
ZÁZNAMY O SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTIACH 

podľa čl. 30 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických 

osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)   

 

I. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI 

Názov prevádzkovateľa CVČ Dobšiná 

Identifikačné číslo (IČO) 35 543 591 

Ulica, číslo, obec a PSČ, štát SNP 492/27, Dobšiná 049 25, Slovensko 

Právna forma   rozpočtová organizácia 

Štatutárny orgán prevádzkovateľa 

(alebo osoba oprávnená konať 

v jeho mene) 

Ing. Mária Rybárová, riaditeľka CVČ 

Zástupca prevádzkovateľa ak bol 

vymenovaný a jeho IČO, sídlo 

a štatutárny orgán 

 

Kontaktné údaje  

 

II. ÚDAJE O ZODPOVEDNEJ OSOBE PREVÁDZKOVATEĽA (ak je určená) 

Meno/Názov zodpovednej osoby CUBS plus, s.r.o. 

Ulica, číslo, obec a PSČ, štát Mudroňova 29, Košice 040 01, Slovensko 

Kontaktné údaje (e-mail) oou@cubsplus.sk 

 

III. ÚDAJE O JEDNOTLIVÝCH ÚČELOCH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

III.1 PERSONÁLNA AGENDA 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), agendy 

zvyšovania kvalifikácie zamestnancov a predzmluvných 

vzťahov. V rámci predmetného informačného systému 

dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom: 

a) vedenia osobnej agendy zamestnancov 

v pracovnoprávnom pomere alebo inom obdobnom 

právnom vzťahu, 

b) spracúvania agendy prijímania zamestnancov                        

do pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru, 

c) spracúvania potrebných štatistických výkazov, 

d) zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov – ich vzdelávanie 

prostredníctvom, vykonávania školení, prideľovania 

certifikátov, oprávnení či preukazov, a to za účelom 

komplexného zabezpečenia ochrany bezpečnosti a 

zdravia zamestnancov pri práci. Dotknutým osobám sú 

na základe absolvovaného typu vzdelávania vydávané 

preukazy na obsluhu motorových vozidiel alebo 

technických zariadení, prípadne na iné účely (napr. práca 

vo výškach a pod.). Je vedená evidencia o vykonanom 

vzdelávaní,  vykonaných kontrolách a overeniach 

platnosti udelených oprávnení pri riadení, prevádzke, 

obsluhe, údržbe a opravách vozidiel, technických 

zariadení a podobne. 

Názov informačného systému   IS Personálna agenda zamestnancov 

Právny základ Personalistika: 

Plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) 

Nariadenia. 



Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle 

článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.  

Právnym základom spracúvania osobných údajov je 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. 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. 595/2003 Z. 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, zákon  

NR SR 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 

o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy 

v platnom znení, zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom 

fonde a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 286/1992 Zb. 

o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon  

NR SR č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, 

zákonom NR SR č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti, 

zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 

obyvateľov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR 

č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zákonom NR SR 

č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

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

verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi, 

zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii 

a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení 

štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového 

stavu v znení neskorších predpisov, § 78 zákona NR SR č. 

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

doplnení niektorých zákonov. 

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

v spojení s § 78 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

 

 



Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov: 

§ 153-155 Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 

neskorších predpisov, Zákon č. 138/2019 Z. z. o 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a  

o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Kategórie príjemcov  Orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa 

príslušných právnych predpisov, Zdravotné poisťovne, 

doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské 

spoločnosti 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – 

registratúrneho plánu CVČ 

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 

Kategórie osobných údajov    Personálna agenda zamestnancov: 

- meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul,  

- rodné číslo, dátum a miesto narodenia, vek 

- podpis, podpisový vzor 

- číslo dokladu totožnosti, 

- kontaktné údaje, najmä súkromné telefónne číslo,               

e-mail  

- rodinný stav,  

- štátna príslušnosť, štátne občianstvo, 

- trvalé bydlisko, prechodné bydlisko,  

- pohlavie,  

- údaje o vzdelaní, všetky údaje a iné záznamy uvedené   

v úradnom doklade o vzdelaní 

- spôsobilosť na právne úkony,  

- poberanie prídavkov na deti,  

- mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné 

náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon 

pracovnej činnosti / základná mzda, osobné 

ohodnotenie, výkonová zložka mzdy a iné zložky 

súvisiace s pracovným zaradením,  

- údaje o odpracovanom čase,  

- údaje o bankovom účte fyzickej osoby,  

- sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným 

súdom alebo správnym orgánom,  

- peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené 

zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných 

orgánov,  

- neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia                   

a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo 

ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok                           

v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, 

peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych 

dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré        

je zamestnanec povinný vrátiť na základe vykonateľného 

rozhodnutia podľa osobitného predpisu,  

- ročný úhrn vyplateného dôchodku, 



- údaje o pracovnej neschopnosti, 

- údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci,  

- údaje o zmenenej pracovnej schopnosti,  

- údaje o zamestnávateľoch,  

- pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej 

činnosti,  

- údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, 

priezvisko, adresa, dátum narodenia, navštevovaná 

škola 

- údaje o manželovi alebo manželke, deťoch, rodičoch detí 

v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné 

číslo, adresa  

- údaje z potvrdenia o zamestnaní,  

- údaje o vedení zamestnanca v evidencii 

nezamestnaných občanov,  

- údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej 

dovolenky,  

- údaje z dokladu o bezúhonnosti, 

- údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku,  

- údaje zo zamestnaneckej zmluvy doplnkovej 

dôchodkovej poisťovne,  

- osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia                                  

o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, 

- údaje uvedené v životopise, 

- pracovné zaradenie a deň začiatku pracovnej činnosti, 

- osobné údaje v rozsahu skopírovaných úradných 

dokladov: doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

sobášny list, rodný list, 

- počet stravných lístkov, 

- počet objednaných obedov 

 

Výberové konanie 

- meno, priezvisko, rodné meno, titul, 

- vzdelanie, 

- pracovná prax, 

- zamestnanie, pracovné zaradenie, funkcia, 

- priebeh predchádzajúcich zamestnaní, 

- dátum narodenia, miesto narodenia, okres narodenia, 

- trvalý pobyt, prechodný pobyt, predchádzajúci pobyt, 

- telefonický kontakt, 

- číslo OP, resp. cestovného dokladu, 

- iné identifikačné údaje, 

- výpis s registra trestov. 

 

Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov 

- meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa, 

- miesto narodenia, dátum narodenia, 

- číslo OP, 

- pracovná pozícia, 

- dátum skúšky, dátum vydania, 

- číslo preukazu, preukaz  vydal – eviduje, 

- číslo oprávnenia, 

- zdravotná spôsobilosť, 

- pečiatka, podpis. 

  



Popis technických a organizačných 

opatrení podľa čl. 32 ods. 1 

Nariadenia 

Prevádzkovateľ prijal personálne, organizačné a technické 

opatrenia slúžiace na elimináciu rizík v rámci spracúvania 

osobných údajov dotknutých osôb, má vypracovanú 

komplexnú dokumentáciu v súlade s Nariadením GDPR 

a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a prijal 

všetky opatrenia, aby osobné údaje dotknutých osôb boli 

spracúvané v súlade s právnymi predpismi a bezpečne 

v rámci prijatých opatrení prevádzkovateľa. 

III.2 MZDOVÁ AGENDA 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). V rámci 

predmetného informačného systému dochádza k plneniu 

hlavného účelu aj prostredníctvom: 

a) spracúvania potrebných štatistických výkazov,   

b) realizovania spracúvania miezd a vedenia príslušnej 

evidencie v zmysle mzdových predpisov, 

c) vykonávania zrážky zo mzdy voči štátu a iným subjektom 

podľa príslušných zákonov, 

d) prípravy podklady pre tvorbu rozpočtu v oblasti miezd, 

e)  vedenia mzdovej agendy zamestnancov prevádzkovateľa 

IS pre účely pracovnoprávne,  mzdové a pre účely 

nemocenského, zdravotného a sociálneho zabezpečenia 

a dane z príjmov zo závislej činnosti fyzických osôb 

v pracovnom pomere v zmysle Zákonníka práce 

a vedenia agendy pre potreby ich odmeňovania a s tým 

súvisiace úkony. 

Názov informačného systému   IS Mzdová agenda zamestnancov 

Právny základ Mzdy: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle 

článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.  

Právnym základom spracúvania osobných údajov je 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. 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. 595/2003 Z. 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, zákon NR 

SR 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 

o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy 

v platnom znení, zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom 

fonde a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 286/1992 Zb. 

o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon  

NR SR č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, 

zákonom NR SR č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti, 

zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 

obyvateľov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR 

č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zákonom NR SR 

č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

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

verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi, 

zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii 

a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení 

štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového 

stavu v znení neskorších predpisov. 

Kategórie príjemcov  Orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa 

príslušných právnych predpisov, Zdravotné poisťovne, 

doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské 

spoločnosti 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – 

registratúrneho plánu CVČ 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, 

vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí 

zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci 

Kategórie osobných údajov    Mzdová agenda zamestnancov: 

- meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul,  

- rodné číslo, dátum a miesto narodenia, vek 

- podpis, podpisový vzor 

- číslo dokladu totožnosti, 

- kontaktné údaje, najmä súkromné telefónne číslo,               

e-mail  

- rodinný stav,  

- štátna príslušnosť, štátne občianstvo, 

- trvalé bydlisko, prechodné bydlisko,  

- pohlavie,  

- údaje o vzdelaní, všetky údaje a iné záznamy uvedené   

v úradnom doklade o vzdelaní 

- spôsobilosť na právne úkony,  

- poberanie prídavkov na deti,  

- mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné 

náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon 

pracovnej činnosti / základná mzda, osobné 

ohodnotenie, výkonová zložka mzdy a iné zložky 

súvisiace s pracovným zaradením,  

- údaje o odpracovanom čase,  



- údaje o bankovom účte fyzickej osoby,  

- sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným 

súdom alebo správnym orgánom,  

- peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené 

zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných 

orgánov,  

- neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia                   

a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo 

ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok                           

v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, 

peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych 

dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré        

je zamestnanec povinný vrátiť na základe vykonateľného 

rozhodnutia podľa osobitného predpisu,  

- ročný úhrn vyplateného dôchodku, 

- údaje o pracovnej neschopnosti, 

- údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci,  

- údaje o zmenenej pracovnej schopnosti,  

- údaje o zamestnávateľoch,  

- pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej 

činnosti,  

- údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, 

priezvisko, adresa, dátum narodenia, navštevovaná 

škola 

- údaje o manželovi alebo manželke, deťoch, rodičoch detí 

v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné 

číslo, adresa  

- údaje z potvrdenia o zamestnaní,  

- údaje o vedení zamestnanca v evidencii 

nezamestnaných občanov,  

- údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej 

dovolenky,  

- údaje z dokladu o bezúhonnosti, 

- údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku,  

- údaje zo zamestnaneckej zmluvy doplnkovej 

dôchodkovej poisťovne,  

- osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia                                  

o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, 

- údaje uvedené v životopise, 

- pracovné zaradenie a deň začiatku pracovnej činnosti, 

- osobné údaje v rozsahu skopírovaných úradných 

dokladov: doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

sobášny list, rodný list, 

- počet stravných lístkov, 

- počet objednaných obedov 

Popis technických a organizačných 

opatrení podľa čl. 32 ods. 1 

Nariadenia 

Prevádzkovateľ prijal personálne, organizačné a technické 

opatrenia slúžiace na elimináciu rizík v rámci spracúvania 

osobných údajov dotknutých osôb, má vypracovanú 

komplexnú dokumentáciu v súlade s Nariadením GDPR 

a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a prijal 

všetky opatrenia, aby osobné údaje dotknutých osôb boli 

spracúvané v súlade s právnymi predpismi a bezpečne 

v rámci prijatých opatrení prevádzkovateľa. 

  



III.3 AGENDA BOZP 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 s tým súvisiace úkony ako vedenie 

evidencie a registrácie pracovných úrazov, ako aj evidencia 

z vykonaných kontrol dodržiavania predpisov BOZP, školení 

zamestnancov a podobne. 

Názov informačného systému   IS Agenda BOZP zamestnancov 

Právny základ BOZP:  

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa  

v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. 

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 agendy BOZP, orgány verejnej moci, 

štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych 

predpisov, Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové 

sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – 

registratúrneho plánu CVČ 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    zamestnanci, bývalí zamestnanci 

Kategórie osobných údajov    Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: 

1. Dokumentácia a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred 

požiarmi (napr. vstupné školenia a pod.) obsahuje: 

- meno, priezvisko, titul,  

- pracovné zaradenie.  

2. Pre registrované pracovné úrazy sa spisuje „Záznam 

o registrovanom pracovnom úraze“ a „Oznámenie 

o poistnej udalosti“ podľa predtlače uvedenej 

v osobitnom predpise, resp. podľa oficiálneho tlačiva 

Sociálnej poisťovne, ktorý obsahuje: 

- meno a priezvisko, titul, 

- adresa, bydlisko, 

- dátum narodenia,  

- pracovné zaradenie, funkcia, 

- lekárska správa, zdravotnícky posudok, 

- doplňujúce identifikačné údaje (napr.: pracovný úraz 

a pod.) 

Popis technických a organizačných 

opatrení podľa čl. 32 ods. 1 

Nariadenia 

Prevádzkovateľ prijal personálne, organizačné a technické 

opatrenia slúžiace na elimináciu rizík v rámci spracúvania 

osobných údajov dotknutých osôb, má vypracovanú 

komplexnú dokumentáciu v súlade s Nariadením GDPR 



a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a prijal 

všetky opatrenia, aby osobné údaje dotknutých osôb boli 

spracúvané v súlade s právnymi predpismi a bezpečne 

v rámci prijatých opatrení prevádzkovateľa. 

III.4 ZABEZPEČOVANIE BOZP PRE EXTERNÉ OSOBY 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej 

agendy  je zabezpečovanie bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci – organizácia vstupných školení, vyšetrovanie 

úrazov na pracovisku ich registrácia a evidencia u externých 

fyzických osôb, ktoré vstúpili do priestorov prevádzkovateľa. 

Názov informačného systému   IS Zabezpečovanie BOZP pre externé osoby 

Právny základ Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle 

článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.  

Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi,               

v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy. 

Kategórie príjemcov  Sprostredkovateľ agendy BOZP, orgány verejnej moci podľa 

príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – 

registratúrneho plánu CVČ 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    všetky externé osoby, ktoré vstupujú do priestorov 

prevádzkovateľa 

Kategórie osobných údajov    1. Dokumentácia a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred 

požiarmi obsahuje: 

- meno, priezvisko, titul,  

- pracovné zaradenie.  

2. Pre registrované pracovné úrazy sa spisuje „Záznam 

o registrovanom pracovnom úraze“ a „Oznámenie 

o poistnej udalosti“ podľa predtlače uvedenej 

v osobitnom predpise, resp. podľa oficiálneho tlačiva 

Sociálnej poisťovne, ktorý obsahuje: 

- meno a priezvisko, titul, 

- adresa, bydlisko, 

- dátum narodenia,  

- pracovné zaradenie, funkcia, 

- lekárska správa, zdravotnícky posudok, 

- doplňujúce identifikačné údaje (napr.: pracovný úraz 

a pod.). 

Popis technických a organizačných 

opatrení podľa čl. 32 ods. 1 

Nariadenia 

Prevádzkovateľ prijal personálne, organizačné a technické 

opatrenia slúžiace na elimináciu rizík v rámci spracúvania 

osobných údajov dotknutých osôb, má vypracovanú 

komplexnú dokumentáciu v súlade s Nariadením GDPR 

a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a prijal 

všetky opatrenia, aby osobné údaje dotknutých osôb boli 

spracúvané v súlade s právnymi predpismi a bezpečne 

v rámci prijatých opatrení prevádzkovateľa. 

  



III.5 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 jednoduchého/podvojného 

účtovníctva organizácie. 

Názov informačného systému   IS Ekonomicko-účtovná agenda 

Právny základ Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle 

článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.  

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, 

zriaďovateľ 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – 

registratúrneho plánu CVČ 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa, dodávatelia 

a odberatelia – fyzické osoby, zamestnanci dodávateľov 

a odberateľov, zástupcovia dodávateľov a odberateľov 

Kategórie osobných údajov    - meno, priezvisko, titul,  

- adresa trvalého pobytu,  

- dátum narodenia, 

- druh a číslo dokladu totožnosti, 

- adresa prechodného pobytu,  

- telefónne číslo,  

- e-mailová adresa, 

- podpis,  

- číslo bankového účtu fyzickej osoby. 

Popis technických a organizačných 

opatrení podľa čl. 32 ods. 1 

Nariadenia 

Prevádzkovateľ prijal personálne, organizačné a technické 

opatrenia slúžiace na elimináciu rizík v rámci spracúvania 

osobných údajov dotknutých osôb, má vypracovanú 

komplexnú dokumentáciu v súlade s Nariadením GDPR 

a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a prijal 

všetky opatrenia, aby osobné údaje dotknutých osôb boli 

spracúvané v súlade s právnymi predpismi a bezpečne 

v rámci prijatých opatrení prevádzkovateľa. 



III.6 PROPAGÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Spracovanie osobných údajov za účelom propagácie 

prevádzkovateľa, zverejňovania fotografií, videozáznamov a 

informácií o zamestnancoch a klientoch centra so zámerom 

budovať jeho dobré meno, propagovať prevádzkovateľa na 

jeho webovom sídle, vo vnútorných priestoroch, na 

sociálnych sieťach – Facebook. 

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  Sprostredkovateľ - fotograf 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na archiváciu os. údajov Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – 

registratúrneho plánu CVČ 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb     klienti centra, 

 zákonní zástupcovia klientov centra, 

 zamestnanci prevádzkovateľa IS, 

 iné dotknuté osoby. 

Kategórie osobných údajov     meno a priezvisko, 

 pracovné zaradenie, 

 fotografia (farebná alebo čiernobiela), 

 videozáznam. 

Popis technických a organizačných 

opatrení podľa čl. 32 ods. 1 

Nariadenia 

Prevádzkovateľ prijal personálne, organizačné a technické 

opatrenia slúžiace na elimináciu rizík v rámci spracúvania 

osobných údajov dotknutých osôb, má vypracovanú 

komplexnú dokumentáciu v súlade s Nariadením GDPR 

a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a prijal 

všetky opatrenia, aby osobné údaje dotknutých osôb boli 

spracúvané v súlade s právnymi predpismi a bezpečne 

v rámci prijatých opatrení prevádzkovateľa. 

III.7 FOTOGRAFIE A VIDEOZÁZNAMY Z VEREJNÝCH PODUJATÍ 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Spracovanie osobných údajov za účelom propagácie 

prevádzkovateľa, najmä zverejňovaním fotografií 

a videozáznamov so zámerom budovať jeho dobré meno, 

propagovať prevádzkovateľa na jeho webovom sídle, vo 

vnútorných priestoroch, na sociálnych sieťach – Facebook. 

Názov informačného systému   IS Fotografie a videozáznamy z verejných podujatí 

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

Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je propagácia 

prevádzkovateľa. 

Kategórie príjemcov  Nie sú 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na archiváciu os. údajov 2 roky po naplnení účelu spracovania 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    účastníci verejných podujatí 

Kategórie osobných údajov    fotografia (farebná alebo čiernobiela), videozáznam 



Popis technických a organizačných 

opatrení podľa čl. 32 ods. 1 

Nariadenia 

Prevádzkovateľ prijal personálne, organizačné a technické 

opatrenia slúžiace na elimináciu rizík v rámci spracúvania 

osobných údajov dotknutých osôb, má vypracovanú 

komplexnú dokumentáciu v súlade s Nariadením GDPR 

a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a prijal 

všetky opatrenia, aby osobné údaje dotknutých osôb boli 

spracúvané v súlade s právnymi predpismi a bezpečne 

v rámci prijatých opatrení prevádzkovateľa. 

III.8 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU 
Účel spracúvania osobných údajov 

  

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie 

detí, rodičov a fyzických osôb do veku 30 rokov 

navštevujúcich Centrum voľného času, ktorého cieľom je 

usmerňovať rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených 

osôb, utvárať podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich 

praktických zručností, podieľať sa na formovaní návykov 

užitočného využívania ich voľného času a zabezpečovať 

podľa potrieb súťaže detí základných škôl a stredných škôl. 
Názov informačného systému   IS Centrum voľného času 

Právny základ  Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle 

článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.  

Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou SR, 

zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) v znení neskorších predpisov, vyhláška MŠ 

SR č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom 

stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom 

hospodárstve a stredisku odbornej praxe, zákonom NR SR 

č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákonom SNR č. 596/2003 Z. z.  

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákonom 

NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a súvisiacimi 

platnými právnymi predpismi. 

Kategórie príjemcov  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 

zriaďovateľ, kontrolné orgány, orgány verejnej správy 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – 

registratúrneho plánu CVČ 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    klienti centra voľného času, zákonní zástupcovia, fyzické 

osoby do 30 rokov 

Kategórie osobných údajov     a) o deťoch a žiakoch v rozsahu: meno a priezvisko, dátum 

a miesto narodenia, bydlisko, rodné číslo, štátna 

príslušnosť, národnosť, fyzického zdravia a duševného 

zdravia, mentálnej úrovne vrátane výsledkov 

pedagogicko-psychologickej a špeciálno-pedagogickej 

diagnostiky,  

b) o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka 

(meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé 

bydlisko, telefónny kontakt). 

Popis technických a organizačných 

opatrení podľa čl. 32 ods. 1 

Nariadenia 

Prevádzkovateľ prijal personálne, organizačné a technické 

opatrenia slúžiace na elimináciu rizík v rámci spracúvania 

osobných údajov dotknutých osôb, má vypracovanú 

komplexnú dokumentáciu v súlade s Nariadením GDPR 

a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a prijal 

všetky opatrenia, aby osobné údaje dotknutých osôb boli 



spracúvané v súlade s právnymi predpismi a bezpečne 

v rámci prijatých opatrení prevádzkovateľa. 

III.9 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 

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 Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle 

článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.  

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 neskorších predpisov. 

Kategórie príjemcov  Nie sú 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – 

registratúrneho plánu CVČ 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb     účastníci verejného obstarávania – fyzické osoby 

 zástupcovia právnických osôb účastných verejného 

obstarávania 

Kategórie osobných údajov     meno, priezvisko, rodné meno, titul, 

 trvalý pobyt, prechodný pobyt, predchádzajúci pobyt, 

 telefonický kontakt, iné identifikačné údaje, 

 odpis registra trestov. 

Popis technických a organizačných 

opatrení podľa čl. 32 ods. 1 

Nariadenia 

Prevádzkovateľ prijal personálne, organizačné a technické 

opatrenia slúžiace na elimináciu rizík v rámci spracúvania 

osobných údajov dotknutých osôb, má vypracovanú 

komplexnú dokumentáciu v súlade s Nariadením GDPR 

a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a prijal 

všetky opatrenia, aby osobné údaje dotknutých osôb boli 

spracúvané v súlade s právnymi predpismi a bezpečne 

v rámci prijatých opatrení prevádzkovateľa. 

III.10 EVIDENCIA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE Z ÚRADU PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ 

A RODINY SR VYKONÁVAJÚCICH U PREVÁDZKOVATEĽA ABSOLVENTSKÚ PRAX 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej 

agendy  je vedenie evidencie o uchádzačoch o zamestnanie              

z ÚPSVaR SR na absolventskej praxi u prevádzkovateľa. 

Účelom je v zmysle dohody prevádzkovateľa s ÚPSVaR 

umožniť dotknutým osobám vykonávať absolventskú prax 

podľa § 51 Zákona o službách zamestnanosti v podmienkach 

prevádzkovateľa (zamestnávateľa). 

Názov informačného systému   IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie z Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR SR) vykonávajúcich                

u prevádzkovateľa absolventskú prax 

Právny základ Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle 

článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.  

Spracúvanie osobných údajov je povolené na základe §51 

zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. 

  



Kategórie príjemcov  Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, 

zriaďovateľ 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – 

registratúrneho plánu CVČ 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    uchádzači o zamestnanie z ÚPSVaR SR (absolventi 

stredoškolského alebo vysokoškolského štúdia) vykonávajúci 

u prevádzkovateľa absolventskú prax 

Kategórie osobných údajov     meno, priezvisko, titul, 

 rodné číslo, 

 telefónne číslo, e-mailová adresa, 

 číslo dohody o absolventskej praxi, 

 zamestnávateľ, 

 vzdelanie, 

 údaje o dochádzke, 

 súvisiace dokumenty 

Popis technických a organizačných 

opatrení podľa čl. 32 ods. 1 

Nariadenia 

Prevádzkovateľ prijal personálne, organizačné a technické 

opatrenia slúžiace na elimináciu rizík v rámci spracúvania 

osobných údajov dotknutých osôb, má vypracovanú 

komplexnú dokumentáciu v súlade s Nariadením GDPR 

a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a prijal 

všetky opatrenia, aby osobné údaje dotknutých osôb boli 

spracúvané v súlade s právnymi predpismi a bezpečne 

v rámci prijatých opatrení prevádzkovateľa. 

III.11 EVIDENCIA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE Z ÚRADU PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ 

A RODINY SR VYKONÁVAJÚCICH U PREVÁDZKOVATEĽA AKTIVAČNÚ ČINNOSŤ FORMOU 

DOBROVOĽNÍCKEJ SLUŽBY 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej 

agendy  je vedenie evidencie o uchádzačoch o zamestnanie 

z ÚPSVaR SR vykonávajúcich aktivačnú činnosť formou 

dobrovoľníckej služby u prevádzkovateľa. Účelom je 

v zmysle dohody prevádzkovateľa s ÚPSVaR SR umožniť 

dotknutým osobám vykonávať aktivačnú činnosť formou 

dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a Zákona o službách 

zamestnanosti v podmienkach prevádzkovateľa. 

Názov informačného systému   IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie z Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR SR) vykonávajúcich                         

u prevádzkovateľa aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej 

služby 

Právny základ Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle 

článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.  

Spracúvanie osobných údajov je povolené na základe §52 

zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Kategórie príjemcov  Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, 

zriaďovateľ 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – 

registratúrneho plánu CVČ 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 



Kategórie dotknutých osôb    uchádzači o zamestnanie z ÚPSVaR SR vykonávajúci 

aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby 

Kategórie osobných údajov     meno, priezvisko, titul, 

 rodné číslo, 

 telefónne číslo, e-mailová adresa, 

 číslo dohody o aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej 

služby, 

 zamestnávateľ, dosiahnutý stupeň vzdelania, 

 údaje o dochádzke, 

 súvisiace dokumenty. 

Popis technických a organizačných 

opatrení podľa čl. 32 ods. 1 

Nariadenia 

Prevádzkovateľ prijal personálne, organizačné a technické 

opatrenia slúžiace na elimináciu rizík v rámci spracúvania 

osobných údajov dotknutých osôb, má vypracovanú 

komplexnú dokumentáciu v súlade s Nariadením GDPR 

a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a prijal 

všetky opatrenia, aby osobné údaje dotknutých osôb boli 

spracúvané v súlade s právnymi predpismi a bezpečne 

v rámci prijatých opatrení prevádzkovateľa. 

III.12 EVIDENCIA DARCOV VECNÝCH A FINANČNÝCH DAROV 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej 

agendy je vedenie evidencie o fyzických osobách, ktoré 

poskytli prevádzkovateľovi vecné alebo finančné dary. 

Názov informačného systému   IS Evidencia darcov vecných a finančných darov 

Právny základ Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle 

článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.  

Zákon NR SR č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník §628-630. 

Kategórie príjemcov  Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, 

zriaďovateľ 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – 

registratúrneho plánu CVČ 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    darcovia vecných a finančných darov – fyzické osoby 

Kategórie osobných údajov     meno, priezvisko, titul, 

 adresa, bydlisko, 

 bankové spojenie. 

Popis technických a organizačných 

opatrení podľa čl. 32 ods. 1 

Nariadenia 

Prevádzkovateľ prijal personálne, organizačné a technické 

opatrenia slúžiace na elimináciu rizík v rámci spracúvania 

osobných údajov dotknutých osôb, má vypracovanú 

komplexnú dokumentáciu v súlade s Nariadením GDPR 

a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a prijal 

všetky opatrenia, aby osobné údaje dotknutých osôb boli 

spracúvané v súlade s právnymi predpismi a bezpečne 

v rámci prijatých opatrení prevádzkovateľa. 

III.13 ÚČASTNÍCI SÚŤAŽÍ 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie 

účastníkov súťaže, prihlásenie na súťaž, zúčastnenie sa 

verejného vyhodnotenia rôznororodých súťaží, vzájomnej 

komunikácie s účastníkmi súťaže, zasielanie informácii 

týkajúcich sa súťaže, prípadného doplnenia alebo 

vysvetlenia podmienok súťaže v rámci súťaží 

organizovaných prevádzkovateľom alebo iným subjektom 



(organizátorom). 

Názov informačného systému IS Účastníci súťaží 

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 - médiá,  

- spoluorganizátori súťaží. 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – 

registratúrneho plánu CVČ 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    fyzické osoby - účastníci súťaží 

Kategórie osobných údajov - meno a priezvisko,  

- adresa,  

- dátum narodenia, 

- podpis. 

Popis technických a organizačných 

opatrení podľa čl. 32 ods. 1 

Nariadenia 

Prevádzkovateľ prijal personálne, organizačné a technické 

opatrenia slúžiace na elimináciu rizík v rámci spracúvania 

osobných údajov dotknutých osôb, má vypracovanú 

komplexnú dokumentáciu v súlade s Nariadením GDPR 

a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a prijal 

všetky opatrenia, aby osobné údaje dotknutých osôb boli 

spracúvané v súlade s právnymi predpismi a bezpečne 

v rámci prijatých opatrení prevádzkovateľa. 

III.14 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 Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle 

článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.  

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 Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – 

registratúrneho plánu CVČ 

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. 

  



Kategórie osobných údajov     meno, priezvisko  

 trvalého a prechodného pobytu sťažovateľa,  

 adresa sťažovateľa na doručovanie v elektronickej 

forme,  

 ďalšie osobné údaje zistené alebo predložené v priebehu 

vybavovania sťažnosti. 

Popis technických a organizačných 

opatrení podľa čl. 32 ods. 1 

Nariadenia 

Prevádzkovateľ prijal personálne, organizačné a technické 

opatrenia slúžiace na elimináciu rizík v rámci spracúvania 

osobných údajov dotknutých osôb, má vypracovanú 

komplexnú dokumentáciu v súlade s Nariadením GDPR 

a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a prijal 

všetky opatrenia, aby osobné údaje dotknutých osôb boli 

spracúvané v súlade s právnymi predpismi a bezpečne 

v rámci prijatých opatrení prevádzkovateľa. 

III.15 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. 

Názov informačného systému   IS Evidencia žiadostí na základe zákona č. 211/2000 Z. z.              

o slobodnom prístupe k informáciám 

Právny základ Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle 

článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.  

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 Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – 

registratúrneho plánu CVČ 

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. 

Kategórie osobných údajov     titul, meno, priezvisko, adresa, ďalšie osobné údaje 

žiadateľa,  

 osobné údaje o dotknutej osobe sprístupnené povinnou 

osobou na základe zákona, predchádzajúceho 

písomného súhlasu alebo zistené alebo poskytnuté                    

v priebehu konania. 

Popis technických a organizačných 

opatrení podľa čl. 32 ods. 1 

Nariadenia 

Prevádzkovateľ prijal personálne, organizačné a technické 

opatrenia slúžiace na elimináciu rizík v rámci spracúvania 

osobných údajov dotknutých osôb, má vypracovanú 

komplexnú dokumentáciu v súlade s Nariadením GDPR 

a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a prijal 

všetky opatrenia, aby osobné údaje dotknutých osôb boli 

spracúvané v súlade s právnymi predpismi a bezpečne 



v rámci prijatých opatrení prevádzkovateľa. 

III.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, evidencia 

elektronickej pošty. 

Názov informačného systému   IS Správa registratúry 

Právny základ Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle 

článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.  

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 Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – 

registratúrneho plánu CVČ 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

 Kategórie dotknutých osôb    dotknuté osoby v rámci všetkých účelov spracúvania 

osobných údajov vymedzených prevádzkovateľom  

Kategórie osobných údajov    osobné údaje zo všetkých účelov spracúvania vymedzených 

prevádzkovateľom 

Popis technických a organizačných 

opatrení podľa čl. 32 ods. 1 

Nariadenia 

Prevádzkovateľ prijal personálne, organizačné a technické 

opatrenia slúžiace na elimináciu rizík v rámci spracúvania 

osobných údajov dotknutých osôb, má vypracovanú 

komplexnú dokumentáciu v súlade s Nariadením GDPR 

a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a prijal 

všetky opatrenia, aby osobné údaje dotknutých osôb boli 

spracúvané v súlade s právnymi predpismi a bezpečne 

v rámci prijatých opatrení prevádzkovateľa. 

III.17 OZNÁMENIA PODĽA ZÁKONA NR SR Č. 54/2019 Z. Z. O OCHRANE 

OZNAMOVATEĽOV PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI A O ZMENE A DOPLNENÍ 

NIEKTORÝCH ZÁKONOV 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Účelom spracúvania osobných údajov oznamovateľov je 

prešetrovanie podaných oznámení podľa zákona NR SR č. 

54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej 

činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Názov informačného systému   IS Oznámenia podľa zákona NR SR č. 54/2019 Z. z. o 

ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov  

Právny základ 

 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle 

článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.  

Zákon NR SR č.  54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov 

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 3 roky odo dňa doručenia oznámenia 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb     oznamovateľ, 

 osoba, proti ktorej oznámenie smeruje. 

Kategórie osobných údajov  meno a priezvisko 

 adresa pobytu 

 ďalšie údaje nevyhnutné na preverenie oznámenia 

Popis technických a organizačných 

opatrení podľa čl. 32 ods. 1 

Nariadenia 

Prevádzkovateľ prijal personálne, organizačné a technické 

opatrenia slúžiace na elimináciu rizík v rámci spracúvania 

osobných údajov dotknutých osôb, má vypracovanú 

komplexnú dokumentáciu v súlade s Nariadením GDPR 

a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a prijal 

všetky opatrenia, aby osobné údaje dotknutých osôb boli 

spracúvané v súlade s právnymi predpismi a bezpečne 

v rámci prijatých opatrení prevádzkovateľa. 

III.18 EVIDENCIA SZČO 

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 dodávok a odberov tovarov, služieb 

a pod.  

Názov informačného systému   IS Evidencia SZČO 

Právny základ Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle 

článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.  

Plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) 

Nariadenia. 

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 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 

Kategórie osobných údajov     meno, priezvisko, titul, 

 adresa, bydlisko, 

 dátum narodenia,  

 banka – číslo účtu, 

 kontaktné údaje. 

Popis technických a organizačných 

opatrení podľa čl. 32 ods. 1 

Nariadenia 

Prevádzkovateľ prijal personálne, organizačné a technické 

opatrenia slúžiace na elimináciu rizík v rámci spracúvania 

osobných údajov dotknutých osôb, má vypracovanú 

komplexnú dokumentáciu v súlade s Nariadením GDPR 

a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a prijal 

všetky opatrenia, aby osobné údaje dotknutých osôb boli 



spracúvané v súlade s právnymi predpismi a bezpečne 

v rámci prijatých opatrení prevádzkovateľa. 

III.19 EVIDENCIA ZÁSTUPCOV DODÁVATEĽOV A ODBERATEĽOV 

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 Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. f) 

Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečenie 

kontinuálnej a efektívnej komunikácie so zástupcami 

dodávateľov a odberateľov. 

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 

Kategórie osobných údajov     meno, priezvisko, titul, 

 pracovné, funkčné alebo služobné zaradenie, 

 osobné číslo zamestnanca,  

 zamestnanecké číslo zamestnanca, 

 odborný útvar, 

 miesto výkonu práce, 

 telefónne číslo, 

 faxové číslo, 

 adresa elektronickej pošty na pracovisko, 

 identifikačné údaje zamestnávateľa. 

Popis technických a organizačných 

opatrení podľa čl. 32 ods. 1 

Nariadenia 

Prevádzkovateľ prijal personálne, organizačné a technické 

opatrenia slúžiace na elimináciu rizík v rámci spracúvania 

osobných údajov dotknutých osôb, má vypracovanú 

komplexnú dokumentáciu v súlade s Nariadením GDPR 

a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a prijal 

všetky opatrenia, aby osobné údaje dotknutých osôb boli 

spracúvané v súlade s právnymi predpismi a bezpečne 

v rámci prijatých opatrení prevádzkovateľa. 

III.20 UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB 

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 Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle 

článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia 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, Zákon 



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

doplnení niektorých zákonov. 

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    fyzická osoba, ktorá sa ako dotknutá osoba v rámci 

prevádzkovateľom vymedzených účelov obráti  

na prevádzkovateľa so žiadosťou uplatniť svoje práva  

Kategórie osobných údajov     titul, meno a priezvisko, 

 adresa, bydlisko, 

 kontaktné údaje, 

 údaje z príslušného informačného systému, ktorého sa 

žiadosť o uplatnenie práv týka, 

 ďalšie údaje nevyhnutné na vybavenie žiadosti 

o uplatnenie práv. 

Popis technických a organizačných 

opatrení podľa čl. 32 ods. 1 

Nariadenia 

Prevádzkovateľ prijal personálne, organizačné a technické 

opatrenia slúžiace na elimináciu rizík v rámci spracúvania 

osobných údajov dotknutých osôb, má vypracovanú 

komplexnú dokumentáciu v súlade s Nariadením GDPR 

a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a prijal 

všetky opatrenia, aby osobné údaje dotknutých osôb boli 

spracúvané v súlade s právnymi predpismi a bezpečne 

v rámci prijatých opatrení prevádzkovateľa. 

III.21 EVIDENCIA ÚČASTNÍKOV KURZOV, TVORIVÝCH DIELNÍ 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Údaje sa v predmetnom IS zhromažďujú za účelom vedenia 

registrácie a evidencie účastníkov kurzov, vzájomnej 

komunikácie s nimi,  zasielania informácii týkajúcich kurzu, 

tvorivej dielne, prípadného doplnenia alebo vysvetlenia  

podmienok kurzu, tvorivej dielne, informovania o zmenách, 

vysvetľovania a odpovedania na otázky. 

Názov informačného systému   IS Evidencia účastníkov kurzov, tvorivých dielní, 

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

Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečenie evidencie 

účastníkov kurzov. 

Kategórie príjemcov  Nie sú 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – 

registratúrneho plánu CVČ 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    účastníci kurzov, tvorivých dielní, zákonní zástupcovia 

Kategórie osobných údajov    Meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, 

názov školy a trieda, telefónne číslo 

Popis technických a organizačných 

opatrení podľa čl. 32 ods. 1 

Nariadenia 

Prevádzkovateľ prijal personálne, organizačné a technické 

opatrenia slúžiace na elimináciu rizík v rámci spracúvania 

osobných údajov dotknutých osôb, má vypracovanú 

komplexnú dokumentáciu v súlade s Nariadením GDPR 

a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a prijal 

všetky opatrenia, aby osobné údaje dotknutých osôb boli 



spracúvané v súlade s právnymi predpismi a bezpečne 

v rámci prijatých opatrení prevádzkovateľa. 

III.22 EVIDENCIA ÚČASTNÍKOV TÁBORA 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

V rámci predmetného informačného systému dochádza 

k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb, ktoré 

sú účastníkmi tábora organizovaného Centrom voľného času 

Dobšiná. 

Názov informačného systému   IS Evidencia účastníkov tábora 

Právny základ Plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) 

Nariadenia. Obchodný zákonník. 

Kategórie príjemcov  Kontrolné orgány, orgány verejnej správy iné osoby, v rámci 

poskytovanej súčinnosti a iné oprávnené subjekty 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – 

registratúrneho plánu CVČ 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    účastníci tábora, zákonní zástupcovia účastníkov tábora 

Kategórie osobných údajov    - meno, priezvisko dieťaťa,  

- adresa trvalého bydliska,  

- dátum narodenia,  

- rodné číslo,  

- zdravotný stav – alergie, lieky,  

- priezvisko, meno, titul, zákonného zástupcu, 

- podpis rodiča zákonného zástupcu,  

- kontakt na zákonného zástupcu,  

- fotografia.  

Popis technických a organizačných 

opatrení podľa čl. 32 ods. 1 

Nariadenia 

Prevádzkovateľ prijal personálne, organizačné a technické 

opatrenia slúžiace na elimináciu rizík v rámci spracúvania 

osobných údajov dotknutých osôb, má vypracovanú 

komplexnú dokumentáciu v súlade s Nariadením GDPR 

a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a prijal 

všetky opatrenia, aby osobné údaje dotknutých osôb boli 

spracúvané v súlade s právnymi predpismi a bezpečne 

v rámci prijatých opatrení prevádzkovateľa. 

III.23 INTERNÁ KOMUNIKÁCIA  

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Účelom spracúvania osobných údajov zamestnancov je 

kontaktovanie zamestnancov z dôvodu zmien alebo iných 

okolností súvisiacich s ich pracovným pomerom alebo 

v rámci plnenia pracovných úloh a povinností (napr. 

choroba, zastupovanie, zmena zmeny). 

Názov informačného systému   IS Interná komunikácia 

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

Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečenie 

plynulého plnenia predmetu činnosti prevádzkovateľa a jeho 

zamestnancov. 

Kategórie príjemcov  Nie sú 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov dňom skončenia pracovného pomeru 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa 



Kategórie osobných údajov    meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa. 

Popis technických a organizačných 

opatrení podľa čl. 32 ods. 1 

Nariadenia 

Prevádzkovateľ prijal personálne, organizačné a technické 

opatrenia slúžiace na elimináciu rizík v rámci spracúvania 

osobných údajov dotknutých osôb, má vypracovanú 

komplexnú dokumentáciu v súlade s Nariadením GDPR 

a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a prijal 

všetky opatrenia, aby osobné údaje dotknutých osôb boli 

spracúvané v súlade s právnymi predpismi a bezpečne 

v rámci prijatých opatrení prevádzkovateľa. 

III.24 EXTERNÁ KOMUNIKÁCIA  

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Účelom spracúvania osobných údajov zamestnancov je 

kontaktovanie a zverejňovanie súkromného telefónneho 

čísla alebo súkromnej e-mailovej adresy dotknutej osoby 

ako zamestnanca v rámci externej komunikácie (s tretími 

osobami) v rámci plnenia pracovných úloh a povinností. 

Názov informačného systému   IS Externá komunikácia 

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  Tretie osoby v rámci externej komunikácie 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 7 dní od odvolania súhlasu 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa 

Kategórie osobných údajov    meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa 

Popis technických a organizačných 

opatrení podľa čl. 32 ods. 1 

Nariadenia 

Prevádzkovateľ prijal personálne, organizačné a technické 

opatrenia slúžiace na elimináciu rizík v rámci spracúvania 

osobných údajov dotknutých osôb, má vypracovanú 

komplexnú dokumentáciu v súlade s Nariadením GDPR 

a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a prijal 

všetky opatrenia, aby osobné údaje dotknutých osôb boli 

spracúvané v súlade s právnymi predpismi a bezpečne 

v rámci prijatých opatrení prevádzkovateľa. 

III.25 ZMLUVNÉ VZŤAHY  

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie 

osobných údajov fyzických osôb v rámci sledovania, 

dodržiavania právnych predpisov, pripravovanie zmluvných 

vzťahov, prevodov majetku, nájomných zmlúv, kúpnych 

zmlúv, zmlúv o spolupráci, mandátnych zmlúv a pod. 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 Plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) 

Nariadenia. 

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. 

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 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    zmluvná strana – fyzická osoba 

Kategórie osobných údajov    - meno, priezvisko, titul, 

- adresa, bydlisko,  

- dátum narodenia,  

- banka – číslo účtu. 

Popis technických a organizačných 

opatrení podľa čl. 32 ods. 1 

Nariadenia 

Prevádzkovateľ prijal personálne, organizačné a technické 

opatrenia slúžiace na elimináciu rizík v rámci spracúvania 

osobných údajov dotknutých osôb, má vypracovanú 

komplexnú dokumentáciu v súlade s Nariadením GDPR 

a zákonom  

č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a prijal všetky 

opatrenia, aby osobné údaje dotknutých osôb boli 

spracúvané v súlade s právnymi predpismi a bezpečne 

v rámci prijatých opatrení prevádzkovateľa. 

III.26 KRONIKA  

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Účelom spracúvania osobných údajov je zaznamenávanie 

osobných údajov fyzických osôb (najmä klientov centra a 

zamestnancov) v kronike. Kronika je pamätná kniha centra 

voľného času, ktorá obsahuje zápisy o udalostiach  

v časovom slede. 

Názov informačného systému   IS Kronika  

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

Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je zachovanie 

dôležitých informácií a zaznamenávanie dôležitých udalostí 

súvisiacich s činnosťou centra ako aj jej zamestnancov 

a klientov pre súčasné aj budúce generácie.   

Kategórie príjemcov  Verejnosť 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 2 roky po naplnení účelu spracúvania 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    fyzické osoby uvedené v kronike  

Kategórie osobných údajov    meno, priezvisko, dátum narodenia, fotografia, pracovné 

zaradenie, údaje o pôsobení v postavení zamestnanca školy 

alebo klienta 

Popis technických a organizačných 

opatrení podľa čl. 32 ods. 1 

Nariadenia 

Prevádzkovateľ prijal personálne, organizačné a technické 

opatrenia slúžiace na elimináciu rizík v rámci spracúvania 

osobných údajov dotknutých osôb, má vypracovanú 

komplexnú dokumentáciu v súlade s Nariadením GDPR 

a zákonom  

č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a prijal všetky 

opatrenia, aby osobné údaje dotknutých osôb boli 

spracúvané v súlade s právnymi predpismi a bezpečne 

v rámci prijatých opatrení prevádzkovateľa. 

  



III.27 KOPÍROVANIE ZDRAVOTNÝCH PREUKAZOV 

Účel spracúvania osobných údajov Je vyhotovovanie fotokópií zdravotných preukazov klientov 

centra v rámci účasti na výletoch,  tábore a pod. za účelom 

zabezpečenia nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti pri úraze 

klienta centra. 

Názov informačného systému   IS Kopírovanie zdravotných preukazov 

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

Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je ochrana 

zdravia dotknutých osôb – detí a žiakov školy. 

Kategórie príjemcov  Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov Dňom skončenia školského výletu 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    účastníci podujatí organizovaných centrom voľného času 

Kategórie osobných údajov    fotokópia zdravotného preukazu 

Popis technických a organizačných 

opatrení podľa čl. 32 ods. 1 

Nariadenia 

Prevádzkovateľ prijal personálne, organizačné a technické 

opatrenia slúžiace na elimináciu rizík v rámci spracúvania 

osobných údajov dotknutých osôb, má vypracovanú 

komplexnú dokumentáciu v súlade s Nariadením GDPR 

a zákonom  

č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a prijal všetky 

opatrenia, aby osobné údaje dotknutých osôb boli 

spracúvané v súlade s právnymi predpismi a bezpečne 

v rámci prijatých opatrení prevádzkovateľa. 

III.28 NEVYHNUTNÉ COOKIES 

Účel spracúvania osobných údajov 

 

Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie 

osobných údajov fyzických osôb – návštevníkov webového 

sídla prevádzkovateľa za účelom technického uloženia 

údajov alebo prístupu k nim, za účelom prenosu alebo 

uľahčenia prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je 

to bezpodmienečne potrebné pre prevádzkovateľa ako 

poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na 

poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne 

požaduje dotknutá osoba  

ako užívateľ. Jedná sa o prispôsobenie prevádzky našich 

webových stránok Vašim potrebám. 

Názov informačného systému   IS Nevyhnutné cookies 

Právny základ Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle 

článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.  
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Kategórie príjemcov  Nie sú. 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov Počas prehliadania webového sídla 

Informácia o existencii 

automatizovaného rozhodovania 

vrátane profilovania 

 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    dotknuté osoby, ktoré navštívili webové sídlo 

prevádzkovateľa 

Kategórie osobných údajov    HTTP cookies (nespracúvame žiadne osobné údaje na 

základe ktorých Vás je možné identifikovať na našom 

webovom sídle a webových sídlach tretích strán – vrátane 



sídiel poskytovateľov analýzy) 

Popis technických a organizačných 

opatrení podľa čl. 32 ods. 1 

Nariadenia 

Prevádzkovateľ prijal personálne, organizačné a technické 

opatrenia slúžiace na elimináciu rizík v rámci spracúvania 

osobných údajov dotknutých osôb, má vypracovanú 

komplexnú dokumentáciu v súlade s Nariadením GDPR a 

zákonom  

č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a prijal všetky 

opatrenia, aby osobné údaje dotknutých osôb boli 

spracúvané  

v súlade s právnymi predpismi a bezpečne v rámci prijatých 

opatrení prevádzkovateľa. 

 

 


