie, 

výberové konanie je  spracúvanie  osobných  údajov   fyzických   

osôb,   ktoré  sa    zo     zákona     zúčastnili     verejného     

obstarávania alebo výberového konania na zabezpečenie a 

obstaranie tovarov, prác aslužieb. 

Názov informačného systému Verejné obstarávanie, výberové konanie 

Právny základ Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR 

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

doplnení niektorých zákonov v znení neskoršíchpredpisov. 

Kategórie príjemcov Úrad pre verejné obstarávanie, a členovia výberovej komisie, Úrad 

PSK  a iné oprávnené subjekty. 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov Verejné obstarávanie (podlimitné zákazky 10 rokov), Výberové 

konania 5 rokov, 

Informácia o existencii 

automatizovaného 

rozhodovania vrátane 

profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb fyzické osoby – konatelia právnických osôb a účastníci 

verejného obstarávania, výberového konania 

6  PRIJÍMATELIA  SOCIÁLNEJ SLUŽBY V DOMOVE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

Účel spracúvania 
osobných údajov 

V domove sociálnych služieb  sa poskytuje sociálna služba 

osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich 

stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy podľa prílohy č. 

3 zákona o sociálnych službách, osobám ktoré sú nevidiace, 

alebo prakticky nevidiace. DSS poskytuje pomoc inej fyzickej 

osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, 

stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne    

ašatstva.Utvárajúsapodmienkynaúschovucennýchvecí 

a zabezpečuje sa záujmová činnosť. 

Názov informačného systému Prijímatelia  sociálnych služieb v Domove sociálnych služieb 

Právny základ Právnym základom spracúvania  osobných  údajov  je  zákon č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 

zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskompodnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, Zákon č. 

576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich 

s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 

601/2003 Z. z. o životnom minime, Zákon č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok), Zákon č. 461/2003 Z. z. 

o sociálnom poistení, Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych 

exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších 

zákonov, Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, Zákon 

č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, Zákon č. 447/2008 
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Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého 

zdravotného postihnutia, Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom 

poistení, Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom 

výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine 

Kategórie príjemcov Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, súdy, banky, 

exekútorské  úrady, zdravotnícke zariadenia, obvodní lekári, 

nemocnice,   Úrad  práce,   sociálnych   vecí a rodiny, Notársky 

úrad, pohrebné firmy, Slovenská pošta, Mestský úrad, Obecný 

úrad, Úrad PSK, polícia. 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov Osobné spisy obyvateľov 20 rokov od skončenia poskytovania 

sociálnej služby alebo ukončenia dedičského konania, osobné 

karty prijímateľov sociálnej služby 5 rokov, evidencia nákupov 

pre prijímateľov sociálnej služby bezhotovostne a v hotovosti 5 

rokov, bankové výpisy prijímateľov sociálnej služby 5 rokov, 

evidencia vreckového 5 rokov, register zmlúv o úschove 10 

rokov,  výkazy, štatistiky a hlásenia štvrťročné, mesačné  5 

rokov, výkazy, štatistiky a hlásenia štvrťročné, mesačné  10 

rokov, evidencia prijímateľov sociálnej služby 5 rokov 

Informácia o existencii 

automatizovaného 

rozhodovania vrátane 

profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb Prijímatelia sociálnej služby, žiadateľ o uzatvorenie zmluvy o 

poskytnutí sociálnej služby, zákonní zástupcovia, členovia 

rodiny, osoba, ktorú si prijímateľ sociálnej služby určí, 

opatrovník, kolízny opatrovník. 

7 PRIJÍMATELIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY V ZARIADENÍ PODPOROVANÉHO BÝVANIA (ZPB) 

Účel spracúvania 
osobných údajov 

V ZPB sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe od 16. Roku 

veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba 

odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona 

č. 448/2008 o sociálnych službách a je odkázaná na dohľad, pod 

ktorým je schopná viesť samostatný život.  

Názov informačného systému Prijímatelia sociálnej služby v ZPB 

Právny základ Právnym základom spracúvania  osobných  údajov  je  zákon č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách. 

Kategórie príjemcov Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, súdy, banky, 

exekútorské  úrady, zdravotnícke zariadenia, obvodní lekári, 

nemocnice,   Úrad  práce,   sociálnych   vecí a rodiny, Notársky 

úrad, pohrebné firmy, Slovenská pošta, Mestský úrad, Obecný 

úrad, Úrad PSK, polícia. 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov Osobné spisy prijímateľov sociálnej služby 20 rokov od skončenia 

poskytovania sociálnej služby alebo ukončenia dedičského 

konania, osobné karty prijímateľov sociálnej služby 5 rokov, 

evidencia nákupov pre prijímateľov sociálnej služby 

bezhotovostne a v hotovosti 5 rokov, bankové výpisy 

prijímateľov sociálnej služby 5 rokov, evidencia vreckového 5 

rokov, register zmlúv o úschove 10 rokov,  výkazy, štatistiky 

a hlásenia štvrťročné, mesačné  5 rokov, výkazy, štatistiky 

a hlásenia ročné 10 rokov, evidencia prijímateľov sociálnej 

služby 5 rokov 

 

Informácia o existencii 

automatizovaného 

rozhodovania vrátane 

profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 
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Kategórie dotknutých osôb Prijímatelia sociálnej služby, žiadateľ o uzatvorenie zmluvy o 

poskytnutí sociálnej služby, zákonní zástupcovia, členovia rodiny, 

osoba, ktorú si prijímateľ sociálnej služby určí, opatrovník, 

kolízny opatrovník.  

 

8  PRIJÍMATELIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY V REHABILITAČNOM STREDISKU (RhS) 

Účel spracúvania 

osobných údajov 

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu službu ambulantnou 

formou. Zabezpečuje sociálnu službu zameranú na riešenie 

nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného 

postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu pre fyzické 

osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. V RhS sa 

poskytuje sociálna rehabilitácia, sociálne poradenstvo- aj rodine 

alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc FO odkázanej 

na pomoc inej FO v domácom prostredí, na účel spolupráce pri 

sociálnej rehabilitácii, zabezpečujeme fyzioterapiu. 

Názov informačného systému Prijímatelia sociálnej služby v Rehabilitačnom stredisku 

Právny základ Právnym základom spracúvania  osobných  údajov  je  zákon č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách. 

Kategórie príjemcov Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, súdne orgány, 

exekútorské  orgány,  banky,  Úrad  práce,   sociálnych   vecí a 

rodiny,  Slovenská pošta, Mestský úrad, Obecný úrad, Úrad PSK, 

polícia 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov Osobné spisy prijímateľov sociálnej služby 20 rokov od skončenia 

poskytovania sociálnej služby, osobné karty prijímateľov 

sociálnej služby 5 rokov, výkazy, štatistiky a hlásenia štvrťročné, 

mesačné  5 rokov, ročné 10 rokov, evidencia prijímateľov 

sociálnej služby 5 rokov 

 

Informácia o existencii 

automatizovaného 

rozhodovania vrátane 

profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb Prijímatelia sociálnej  služby, žiadateľ o uzatvorenie  zmluvy o 
poskytnutí sociálnej služby, zákonní zástupcovia, členovia rodiny 
 

9 PRIJÍMATELIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY V SLUŽBE VČASNEJ INTERVENCIE (SVI) 

Účel spracúvania 
osobných údajov 

Včasná intervencia je sociálna služba pre rodiny s deťmi od 0 do 

7 rokov veku, ak je vývoj dieťaťa ohrozený z dôvodu 

zdravotného postihnutia. Je poskytovaná prostredníctvom 

poradcov, ktorí majú skúsenosti v oblasti sociálnej problematiky, 

psychológie a fyzioterapie  bezplatne.  Údaje sa spracúvajú 

prostredníctvom sprostredkovateľa Ing. Juraj Gromoš 

v programe eKartaRodiny  

Názov informačného systému Prijímatelia sociálnej služby v SVI 

Právny základ Právnym základom spracúvania  osobných  údajov  je  zákon č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách. 

 

 

Kategórie príjemcov  zdravotnícke zariadenia, obvodní lekári, nemocnice,   Úrad  

práce,   sociálnych   vecí a rodiny,  Úrad PSK, školy a predškolské 

zariadenia 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 
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Lehoty na vymazanie os. údajov Osobné spisy prijímateľov sociálnej služby 5 rokov od skončenia 

poskytovania sociálnej služby, štatistiky a hlásenia štvrťročné, 

mesačné  5 rokov, výkazy, štatistiky a hlásenia ročné 10 rokov, 

evidencia prijímateľov sociálnej služby 5 rokov 

 

Informácia o existencii 

automatizovaného 

rozhodovania vrátane 

profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb Prijímatelia sociálnej služby - deti vo veku od 0 do 7 rokov, ich 

zákonní zástupcovia, rodinní príslušníci (rodičia, súrodenci, starí 

rodičia)  

 

10 PRIJÍMATELIA  SOCIÁLNEJ SLUŽBY ZARIADENIA DOČASNEJ STAROSTLIVOSTI O DETI 
(ZDSoD) 

Účel spracúvania 

osobných údajov 

V zariadení dočasnej starostlivosti o deti sa poskytuje sociálna 

služba maloletému dieťaťu, ak rodič alebo iná fyzická osoba, 

ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe 

rozhodnutia súdu, nemôže z vážnych dôvodov zabezpečiť osobnú 

starostlivosť o dieťa sama alebo za pomoci rodiny a nie sú ďalšie 

dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa postupovať podľa 

osobitného predpisu.   

Názov informačného systému Prijímatelia sociálnej služby v SVI 

Právny základ Právnym základom spracúvania  osobných  údajov  je  zákon č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách. 

Kategórie príjemcov  zdravotnícke zariadenia, obvodní lekári, nemocnice,   Úrad  

práce,   sociálnych   vecí a rodiny,  Úrad PSK, školy a predškolské 

zariadenia, súdy 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov Osobné spisy prijímateľov sociálnej služby 5 rokov od skončenia 

poskytovania sociálnej služby, štatistiky a hlásenia štvrťročné, 

mesačné  5 rokov, výkazy, štatistiky a hlásenia ročné 10 rokov, 

evidencia prijímateľov sociálnej služby 5 rokov 

 

Informácia o existencii 

automatizovaného 

rozhodovania vrátane 

profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb Prijímatelia sociálnej služby, ich zákonní zástupcovia, rodinní 

príslušníci (rodičia, súrodenci, starí rodičia)  

 

11 ŠPECIALIZOVANÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO  

Účel spracúvania 
osobných údajov 

Špecializované sociálne poradenstvo je poskytované ako 

samostatná bezplatná sociálna služba pre občanov mesta Snina 

a širšieho osolia ambulantnou a terénnou formou, vzhľadom 

k dostupnosti a charakteru potrieb klientov sociálnej služby 

s ťažkým zdravotným postihnutím bez vekového obmedzenia 

a deťom a mládeži marginalizovanej rómskej komunity a ich 

rodičom, prípadne ich rodinným príslušníkom.  

Názov informačného systému Špecializované sociálne poradenstvo 

Právny základ Právnym základom spracúvania  osobných  údajov  je  zákon č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách. 

 

Kategórie príjemcov  Úrad PSK 
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Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

 

Lehoty na vymazanie os. údajov Poradenské listy klientov 5 rokov od skončenia poskytovania 

špecializovaného poradenstva, štatistiky a hlásenia štvrťročné, 

mesačné  5 rokov, výkazy, štatistiky a hlásenia ročné 10 rokov,  

 

Informácia o existencii 

automatizovaného 

rozhodovania vrátane 

profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb Klient ŠSP a rodinní príslušníci  (rodičia, súrodenci, starí rodičia)  
 

12 PODPORA SAMOSTATNÉHO BÝVANIA (PSB) 

Účel spracúvania 
osobných údajov 

Podpora samostatného bývania je sociálna služba na podporu 

samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti fyzickej osoby, ktorá 

je zameraná najmä na pomoc pri prevádzke domácnosti, pomoc 

pri hospodárení s peniazmi, podporu pri organizovaní času, 

podporu pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života, 

podporu rozvoja osobných záujmov, predchádzanie a riešenie 

krízových situácií, podporu spoločensky primeraného správania   

Názov informačného systému Prijímatelia sociálnej služby PSB 

Právny základ Právnym základom spracúvania  osobných  údajov  je  zákon č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách. 

Kategórie príjemcov  Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, súdne orgány, 

exekútorské  orgány,  banky,  Úrad  práce,   sociálnych   vecí a 

rodiny,  Slovenská pošta, Mestský úrad, Obecný úrad, Úrad PSK, 

polícia   

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov Osobné spisy prijímateľov sociálnej služby 5 rokov od skončenia 

poskytovania sociálnej služby, štatistiky a hlásenia štvrťročné, 

mesačné  5 rokov, výkazy, štatistiky a hlásenia ročné 10 rokov, 

evidencia prijímateľov sociálnej služby 5 rokov 

 

Informácia o existencii 

automatizovaného 

rozhodovania vrátane 

profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb Prijímatelia sociálnej služby, žiadateľ o uzatvorenie zmluvy o 

poskytnutí sociálnej služby, zákonní zástupcovia, členovia rodiny, 

osoba, ktorú si prijímateľ sociálnej služby určí, opatrovník, 

kolízny opatrovník.  

13 DETI  V KRÍZOVOM STREDISKU (KS) 

Účel spracúvania 
osobných údajov 

Krízové stredisko poskytuje opatrenia sociálnoprávnej ochrany 

detí a sociálnej kurately prostredníctvom ambulantnej 

a pobytovej formy. Cieľom činnosti krízového strediska je 

zabezpečenie základných potrieb detí, ktoré sú zanedbávané, ich 

výchova je vážne narušená, čím môže dochádzať 

k disharmonickému osobnostnému vývinu detí, ktoré trpia 

poruchami správania, alebo je u nich dôvodné podozrenie už 

prepuknutej patologickej poruchy. 

Názov informačného systému Deti v Krízovom stredisku 

Právny základ Právnym základom spracúvania  osobných  údajov  je  zákon č. 

305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej 

kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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Kategórie príjemcov  zdravotnícke zariadenia, obvodní lekári, nemocnice,   Úrad  

práce,   sociálnych   vecí a rodiny,  Úrad PSK, školy a predškolské 

zariadenia, súdy, exekútorské úrady 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov Osobné spisy detí 10 rokov od skončenia pobytu v krízovom 

stredisku, štatistiky a hlásenia štvrťročné, mesačné  5 rokov, 
výkazy, štatistiky a hlásenia ročné 10 rokov, evidencia detí KS  5 
rokov 
 

Informácia o existencii 

automatizovaného 

rozhodovania vrátane 

profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb Deti krízového strediska, ich zákonní zástupcovia, rodinní 
príslušníci (rodičia, súrodenci, starí rodičia)  
 

14  EVIDENCIA DARCOV VECNÝCH A FINANČNÝCH DAROV 

Účel spracúvania 
osobných údajov 

V rámci predmetného informačného systému dochádza 

k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb, ktoré poskytli 

prevádzkovateľovi IS vecné alebo finančné dary. 

Názov informačného systému Evidencia darcov vecných a finančných darov 

Právny základ Spracúvanie osobných údajov  je  v  zmysle  zákona  NR  SR  č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v  znení  neskorších  predpisov,  zákona  NR  SR č. 595/2003Z. 

z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákona NR SR 

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

Kategórie príjemcov Nie sú 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov zmluvy – 5 rokov po skončení platnosti 

Informácia o existencii 

automatizovaného 

rozhodovania vrátane 

profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb darcovia vecných a finančných darov 

15 EVIDENCIA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE 

Účel spracúvania 

osobných údajov 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej 

agendy je vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie,  ktorí  

prevádzkovateľovi  IS   zaslali   žiadosti   o   prijatie   do 

zamestnania, a to dobrovoľne, bez vypísaného výberového 

konania. 

Názov informačného systému IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie 

Právny základ Súhlas v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

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

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. 

Kategórie príjemcov Nie sú. 

 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 
 
 

Lehoty na vymazanie os. údajov žiadosti o prijatie do zamestnania a ich odpovede 2 roky 
 

Informácia o existencii 

automatizovaného 

rozhodovania vrátane 

profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb Uchádzači o zamestnanie 
 
 



10 
 

 

16 SPRÁVA REGISTRATÚRY 

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 registratúrne denníky 10 rokov, poštové knihy a iné evidencia 

poštových zásielok 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 

17 PROPAGÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA 

Účel spracúvania 

osobných údajov 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej 

agendy je propagácia prevádzkovateľa, zverejňovanie 

informácií o organizovaných podujatiach, aktivitách 

prevádzkovateľa so zámerom budovať jeho dobré meno. 

Názov informačného systému IS Propagácia prevádzkovateľa 

Právny základ Súhlas v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

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

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. 

Kategórie príjemcov Nie sú. 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 3  roky  po  naplnení  účelu  spracúvania,  resp.   30   dní  po 

odvolaní súhlasu 

Informácia o existencii 

automatizovaného 

rozhodovania vrátane 

profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb  prijímatelia sociálnej služby, 

 zákonní zástupcovia prijímateľov sociálnej služby, 

 zamestnanci prevádzkovateľaIS. 

18 JEDNORAZOVÝ VSTUP DO PRIESTOROV PREVÁDZKOVATEĽA 

Účel spracúvania osobných údajov Identifikácia fyzickej osoby  pri  jej  jednorazovom  vstupe  do 

priestorov prevádzkovateľa s cieľom zabezpečiť ochranu 

majetku, bezpečnosti a zdravia vpodmienkach 

prevádzkovateľa. 

Názov informačného systému IS Jednorazový vstup do priestorov prevádzkovateľa 

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

Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je identifikácia 

fyzickej osoby pri jej jednorazovom vstupe do 

priestorov prevádzkovateľa s cieľom zabezpečiť ochranu 

majetku, bezpečnosti a zdravia v podmienkach 

prevádzkovateľa 
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Kategórie príjemcov Nie sú. 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov kniha návštev 5 rokov 

Informácia o 

 existencii 

automatizovaného

 rozhodovania 

vrátane profilovania 

 
Neuskutočňuje sa. 

Kategórie dotknutých osôb  fyzické osoby, ktoré vstúpia do priestorovprevádzkovateľa 

– návštevy, stránky, verejnosť 

19 KAMEROVÝ SYSTÉM MONITORUJÚCI PRIESTORY PRÍSTUPNÉ VEREJNOSTI 

Účel spracúvania 

osobných údajov 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy 

je monitorovanie priestorov prístupných verejnosti 

z dôvodu ochrany majetku a zdravia. 

Názov informačného systému IS Kamerový systém monitorujúci priestory prístupné 

verejnosti 

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

Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je ochrana 

majetku a bezpečnosti prevádzkovateľa a dotknutých osôb 

Kategórie príjemcov Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 15 dní odo dňa vyhotovenia záznamu 

Informácia o existencii 
Automatizovaného 

 rozhodovania vrátane profilovania  

 

Neuskutočňuje sa. 

Kategórie dotknutých osôb fyzické osoby, ktoré vstúpili do priestorov prevádzkovateľa, 

ktoré sú prístupné verejnosti 

samotná verejnosť 

20 SŤAŽNOSTI 

Účel spracúvania 
osobných údajov 

Účelom   spracúvania   osobných   údajov  v rámci predmetnej 

agendy   je   vybavovanie   sťažností   v súlade   so  zákonom 

o sťažnostiach, a to vykonávanie postupov pri ich podávaní, 

evidovaní, prijímaní, prešetrovaní a písomnom oznámení 

výsledku prešetrenia sťažností alebo prekontrolovania 

sťažností. 

Názov informačného systému IS Sťažnosti 

Právny základ Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej 

republiky, zákonom NR SR č. 9/2010 Z. z.  o 

sťažnostiach v znení zákona 289/2012 Z. z. 

Kategórie príjemcov Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 
5 rokov od vybavenia 

Informácia o existencii 

automatizovaného 

rozhodovania vrátane 

profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb ‐ fyzické osoby –sťažovateľ, 

‐ fyzická osoba – zástupca sťažovateľa, 

‐ iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na 

vybavovanie sťažností. 

21 EVIDENCIA ŽIADOSTÍ NA ZÁKLADE ZÁKONA Č. 211/2000 Z. Z. O SLOBODNOM 

PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM 

Účel spracúvania 
osobných údajov 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej 

agendy  je  poskytovanie  informácií  v  súlade  so  zákonom  o 

slobodnom prístupe k informáciám, ktorý upravuje nielen vzťah 

medzi povinnými osobami a žiadateľmi, ale aj podmienky, 

postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám. 
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Názov informačného systému IS Evidencia žiadostí na základe zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám 

Právny základ Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej 

republiky, zákonom NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, zákonom NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov. 

Kategórie príjemcov  žiadatelia, orgány verejnej moci 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 5 rokov od vybavenia 

Informácia o existencii 
automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb fyzické  osoby – žiadateľ, dotknuté osoby podľa §  9  zákona  č.  

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

22 EVIDENCIA ZÁSTUPCOV DODÁVATEĽOV A ODBERATEĽOV 

Účel spracúvania 
osobných údajov 

Vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov 

dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, 

služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých 

dodávateľsko-odberateľských vzťahov. 

Názov informačného systému Evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov 

Právny základ § 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 dotknutých osôb  fyzická osoba - zástupca (zamestnanec) dodávateľa, 

odberateľa 

23  EVIDENCIA SZČO 

Účel spracúvania 

osobných údajov 

Príprava a vedenie dodávateľsko – odberateľských vzťahov so 

samostatne zárobkovo činnými osobami. V rámci predmetnej 

agendy sú vedené zmluvné vzťahy, faktúry a objednávky, 

evidencia dodávok a odberov tovarov, služieb a pod. 

 

Názov informačného systému Evidencia SZČO 

Právny základ Zmluva medzi prevádzkovateľom a SZČO povolená Ústavou 

Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným 

zákonníkom, Zákon č. 455/1991 Zb., Zákonom o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) a súvisiacimi právnymi 

predpismi. 

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

príslušných právnych predpisov 

 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 5 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 
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24 UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB 

Účel spracúvania 
osobných údajov 

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. 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 verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

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

Informácia o existencii 

automatizovaného 

rozhodovania vrátane 

profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb fyzická osoba, ktorá  sa ako dotknutá osoba v rámci 

prevádzkovateľom vymedzených účelov  obráti 

na prevádzkovateľa so žiadosťou zabezpečiť svoje práva 

 


