
Príloha k zásadám ochrany osobných údajov 

Záznamy o sprostredkovateľských 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 aj ako „Nariadenie“) 

I. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI

Názov prevádzkovateľa PRAKTIKPUMP, s.r.o.

Identifikačné číslo (IČO) 36 647 861

Ulica, číslo, obec a PSČ, štát Jesenského 621/63 960 01 Zvolen

Právna forma  
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Štatutárny orgán prevádzkovateľa (alebo 
osoba oprávnená konať v jeho mene)

Jozef Hyriak 

Ing. Maroš Hyriak

Kontaktné údaje Iveta Zajacová, zajacova@praktikpump.sk

EKONOMICKO-ÚČTOVNÁ AGENDA 
Názov IS Ekonomicko-účtovná agenda /IS9/

Účel 
spracúv

ania 
osobnýc
h 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.

Právny 
základ

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

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,  

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,  

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

Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z 
príjmov v znení neskorších predpisov,  

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,  

Zákon č. 55/2017 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.

mailto:zajacova@praktikpump.sk


Kategór
ie 

príjemc
ov

Príslušné daňové úrady, Finančné riaditeľstvo a iné orgány verejnej moci podľa príslušných právnych 
predpisov,  
sprostredkovateľ na spracovanie účtovníctva,  
audítor, 
poverení zamestnanci  
advokát

Lehoty na 
vymazanie 
os. údajov 

(uvedené 
lehoty sú 
podľa 
registratúrne
ho poriadku) 

Správy audítora, Výročné správy, Finančné plány 10 rokov

Faktúry 10 rokov

Interné doklady 10 rokov

Pokladňa 10 rokov

Vymáhanie pohľadávok 5 rokov

Bankové výpisy 10 rokov

Štatistika ročná 10 rokov

Štatistika - mesačná a kvartálna 5 rokov

Účtovné závierky 10 rokov

Kategór
ie 

dotknut
ých osôb

fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa,  

dodávatelia a odberatelia – fyzické osoby, SZČO 

zamestnanci dodávateľov a odberateľov,  

zástupcovia dodávateľov a odberateľov

Kategór
ie 

osobnýc
h 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.

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, 
a to formou: 

zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,  

schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického 
incidentu,  
procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na 
zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Neuskutočňuje sa

Cezhraničný prenos os. Údajov - Neuskutočňuje sa



VYMÁHANIE POHĽADÁVOK
Názov IS  IS Vymáhanie pohľadávok /IS11/

Účel spracúvania 
osobných údajov 

Účelom spracúvania osobných údajov je v rámci tejto agendy zabezpečenie svojich nárokov 
z neuhradených záväzkov dlžníkov – t.j. vymáhanie pohľadávok od dlžníkov. Do tejto agendy 
spadá spracúvanie osobných údajov za účelom uspokojenia veriteľa (t.j. prevádzkovateľa) 
v plnej výške od zasielania urgencií, výziev,  podania návrhu na príslušný súd SR alebo 
rozhodcovský súd, vymáhanie právoplatného rozhodnutia podaním návrhu na výkon exekúcie 
exekútorovi, prihlásenie pohľadávky do konkurzu alebo reštrukturalizácie a ďalšie kroky 
spojené s uplatnením nároku na úhradu dlžnej sumy. 

Právny základ Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov,  

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

Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov,  

Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov,  

Zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov,  

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,  

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok,  

Zákon č. 71/1967 Správny poriadok,  

Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov,  

Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov,  

Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení,  

zákon č. 586/2003 Z.z.  o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,  

Zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení

Kategórie príjemcov Advokát / právny zástupca,  

zamestnanci prevádzkovateľa  

dlžník a jeho právny zástupca 

intervenient a iné osoby zúčastnené v spore 

súdne orgány 
exekútorské úrady 
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, 
poverení zamestnanci

Lehoty na vymazanie 
os. údajov

3 roky  až 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom 

Kategórie dotknutých 
osôb   

Dlžníci prevádzkovateľa  

Kategórie osobných 
údajov   

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo pobytu, dátum narodenia alebo iný 
identifikačný  údaj, kontaktné údaje 



Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, 
a to formou: 

zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,  
schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického 
incidentu,  
procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na 
zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Neuskutočňuje sa

Cezhraničný prenos os. Údajov - Neuskutočňuje sa

ZMLUVNÉ VZŤAHY
Názov IS IS Zmluvné vzťahy /IS12/

Účel spracúvania 
osobných údajov 

Sledovanie dodržiavania právnych predpisov, obstarávanie právnych záležitostí, skúmanie a 
pripravovanie zmluvných vzťahov, prevodov majetku, nájomných zmlúv, kúpnych zmlúv. 

 Ďalej je to zúčastňovanie sa na vypracovaní zmlúv v rámci dodávateľsko – odberateľských 
vzťahov, uplatňovanie práva na plnenie záväzkov zo zmlúv a majetkových sankcií, práv na 
náhradu škody a pod.  

Právny základ Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky  zákonník v znení neskorších predpisov,  

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,  

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady 
č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  

zmluvy uzatvorené v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov.

Kategórie príjemcov orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej 
správy

podľa príslušných právnych predpisov 

Banky Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení 
neskorších predpisov

Poisťovne Zákon č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov

Slovenská pošta a Kuriérske spoločnosti Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových 
službách v znení neskorších predpisov

Dodávatelia zmluvný základ

Súdy, orgány činné v trestnom konaní Zákony č. 160/2015 Z.z. civilný sporový 
poriadok v znení neskorších predpisov,  
č. 161/2015 Z.z. civilný mimosporový 
poriadok v znení neskorších predpisov,   
č. 162/2015 Z.z. správny súdny poriadok 
v znení neskorších predpisov a  
zákon č.301/2005 Z. z. trestný poriadok v 
znení neskorších predpisov

Audítor účtovnej závierky Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve  v 
znení neskorších predpisov

Sprostredkovateľ: 
Audítor 

advokát



Lehoty na vymazanie 
os. údajov

-  Evidencia významných zmlúv - Zmluvy s mestami, zmluvy 
k nehnuteľnostiam 

10 rokov

Evidencia ostatných zmlúv (Centrálne výbery, Dodávateľské, 
Odberateľské, Poradenské zmluvy , Poistné zmluvy, Leasingové 
zmluvy, Investície, Úverové zmluvy, Nájmy a pod.) 

10 rokov

- Poistné udalosti 10 rokov

Kategórie dotknutých 
osôb   

zmluvná strana – fyzická osoba

Kategórie osobných 
údajov   

- Titul 

- Meno 

- Priezvisko 

- Dátum narodenia 

- Rodné číslo 

- Telefónne číslo 

- Mailová adresa 

- Číslo občianskeho preukazu 

- EVČ 

- Cena 

- Číslo účtu

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, 
a to formou: 

zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,  
schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického 
incidentu,  
procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na 
zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Neuskutočňuje sa

Cezhraničný prenos os. Údajov - Neuskutočňuje sa

EVIDENCIA SZČO
Názov IS  Evidencia SZČO /IS14/

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. 

Právny základ Zmluva medzi prevádzkovateľom a SZČO povolená Ústavou Slovenskej republiky, 
Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom,  

Zákon č. 455/1991 Zb., Zákonom o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 
a  súvisiacimi právnymi predpismi.



Kategórie príjemcov orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych 
predpisov,  
audítor  
poverení zamestnanci 
advokát

Lehoty na vymazanie os. údajov 10 rokov po skončení zmluvného vzťahu z dôvodu evidencie v rámci účtovnej 
agendy

Kategórie dotknutých osôb   odberateľ/dodávateľ – samostatne zárobkovo činná osoba

Kategórie osobných údajov   − meno, priezvisko, titul, 
− adresa, bydlisko, 
− dátum narodenia,  
− banka – číslo účtu, 
− kontaktné údaje.

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, 
a to formou: 

zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,  
schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického 
incidentu,  
procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na 
zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Neuskutočňuje sa

Cezhraničný prenos os. Údajov - Neuskutočňuje sa

 EVIDENCIA ZÁSTUPCOV DODÁVATEĽOV A ODBERATEĽOV
Názov IS  Evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov /IS15/

Účel spracúvania osobných 
údajov 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie 
databázy zástupcov,  zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia 
ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých 
dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

Právny základ Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným 
oprávneným záujmom je zabezpečenie kontaktov v rámci bezporuchového plynutia 
obchodných vzťahov, ako aj uplatnenie § 78 od. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Kategórie príjemcov audítor,  
poverení zamestnanci 
advokát

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

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.



Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, 
a to formou: 

zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,  
schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického 
incidentu,  
procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na 
zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Neuskutočňuje sa

Cezhraničný prenos os. Údajov - Neuskutočňuje sa

 EVIDENCIA KLIENTOV
Názov IS  IS Evidencia klientov  /IS18/

Účel spracúvania osobných 
údajov 

V predmetnom informačnom systéme dochádza k spracúvaniu osobných údajov 
fyzických osôb – klientov ako registrovaných klientov pri objednávke služieb alebo 
tovarov poskytovaných prevádzkovateľom za účelom vedenia evidencie  klientov 
a zoznamov jej kontaktov.

Právny základ Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona 
o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať 
svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania 
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Kategórie príjemcov Orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych 
predpisov 
Poverení zamestnanci 
Advokát 
audítor

Lehoty na vymazanie os. údajov Evidencia klientov – 5 rokov

Kategórie dotknutých osôb   fyzické osoby - klien0

Kategórie osobných údajov   Titul, meno, priezvisko 
e-mailová adresa 
t.č.

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, 
a to formou: 

zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,  
schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického 
incidentu,  
procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na 
zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Neuskutočňuje sa

Cezhraničný prenos os. Údajov - Neuskutočňuje sa

ZMLUVNÉ VZŤAHY – KLIENTI FO 
Názov IS IS Zmluvné vzťahy – klienti FO  /IS19/



Účel spracúvania 
osobných údajov 

V predmetnom informačnom systéme dochádza k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb 
– klientov pri objednávke služieb alebo tovarov poskytovaných prevádzkovateľom na základe 
objednávky (telefonickej, e-mailovej, cez objednávkový formulár na webe)

Právny základ Zmluvný vzťah  medzi prevádzkovateľom a zákazníkom založený potvrdenou objednávkou 
alebo zmluvou v rámci predmetu podnikania prevádzkovateľa,   povolený Ústavou Slovenskej 
republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom,  

Zákon č. 455/1991 Zb., Zákonom o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a  
súvisiacimi právnymi predpismi. /Čl. 6 ods. 1 písm. b)/ Spracovanie osobných údajov Fyzickej 
osoby – zákazníka je nevyhnutné na plnenie predmetu zmluvného vzťahu, ktorého zmluvnou 
stranou je dotknutá osoba - zákazník

Kategórie príjemcov orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov,   
audítor 
poverení zamestnanci 
advokát

Lehoty na vymazanie 
os. údajov

Evidencia klientov (faktúry, objednávky, reklamácie) 5 - 10 rokov

Kategórie dotknutých 
osôb

fyzické osoby - klienti

Kategórie osobných 
údajov

− meno, priezvisko,  
− adresa,  
− telefónne číslo, 
− e-mail.   

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, 
a to formou: 

zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,  
schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického 
incidentu,  
procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na 
zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Neuskutočňuje sa

Cezhraničný prenos os. Údajov - Neuskutočňuje sa

ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV
Názov IS  IS ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV /IS20/

Účel spracúvania 
osobných údajov 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci agendy zverejňovania zmlúv je plnenie 
povinností, vyplývajúcich zo zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. 

Právny základ zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, v znení neskorších predpisov.

Kategórie príjemcov orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, 
najmä Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, samosprávne kraje, 
príslušné stavovské organizácie alebo príslušné profesijné organizácie 
verejnosť

Lehoty na vymazanie 
os. údajov

Kategórie dotknutých 
osôb   

Konajúce osoby a zamestnanci zmluvnej strany povinne zverejňovaných zmlúv (ďalej len 
„dotknutá zmluvná strana“).



Kategórie osobných 
údajov   

− meno, priezvisko, funkcia, kontaktné údaje konajúcej osoby a/alebo zamestnanca 
dotknutej zmluvnej strany

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, 
a to formou: 

zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,  
schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického 
incidentu,  
procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na 
zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Neuskutočňuje sa

Cezhraničný prenos os. Údajov - Neuskutočňuje sa

EVIDENCIA REKLAMÁCIÍ
Názov IS  IS Evidencia reklamácií /IS21/

Účel spracúvania 
osobných údajov 

Evidencia reklamácií na účely ich uplatnenia a vybavenia.

Právny základ Plnenie zákonných povinností  prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných právnych 
predpisov najmä: 

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. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady 
č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov zmluvy uzatvorené v zmysle vyššie 
uvedených právnych predpisov.

Kategórie príjemcov zamestnanci prevádzkovateľa  

orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, 

poverení zamestnanci

Lehoty na vymazanie 
os. údajov

5 rokov

Kategórie dotknutých 
osôb   

Zákazník prevádzkovateľa uplatňujúci si svoje právo na reklamáciu

Kategórie osobných 
údajov   

− meno, priezvisko, funkcia, kontaktné údaje konajúcej osoby a/alebo zamestnanca 
dotknutej zmluvnej strany

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, 
a to formou: 

zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,  
schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického 
incidentu,  
procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na 
zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Neuskutočňuje sa

Cezhraničný prenos os. Údajov - Neuskutočňuje sa



KAMEROVÝ SYSTÉM MONITORUJÚCI PRIESTORY PRÍSTUPNÉ 
VEREJNOSTI

Názov IS IS Kamerový systém monitorujúci priestory prístupné verejnosti /IS22/

Účel spracúvania 
osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je monitorovanie priestorov 
prístupných verejnosti z dôvodu ochrany majetku a zdravia.

Právny základ Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným 
záujmom je ochrana majetku a bezpečnosti prevádzkovateľa a dotknutých osôb

Kategórie príjemcov Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov,  

Poisťovne 

Policajný zbor 

audítor,  

poverení zamestnanci 

advokát

Lehoty na vymazanie 
os. Údajov

15 dní po dni v ktorom bol záznam vyhotovený

Kategórie dotknutých 
osôb   

fyzické osoby, ktoré vstúpili do priestorov prevádzkovateľa, ktoré sú prístupné verejnosti 

samotná verejnosť

Kategórie osobných 
údajov   

obrazový záznam

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, 
a to formou: 

zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,  
schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického 
incidentu,  
procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na 
zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Neuskutočňuje sa

Cezhraničný prenos os. Údajov – Neuskutočňuje sa

EVIDENCIA DOKUMENTOV PRE ZÍSKANIE POVOLENÍ NA 
VÝKON PREDMETU ČINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA

Názov IS IS evidencia dokumentov pre získanie povolení na výkon predmetu činnosti 
prevádzkovateľa /IS26/

Účel spracúvania 
osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci tejto agendy je evidovanie príslušných 
dokumentov nevyhnutných pre riadny výkon predmetu činnosti, pre získanie povolení, 
osvedčení a certifikátov vystavených / udelených príslušnými orgánmi.

Právny základ Príslušné predpisy v danej oblasti – plnenie povinností stanovených právnymi predpismi 
účinnými na území SR



Kategórie príjemcov Advokát  

orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov,  
audítor 

Registrové súdy 

Príslušné Okresné úrady (ŽRSR) 

poverení zamestnanci

Lehoty na vymazanie 
os. Údajov

Nie sú stanovené v registratúrnych normách prevádzkovateľa

Kategórie dotknutých 
osôb   

Zamestnanec 

Spoločník 

Zodpovedná osoba

Kategórie osobných 
údajov   

Vystavovateľ dokumentu, certifikátu 

Identifikačné údaje vystavovateľa dokumentu, certifikátu 

Meno, priezvisko a podpis vystavovateľa dokumentu, certifikátu 

Údaje dokumentu, certifikátu

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, 
a to formou: 

zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,  
schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického 
incidentu,  
procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na 
zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Neuskutočňuje sa

Cezhraničný prenos os. Údajov – Neuskutočňuje sa

EVIDENCIA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE
Názov IS IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie  /IS27/

Účel spracúvania 
osobných údajov

Účel vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie, ktorí prevádzkovateľovi zaslali žiadosti o 
prijatie do zamestnania, a to dobrovoľne, na základe výberového konania alebo bez 
vypísaného výberového konania so zámerom možného kontaktovania o vyhlásenom výberovom 
konaní v budúcnosti v prípade, ak prevádzkovateľ momentálne nemá vhodné voľné pracovné 
miesto, alebo ho obsadí iným uchádzačom

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 poverení zamestnanci 
IT správca 



Lehoty na vymazanie 
os. Údajov

1 rok odo dňa zaslania žiadosti o prijatie do zamestnania na základe vypísaného výberového 
konania 

1 rok odo dňa zaslania žiadosti o prijatie do zamestnania a súhlasom so spracovaním 
a evidenciou osobných údajov mimo vypísaného výberového konania  

14 dní po zaslaní žiadosti o prijatie do zamestnania bez súhlasu so spracovaním a evidenciou 
osobných údajov mimo vypísaného výberového konania

Kategórie dotknutých 
osôb   

Uchádzač o zamestnanie

Kategórie osobných 
údajov   

Údaje uvedené v životopise, motivačnom liste a ďalších požadovaných dokumentoch 
potvrdzujúcich požadovanú kvalifikáciu, najmä 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, rodinný stav, kontakt – telefonický, e-mail,  
číslo OP, resp. cestovného dokladu, iné identifikačné údaje, výpis z registra trestov, osvedčenie 
o získanom vzdelaní v odbore

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, 
a to formou: 

zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,  
schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického 
incidentu,  
procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na 
zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Neuskutočňuje sa

Cezhraničný prenos os. Údajov – Neuskutočňuje sa


