
B/ OSOBITNÁ ČASŤ 

Účel spracúvania 
Právny základ spracovateľskej činnosti 

(nepovinné) 
Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov 

IS mzdy a personalistika vrátane 

predzmluvných vzťahov: 

spracovateľské činnosti 

   

agenda uchádzačov 

(predzmluvné vzťahy) 
Zákonník práce  v znení  neskorších predpisov (§ 41) uchádzači o zamestnanie bežné osobné údaje 

zamestnanec/ vedenie osobného spisu Zákonník práce  v znení  neskorších predpisov 

zamestnanci, manželia  alebo 

manželky  zamestnancov, 

vyživované  deti  zamestnancov, 

rodičia vyživovaných detí  

zamestnancov, blízke  osoby, 

bývalí  zamestnanci 

osobitná kategória osobných 

údajov, bežné osobné údaje, údaje 

týkajúce sa viny za trestné 

činy/priestupky 

opatrenia súvisiace s oznamovaním 

protispoločenskej činnosti 

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

oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

zamestnanec, dohodár bežné osobné údaje 

dohodár/ vedenie spisu Zákonník práce  v znení  neskorších predpisov 

dohodári,  

manželia  alebo manželky  

dohodárov, vyživované  deti  

dohodárov, rodičia vyživovaných 

detí  dohodárov, blízke  osoby, 

bývalí  dohodári 

osobitná kategória osobných 

údajov, bežné osobné údaje 

dochádzka Zákonník práce  v znení  neskorších predpisov zamestnanec/ dohodár bežné osobné údaje 

mzdy a odvody 

- Zákonník práce  v znení  neskorších predpisov, 

- zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení  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. 461/2003  Z. z. o sociálnom  poistení v znení neskorších 

predpisov,  

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

predpisov, 

-zákon č. 43/2004 Z.  z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení 

neskorších predpisov, 

-zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom  dôchodkovom sporení a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

-zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej 

neschopnosti zamestnanca  a  o zmene  a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov  

zamestnanec, dohodár bežné osobné údaje 

výkazníctvo ZP zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení  o zmene a  doplnení zamestnanec, dohodár bežné osobné údaje 



zákona  č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve  a  o zmene  a  doplnení 

niektorých zákonov   v znení neskorších predpisov 

výkazníctvo SP 

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

predpisov  

 

zamestnanec, dohodár bežné osobné údaje 

výkazníctvo DDS 
zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom  dôchodkovom sporení a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
zamestnanec, dohodár bežné osobné údaje 

výkazníctvo DSS 
zákon č. 43/2004 Z.  z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení 

neskorších predpisov 
zamestnanec, dohodár bežné osobné údaje 

výkazníctvo DÚ zákon č. 595/2003  Z. z. o dani z príjmov  v znení neskorších predpisov  zamestnanec, dohodár bežné osobné údaje 

ročné zúčtovanie dane z príjmu fyzickej 

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

zamestnanec, dohodár, 

manželia  alebo manželky , 

vyživované  deti, rodičia 

vyživovaných detí  , blízke  osoby 

bežné osobné údaje 

nemocenské dávky 

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

neschopnosti  zamestnanca  a  o zmene  a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov  

zamestnanec, dohodár 
osobitná kategória osobných 

údajov, bežné osobné údaje 

exekučné a iné sankčné zrážky 

(rozsudky, rozhodnutia správnych 

orgánov)  

-zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti  

(Exekučný  poriadok) a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení 

neskorších predpisov,  

-zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok),  

-zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok 

zamestnanec, dohodár bežné osobné údaje 

zrážky zo miezd (stravné lístky, firemný 

telefón, firemný automobil, odbory...) 
Zákonník práce  v znení  neskorších predpisov zamestnanec, dohodár bežné osobné údaje 

podklady ku mzdám Zákonník práce  v znení  neskorších predpisov zamestnanec, dohodár 
osobitná kategória osobných 

údajov, bežné osobné údaje 

pomocné doklady do učtárne – zrážky, 

analytika účtovného dokladu 
Zákonník práce  v znení  neskorších predpisov zamestnanec, dohodár bežné osobné údaje 

škodové udalosti (pracovnoprávna 

zodpovednosť) 
Zákonník práce  v znení  neskorších predpisov zamestnanec, dohodár 

osobitná kategória osobných 

údajov, bežné osobné údaje 

aktivity- sociálny fond 
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  
zamestnanec bežné osobné údaje 

vzdelávanie zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce  v znení  neskorších predpisov zamestnanec bežné osobné údaje 

cestovné náhrady 

-Zákonník práce  v znení  neskorších predpisov, 

-zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 

-zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách 

zamestnanec, dohodár bežné osobné údaje 

cezhraničná spolupráca 

-zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní 

zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

zamestnanec bežné osobné údaje 

    



IS databáza uchádzačov: 

spracovateľská činnosť 
   

vedenie databázy uchádzačov o 

zamestnanie 

súhlas 

 

-neúspešní uchádzači výberového 

konania,  

- uchádzači o zamestnanie 

posielajúci svoje žiadosti bez 

oznámenia voľného pracovného 

miesta prevádzkovateľom 

- bežné osobné údaje (hlavne 

identifikačné osobné údaje, 

kontaktné údaje, bydlisko, dátum 

narodenia) 

- údaje v životopise 

- údaje v motivačnom liste 

- nie je vylúčená ani osobitná 

kategória osobných údajov (ak ju 

pripúšťa § 41- zdravotná 

a psychická spôsobilosť 

- nie je vylúčené ani spracúvanie 

údajov o vine za spáchaný trestný 

čin (ak to pripúšťa § 41- údaje 

o bezúhonnosti) 

    

IS BOZP a PO: spracovateľské 

činnosti 
   

školenie, odborná príprava- 

nevyhnutné pre výkon pracovnej 

činnosti (plánované, opakované) 

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

zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

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

-zamestnanci,  

- dohodári v zmysle Zákonníka 

práce 

- kto školenie, odbornú prípravu 

vykonal 

bežné osobné údaje 

BOZP a OPP školenia nových/ stálych 

zamestnancov/ dohodárov 

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

zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

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

-zamestnanci,  

- dohodári v zmysle Zákonníka 

práce 

- kto školenie vykonal 

bežné osobné údaje,  

BOZP a OPP školenia zamestnancov 

dodávateľov tovarov a služieb, resp. 

živnostníkov 

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

zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

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

-Obchodný zákonník 

-zamestnanci dodávateľov 

tovarov a služieb, resp. 

živnostníci 

- kto školenie vykonal 

 

bežné osobné údaje 

BOZP a OPP školenia iných fyzických 

osôb (rôzne návštevy, exkurzie) 

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

zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

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

-iné fyzické osoby (návštevy 

a pod.) 

-kto školenie vykonal 

bežné osobné údaje 

lekárske (psychologické) prehliadky 
-zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce  a o 

zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

- uchádzači o zamestnanie, ak sa 

prehliadka vyžaduje podľa § 41 

bežné osobné údaje, osobitná 

kategória osobných údajov 



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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

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

Zákonníka práce,  

-zamestnanci,  

- dohodári v zmysle Zákonníka 

práce 

 

registrovaný prac úraz 

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

zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

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

- zákon NR SR č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

- vyhláška SÚBP a SBÚ č. 111/1975 Zb. o evidencii a registrácii 

pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch 

technických zariadení v znení vyhl. č. 483/1990 Zb.  

- uchádzači o zamestnanie,  

-zamestnanci,  

- dohodári v zmysle Zákonníka 

práce, 

-zamestnanci dodávateľov 

tovarov a služieb, resp. 

živnostníci, 

-návštevy a pod. 

- kto spísal registrovaný 

pracovný úraz 

bežné osobné údaje, osobitná 

kategória osobných údajov 

evidencia malých pracovných úrazov 

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

zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

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

- zákon NR SR č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

- vyhláška SÚBP a SBÚ č. 111/1975 Zb. o evidencii a registrácii 

pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch 

technických zariadení v znení vyhl. č. 483/1990 Zb. 

-zamestnanci,  

- dohodári v zmysle Zákonníka 

práce 

 

bežné osobné údaje 

evidencia malých nepracovných úrazov 

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

zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

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

- zákon NR SR č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

- vyhláška SÚBP a SBÚ č. 111/1975 Zb. o evidencii a registrácii 

pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch 

technických zariadení v znení vyhl. č. 483/1990 Zb. 

 

-zamestnanci dodávateľov 

tovarov a služieb, resp. 

živnostníci 

-návštevy a pod. 

bežné osobné údaje 

zdraviu škodlivé prostredie 

/posudzovanie 

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

zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

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

-zamestnanci,  

- dohodári v zmysle Zákonníka 

práce 

 

bežné osobné údaje 

skúšky na alkohol a omamné látky 

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

zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

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

-zamestnanci,  

- dohodári v zmysle Zákonníka 

práce, 

-zamestnanci dodávateľov 

tovarov a služieb, resp. 

živnostníci 

bežné osobné údaje 



 

evidencia a výber nevyhnutných 

pracovných pomôcok na výkon 

práce/funkcie 

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

zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

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

-zamestnanci,  

- dohodári v zmysle Zákonníka 

práce 

 

bežné osobné údaje 

rekondičné pobyty 

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

predpisov 

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

zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

zamestnanec, dohodár bežné osobné údaje 

    

IS účtovníctvo:  spracovateľské 

činnosti 
   

Fakturácia a podklady k faktúram 

-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. 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. 595/2003 Z.  z.  o dani z príjmu v znení neskorších predpisov,  

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

predpisov,   

-Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny 

súdny poriadok, Trestný poriadok 

- Obchodný zákonník,  

- Občiansky zákonník, 

-Zákonník práce   

fyzická osoba jednotlivec bežné osobné údaje 

Saldokonto  zákon č. 431/2002 Z.  z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov fyzická osoba jednotlivec bežné osobné údaje 

bankové výpisy  

zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých 

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

predpisov, Zákonník práce   

fyzická osoba jednotlivec bežné osobné údaje 

DPH 

 

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  

fyzická osoba jednotlivec bežné osobné údaje 

sociálny fond 
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 

fyzická osoba jednotlivec 

(osoby na pracovný pomer) 
bežné osobné údaje 

cestovné náhrady/ cestovné príkazy 

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

predpisov 

 

fyzická osoba jednotlivec 

(osoby v pracovnoprávnom 

vzťahu, resp. členovia orgánov 

spoločnosti) 

bežné osobné údaje 

pokladňa zákon č. 431/2002 Z.  z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov fyzická osoba jednotlivec bežné osobné údaje 

mzdy Zákonník práce, zákon č. 595/2003 Z.  z.  o dani z príjmu v znení fyzická osoba jednotlivec bežné osobné údaje 



neskorších predpisov 

 

(osoby v pracovnoprávnom 

vzťahu) 

    

IS škodové udalosti: spracovateľské 

činnosti 
   

zistenie oprávnený záujem 

fyzické osoby jednotlivci: 

-účastníci škodovej udalosti 

-zamestnanci prevádzkovateľa 

 

bežné osobné údaje a ďalšie 

osobné údaje zistené  alebo 

poskytnuté  v priebehu  

vybavovania škodových udalostí 

(nie sú vylúčené osobitná 

kategória osobných údajov, údaje 

o uznaní viny za spáchaný 

priestupok a trestný čin- 

v závislosti od konkrétneho 

prípadu) 

šetrenie oprávnený záujem 

fyzické osoby jednotlivci: 

-účastníci škodovej udalosti 

-zamestnanci prevádzkovateľa 

 

 

bežné osobné údaje a ďalšie 

osobné údaje zistené  alebo 

poskytnuté  v priebehu  

vybavovania škodových udalostí 

(nie sú vylúčené osobitná 

kategória osobných údajov, údaje 

o uznaní viny za spáchaný 

priestupok a trestný čin- 

v závislosti od konkrétneho 

prípadu) 

vyjadrenie so záverom oprávnený záujem 

fyzické osoby jednotlivci: 

-účastníci škodovej udalosti 

-zamestnanci prevádzkovateľa 

 

bežné osobné údaje a ďalšie 

osobné údaje zistené  alebo 

poskytnuté  v priebehu  

vybavovania škodových udalostí 

(nie sú vylúčené osobitná 

kategória osobných údajov, údaje 

o uznaní viny za spáchaný 

priestupok a trestný čin- 

v závislosti od konkrétneho 

prípadu) 

    

IS správa registratúry: 

spracovateľské činnosti  
   

evidencia 
zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

fyzické osoby: 

 -odosielatelia a prijímatelia 

korešpondencie 

-zamestnanci 

bežné osobné údaje 



výpožičky 
zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

fyzické osoby: 

 -odosielatelia a prijímatelia 

korešpondencie 

-zamestnanci 

bežné osobné údaje  

preberanie spisov do centrálneho 

registratúrneho strediska  

zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

fyzické osoby: 

 -odosielatelia a prijímatelia 

korešpondencie 

-zamestnanci 

bežné osobné údaje  

vyraďovacie konanie a likvidácia 
zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

fyzické osoby: 

 -odosielatelia a prijímatelia 

korešpondencie 

-zamestnanci 

bežné osobné údaje  

    

IS oznamovanie protispoločenskej 

činnosti: spracovateľské činnosti 
   

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

oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 
osoby, ktoré podali podnet bežné osobné údaje 

prešetrovanie podnetov 

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

oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

-osoby, ktoré podali podnet 

- osoby, proti ktorým podnet 

smeruje 

- identifikácia zodpovednej osoby 

pre účely zákona č. 307/2014 Z.z. 

bežné osobné údaje, ďalšie údaje/ 

skutočnosti uvádzané v podnete 

(môžu byť aj osobitná kategória 

osobných údajov, či údaje o uznaní 

viny za spáchaný priestupok 

a trestný čin) 

vyrozumenie podávateľa (ak nie je 

anonymný) 

 

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

oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

-osoby, ktoré podali podnet 

- osoby, proti ktorým podnet 

smeruje 

- identifikácia zodpovednej osoby 

pre účely zákona č. 307/2014 Z.z. 

- štatutár 

bežné osobné údaje, ďalšie údaje/ 

skutočnosti uvádzané v podnete 

(môžu byť aj osobitná kategória 

osobných údajov, či údaje o uznaní 

viny za spáchaný priestupok 

a trestný čin) 

    

IS súdne konania: spracovateľské 

činnosti 
   

Civilné sporové konanie Civilný sporový poriadok 

fyzické osoby jednotlivci: 

- účastníci konania, 

- iné fyzické osoby 

bežné osobné údaje, ďalšie  osobné  

údaje  zistené  alebo poskytnuté v 

priebehu konania  (osobitná 

kategória osobných údajov, údaje 

týkajúce sa uznania viny za 

spáchaný priestupok a trestný čin) 

Civilné mimosporové 

konanie 
Civilný mimosporový poriadok 

fyzické osoby jednotlivci: 

- účastníci konania, 
bežné osobné údaje 



- iné fyzické osoby 

Trestné konanie Trestný poriadok 

fyzické osoby jednotlivci: 

- účastníci konania, 

- iné fyzické osoby 

bežné osobné údaje, ďalšie  osobné  

údaje  zistené  alebo poskytnuté v 

priebehu konania  (osobitná 

kategória osobných údajov, údaje 

týkajúce sa uznania viny za 

spáchaný priestupok a trestný čin) 

Správne súdne konanie Správny súdny poriadok 

fyzické osoby jednotlivci: 

- účastníci konania, 

- iné fyzické osoby 

bežné osobné údaje, ďalšie  osobné  

údaje  zistené  alebo poskytnuté v 

priebehu konania  (osobitná 

kategória osobných údajov, údaje 

týkajúce sa uznania viny za 

spáchaný priestupok a trestný čin) 

    

IS konania pred správnym orgánom: 

spracovateľské činnosti 
   

akceptovanie rozhodnutia a následné 

plnenie  

 

- Správny poriadok 

- osobitné právne predpisy (napr. zákon o inšpekcii práce, zákon 

o nelegálnom zamestnávaní) 

fyzické osoby jednotlivci 

(nepodnikatelia): 

- účastníci konania, 

- iné fyzické osoby 

bežné osobné údaje, ďalšie  osobné  

údaje  zistené  alebo poskytnuté v 

priebehu konania  (osobitná 

kategória osobných údajov, údaje 

týkajúce sa uznania viny za 

spáchaný priestupok a trestný čin) 

neakceptovanie rozhodnutia a 

odvolanie 

 

- Správny poriadok 

- osobitné právne predpisy (napr. zákon o inšpekcii práce,  

zákon o nelegálnom zamestnávaní) 

fyzické osoby jednotlivci 

(nepodnikatelia): 

- účastníci konania, 

- iné fyzické osoby 

bežné osobné údaje, ďalšie  osobné  

údaje  zistené  alebo poskytnuté v 

priebehu konania  (osobitná 

kategória osobných údajov, údaje 

týkajúce sa uznania viny za 

spáchaný priestupok a trestný čin) 

    

IS zmluvy – prevod  hnuteľných 

vecí: spracovateľské činnosti 
   

činnosť smerujúca k uzavretiu zmluvy predzmluvné vzťahy 

-fyzické osoby ako zmluvná 

strana 

-zamestnanci prevádzkovateľa 

vykonávajúci činnosť smerujúcu 

k uzavretiu zmluvy 

- osoba zastupujúca 

prevádzkovateľa oprávnená 

konať v jeho mene (spravidla 

štatutár) 

bežné osobné údaje 

vypracovanie a plnenie zmluvy  zmluvné vzťahy -fyzické osoby ako zmluvná bežné osobné údaje 



strana 

-zamestnanci prevádzkovateľa - 

osoba zastupujúca 

prevádzkovateľa oprávnená 

konať v jeho mene (spravidla 

štatutár) 

    

IS iné zmluvy: spracovateľské 

činnosti 
   

činnosť smerujúca k uzavretiu zmluvy predzmluvné vzťahy 

-fyzické osoby ako zmluvná 

strana 

-zamestnanci prevádzkovateľa 

vykonávajúci činnosť smerujúcu 

k uzavretiu zmluvy 

- osoba zastupujúca 

prevádzkovateľa oprávnená 

konať v jeho mene (spravidla 

štatutár) 

bežné osobné údaje 

vypracovanie a plnenie zmluvy  zmluvné vzťahy 

-fyzické osoby ako zmluvná 

strana 

-zamestnanci prevádzkovateľa  

- osoba zastupujúca 

prevádzkovateľa oprávnená 

konať v jeho mene (spravidla 

štatutár) 

bežné osobné údaje 

    

IS zmluvné vzťahy s právnickými 

osobami: spracovateľská činnosť 
   

uzavretie a plnenie zmlúv predzmluvné a zmluvné vzťahy 

-osoba zastupujúca 

prevádzkovateľa oprávnená 

konať v jeho mene 

- osoba zastupujúca druhú 

zmluvnú stranu oprávnená konať 

v jej mene 

- zamestnanci zmluvných strán 

ako kontaktné osoby pri plnení 

bežné osobné údaje 

    

IS zmluvné vzťahy s fyzickými 

osobami podnikateľmi: 

spracovateľská činnosť 

   

uzavretie a plnenie zmlúv predzmluvné a zmluvné vzťahy -osoba zastupujúca bežné osobné údaje 



prevádzkovateľa oprávnená 

konať v jeho mene 

- osoba zastupujúca druhú 

zmluvnú stranu oprávnená konať 

v jej mene 

- zamestnanci zmluvných strán 

ako kontaktné osoby pri plnení 

    

IS reklamácie: spracovateľské 

činnosti 
   

evidovanie - zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,  

- zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

- zákon o ochrane spotrebiteľa 

reklamujúci bežné osobné údaje 

riešenie a zhodnotenie - zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,  

- zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

- zákon o ochrane spotrebiteľa 

-reklamujúci 

-zamestnanci 
bežné osobné údaje 

vyrozumenie reklamujúceho 

- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,  

- zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

- zákon o ochrane spotrebiteľa 

-reklamujúci 

-zamestnanci 

- osoba zastupujúca 

prevádzkovateľa oprávnená 

konať v jeho mene 

bežné osobné údaje 

    

IS správy o činnosti bezpečnostnej 

služby: spracovateľská činnosť 
   

 

 

 

vypracovanie správ 
- zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej 

bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- vyhláška č. 634/2005 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

zákona č. 473/2005 Z. z. 

- osoba, ktorá vykonala úkon, 

použila zbraň, spôsobila 

zranenie alebo usmrtenie 

- osobe, ktorá spôsobila škodu 

- osoba, ktorá spáchala trestný 

čin alebo ktorá zistila trestný čin 

- odovzdaná osoba 

- účastník zmluvy o poskytnutí 

bezpečnostnej služby 

bežné osobné údaje  

    

IS evidencia zásahov a záznam 

o zásahu: spracovateľské činnosti 
   

evidencia zásahov 

-zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej 

bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- vyhláška č. 634/2005 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

zákona č. 473/2005 Z. z. 

- osoba, ktorá zásah vykonala 

alebo sa na ňom zúčastnila,  

- osoba, proti ktorej bol zásah 

vedený, ak táto osoba bola 

zistená, 

bežné osobné údaje  



- osoba, ktorá zásah oznámila 

záznam o zásahu 

-zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej 

bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- vyhláška č. 634/2005 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

zákona č. 473/2005 Z. z. 

- osoba, ktorá zásah vykonala 

alebo sa na ňom zúčastnila,  

- osoba, proti ktorej bol zásah 

vedený, ak táto osoba bola 

zistená, 

- osoba, ktorá zásah oznámila 

bežné osobné údaje 

    

IS evidencia osôb: spracovateľská 

činnosť 
   

 

vedenie evidencie osôb 

-zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej 

bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- vyhláška č. 634/2005 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

zákona č. 473/2005 Z. z. 

- fyzické osoby jednotlivci 

- osoby poverené výkonom 

fyzickej ochrany 

bežné osobné údaje  

    

IS evidencia identifikačných 

preukazov:  spracovateľská činnosť 
   

 

evidencia preukazov 

- zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej 

bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

- vyhláška č. 634/2005 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

zákona č. 473/2005 Z. z. 

držitelia identifikačného 

preukazu 
bežné osobné údaje  

    

IS inšpekčná kniha dozoru: 

spracovateľská činnosť 
   

 

vedenie inšpekčnej knihy - zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej 

bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

- vyhláška č. 634/2005 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

zákona č. 473/2005 Z. z. 

fyzické osoby jednotlivci: 

- kto štátny dozor, kontrolu alebo 

kontrolu činnosti vykonal, 

- kto bol pri výkone štátneho 

dozoru, kontroly alebo kontroly 

činnosti prítomný 

bežné osobné údaje  

    

IS evidencia služieb: spracovateľská 

činnosť 
   

 

vedenie evidencie služieb 

- zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej 

bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

- vyhláška č. 634/2005 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

zákona č. 473/2005 Z. z. 

fyzické osoby jednotlivci: 

- osoby poverené výkonom 

fyzickej ochrany 

bežné osobné údaje  

    

IS kamerový systém- monitorovanie 

pracoviska: spracovateľská činnosť 
   

monitoring na pracovisku oprávnený záujem osoby v pracovnoprávnom bežné osobné údaje 



(Kontrolný mechanizmus na 

pracovisku- § 13 ods. 4 Zákonníka 

práce) 

vzťahu  

    

IS kamerový systém- priestory 

verejnosti prístupné: spracovateľská 

činnosť 

   

monitoring priestorov verejnosti 

prístupných 

 

oprávnený záujem verejnosť bežné osobné údaje 

    

IS kamerový systém- priestory 

verejnosti neprístupné:  

spracovateľská činnosť 

   

monitoring priestorov verejnosti 

neprístupných 
oprávnený záujem 

fyzické osoby jednotlivci (vlastní 

zamestnanci/ dohodári, 

zamestnanci externých subjektov, 

živostníci) 

bežné osobné údaje 

    

IS pracovisko- elektronická 

evidencia vstupov a výstupov:  

spracovateľská činnosť 

   

evidovanie vstupov a výstupov oprávnený záujem  
osoby v pracovnoprávnom 

vzťahu  
bežné osobné údaje 

    

IS kniha návštev:  spracovateľská 

činnosť 
   

vedenie knihy návštev oprávnený záujem verejnosť bežné osobné údaje  

    

IS obchodné kontakty (kontaktné 

osoby): spracovateľská činnosť 
   

spracúvanie osobných údajov 

kontaktných osôb 
oprávnený záujem 

fyzické osoby jednotlivci: 

-štatutári/konatelia 

-prokuristi, 

-živnostníci/ slobodné povolania 

-zamestnanci odberateľských/ 

dodávateľských subjektov 

bežné osobné údaje 

    

IS fyzické osoby zastupujúce 

prevádzkovateľa: spracovateľská 

činnosť 

   



 

 

používanie osobných údajov zástupcov 

prevádzkovateľa pri oficiálnej činnosti oprávnený záujem 

fyzické osoby jednotlivci konajúci 

v mene prevádzkovateľa: 

-štatutári/ konatelia 

-prípadne prokuristi (ak sú 

určení) 

-splnomocnené osoby z radov 

zamestnancov (manažment) 

bežné osobné údaje 

    

IS iné podnety:  spracovateľská 

činnosť 
   

vybavovanie iných podnetov 

 

 

oprávnený záujem 
fyzická osoba jednotlivec ako 

podávateľ podnetu  

bežné osobné údaje a ďalšie  

osobné  údaje  uvádzané v podnete 

(nie sú vylúčené osobitná 

kategória osobných údajov, údaje 

o uznaní viny za spáchaný 

priestupok a trestný čin) 

    

IS zoznam spoločníkov:  

spracovateľská činnosť 
   

vedenie zoznamu spoločníkov 

 
Obchodný zákonník 

fyzické osoby jednotlivci ako 

spoločníci s.r.o. 
bežné osobné údaje 

    

IS zápisy do obchodného registra: 

spracovateľské činnosti 
   

prvozápis, zmeny, zánik -Obchodný zákonník 

-zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri 

- Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 

Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis 

do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na 

zápis priložiť 

-zákon č. 52/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. 

o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane  

pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých  

zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony (od 1. novembra 2018 povinnosť zápisu identifikačných 

údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra) 

fyzické osoby jednotlivci 

(konatelia, spoločníci, členovia 

predstavenstva, dozornej rady, 

prokúra, správca vkladu, osoba 

podávajúca návrh) 

bežné osobné údaje 

konečný užívateľ výhod -zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri 

- Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 

Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis 

do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na 

zápis priložiť 

fyzické osoby jednotlivci: 

-koneční užívatelia výhod 

(konatelia, spoločníci, 

manažment) 

- osoba podávajúca návrh 

bežné osobné údaje 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/297/


 

 

 

 

 

 

 

 

-zákon č. 52/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. 

o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane  

pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých  

zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony (od 1. novembra 2018 povinnosť zápisu identifikačných 

údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra) 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/297/

