
Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov  

v Kancelárii Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 

 

Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „Kancelária“) spracúva osobné údaje v 

súlade s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), zákonom č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o 

ochrane osobných údajov“) a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

 

I. Identifikačné a kontaktné údaje: 

 

Prevádzkovateľ:  

Názov:   Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 

Sídlo:   Župné námestie 13, 814 90 Bratislava 

 

Telefónny kontakt: 02 / 323 04 660 

E-mail:  podatelna@nsud.sk 

 

Zodpovedná osoba:  zodpovednaosoba@nsud.sk 

 

II. Pojmy týkajúce sa ochrany osobných údajov:  
 

Pre jednoduchšie porozumenie informáciám, ktoré sa v súvislosti so spracúvaním osobných údajov 

poskytujú dotknutým osobám, sa v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov definujú 

základné pojmy nasledovne: 

a. osobnými údajmi sú akékoľvek údaje alebo informácie tykajúce sa identifikovanej alebo 

identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno 

identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného 

identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné 

údaje, online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo 

znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu 

alebo sociálnu identitu,  

b. dotknutou osobou je každá fyzická osoba, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje, 

c. prevádzkovateľom je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania a 

prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene, 

d. sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, 

e. zodpovednou osobou je osoba, ktorá je poverená prevádzkovateľom za účelom plnenia úloh 

podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov, 

f. príjemcom je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou, 

g. účelom spracúvania je vopred jednoznačne vymedzený alebo zákonom ustanovený zámer 

spracúvania osobných údajov, ktorý sa viaže na určitú činnosť, 

h. spracúvaním osobných údajov je akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými 

údajmi, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, zmena alebo oprava, 

vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, obmedzenie, poskytovanie, zverejňovanie, 

cezhraničný prenos, uchovávanie, výmaz alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú 

automatizovanými, čiastočne automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami 

spracúvania, 

i. súhlasom dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný 

a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým prostredníctvom jednoznačného 

potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, 
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j. oprávneným záujmom je záujem prevádzkovateľa alebo iného subjektu, ktorý prevažuje nad 

záujmami alebo základnými právami a slobodami dotknutej osoby. 

 

 

III. Informácie k spracúvaniu osobných údajov: 

 

Účel spracúvania a právny základ spracúvania osobných údajov 
Spracúvanie osobných údajov je vykonávané na zabezpečenie plnenia úloh Kancelárie, ktoré sú spojené 

s odborným, organizačným, personálnym, ekonomickým, administratívnym a technickým zabezpečením 

činnosti Najvyššieho súdu Slovenskej republiky podľa zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a osobitných predpisov. Osobné údaje sú 

získavané priamo od dotknutých osôb alebo od iných osôb, súdov a orgánov v súlade s GDPR, zákonom 

o ochrane osobných údajov a osobitnými predpismi v rozsahu nevyhnutnom podľa týchto predpisov 

na dosiahnutie účelu spracúvania. 

 

Spracúvanie osobných údajov je v podmienkach Kancelárie vo všeobecnosti vykonávané predovšetkým 

na: 

a. splnenie zákonných povinností podľa osobitných predpisov, 

b. plnenie zmluvy alebo v rámci predzmluvných vzťahov na základe žiadosti dotknutej osoby, 

c. splnenie úloh realizovaných vo verejnom záujme a pri výkone verejnej moci zverenej 

prevádzkovateľovi, 

d. účely oprávnených záujmov Kancelárie alebo tretej strany v súlade s GDPR a zákonom 

o ochrane osobných údajov, najmä v súvislosti s monitorovaním priestorov za účelom 

bezpečnosti, ochrany majetku, zdravia a odhaľovania kriminality, ako oprávneného záujmu 

prevádzkovateľa, ktorý však nesúvisí a nie je vykonávaný v rámci plnenia úloh pri výkone 

verejnej moci, 

e. základe súhlasu dotknutej osoby. 

 

Kancelária spracúva osobné údaje za účelom: 

 

1 Označenie (názov) činnosti: Personálna a mzdová agenda 

 

Spracúvanie osobných údajov je vykonávané na dosiahnutie účelov spracúvania, najmä: 

 

Účel spracúvania  Výberové konania 

Právny základ  

Predzmluvný vzťah 

Osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 55/2017 Z. z. 

o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone 

práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon 

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

Opis kategórií dotknutých osôb Uchádzači o zamestnanie 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, 

priezvisko, adresa trvalého/prechodného pobytu, telefónne 

číslo, e-mailová adresa, vzdelanie, pracovné skúsenosti, 

podpis, iné osobné údaje uvedené v žiadosti uchádzača o 

zamestnanie, životopise, motivačnom liste a predložených 

dokladoch, ktoré sa vyžadujú na obsadzované pracovné miesto, 

údaje získané počas výberového konania 
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Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom 

spracúvania, môžu byť ak ich dotknutá osoba dobrovoľne 

uvedie do životopisu 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy 

a priestupky na preukázanie bezúhonnosti 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

 

Účel spracúvania  
Žiadosti o prijatie do zamestnania uchádzačov mimo 

výberového konania 

Právny základ  Súhlas dotknutej osoby 

Opis kategórií dotknutých osôb 
Fyzické osoby, ktoré zaslali prevádzkovateľovi žiadosť 

o prijatie do zamestnania  

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, 

priezvisko, adresa trvalého/prechodného pobytu, telefónne 

číslo, e-mailová adresa, vzdelanie, pracovné skúsenosti, 

podpis, iné osobné údaje uvedené v žiadosti uchádzača o 

zamestnanie, životopise, motivačnom liste a predložených 

dokladoch 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom 

spracúvania, môžu byť ak ich dotknutá osoba dobrovoľne 

uvedie do životopisu 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, 

priestupky nie sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa , ak osobitný zákon neustanoví inak 

 

Účel spracúvania  Osobné spisy zamestnancov v štátnej službe 

Právny základ  

Zmluvný vzťah 

Osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 55/2017 Z. z. 

o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. 

Zákonník práce v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Zamestnanci, bývalí zamestnanci, rodinní príslušníci 

Opis kategórií osobných údajov 

 

Osobné údaje uvedené v životopise, osobné údaje súvisiace 

s kvalifikáciou a pracovnými skúsenosťami zamestnanca, 

údaje ktoré môžu byť významné z hľadiska práce, ktorú 

zamestnanec má vykonávať, vykonáva alebo vykonával, 

osobné údaje vyplývajúce z osobitných zákonov najmä meno, 

priezvisko, rodné priezvisko, titul, rodné číslo, dátum a miesto 

narodenia, osobné číslo, podpis, rodinný stav, štátna 

príslušnosť, štátne občianstvo, adresa trvalého/prechodného 

pobytu, pohlavie, údaje o vzdelaní, spôsobilosť na právne 

úkony, telefónne číslo, e-mailová adresa, spôsobilosť na výkon 

služobnej činnosti, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, 

osvedčeniach o absolvovaných skúškach a vzdelávacích 

aktivitách, úradné doklady nevyhnutné na účely 

štátnozamestnaneckého pomeru alebo plnenia povinností 
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podľa osobitných zákonov v pracovnoprávnej oblasti, údaje 

týkajúce sa preškolenia a získania odbornej kvalifikácie, 

oznámenia o výške a zložení funkčného platu, údaje 

o bankovom účte zamestnanca, údaje o zamestnávateľoch, 

údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, priznaní dôchodku,  

druhu dôchodku, rozhodnutia nariadenia súdov alebo 

správnych orgánov, údaje o rodinných príslušníkoch najmä v 

rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, údaje 

o blízkych osobách, manželovi alebo manželke, deťoch a iné 

osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu  

Osobitné kategórie osobných údajov týkajúce sa zdravia, 

práceschopnosti 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy 

a priestupky na preukázanie  bezúhonnosti  

Kategórie príjemcov 

Úrad vlády SR 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) GDPR 

v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov 

 

Účel spracúvania  
Osobné spisy zamestnancov vykonávajúcich prácu 

vo verejnom záujme 

Právny základ  

Zmluvný vzťah 

Osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 552/2003 Z. z. 

o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 

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

predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Zamestnanci, bývalí zamestnanci, rodinní príslušníci 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje uvedené v životopise, súvisiace s kvalifikáciou 

odbornou spôsobilosťou, profesionálnymi skúsenosťami 

zamestnanca, údaje ktoré môžu byť významné z hľadiska 

práce, ktorú zamestnanec má vykonávať, vykonáva alebo bude 

vykonávať, osobné údaje vyplývajúce z osobitných zákonov 

najmä meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, rodné číslo, 

dátum a miesto narodenia, osobné číslo, podpis, rodinný stav, 

štátna príslušnosť, štátne občianstvo, adresa 

trvalého/prechodného pobytu, pohlavie, telefónne číslo, e-

mailová adresa, údaje o vzdelaní, údaje o bankovom účte, 

lekárske potvrdenia o spôsobilosti vykonávať prácu, 

informácie o mzde, údaje o dôležitých osobných prekážkach v 

práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, údaje o priznaní 

dôchodku, druhu dôchodku, údaje o zamestnávateľoch, údaje 

o rodinných príslušníkoch najmä: titul, meno, priezvisko, 

dátum narodenia, miesto narodenia, rodné číslo, osobné údaje 

spracúvané na potvrdeniach, osvedčeniach o absolvovaných 

skúškach, vzdelávacích aktivitách, úradné doklady a iné 

osobné údaje v oblasti pracovnoprávnej podľa osobitných 

právnych predpisov. 
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Osobitné kategórie osobných údajov týkajúce sa zdravia, 

práceschopnosti 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy 

a priestupky vo vzťahu k údajom o bezúhonnosti  

Kategórie príjemcov 
Oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) GDPR v 

spojitosti s § 13 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov 

 

Účel spracúvania  Osobné spisy ostatných zamestnancov 

Právny základ  

Zmluvný vzťah 

Osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 311/2001 Z. z. 

Zákonník práce v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Zamestnanci, bývalí zamestnanci, rodinní príslušníci 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje uvedené v životopise, súvisiace s kvalifikáciou 

odbornou spôsobilosťou, profesionálnymi skúsenosťami 

zamestnanca, údaje ktoré môžu byť významné z hľadiska 

práce, ktorú zamestnanec má vykonávať, vykonáva alebo bude 

vykonávať, osobné údaje vyplývajúce z osobitných zákonov 

najmä meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, rodné číslo, 

dátum a miesto narodenia, osobné číslo, podpis, rodinný stav, 

štátna príslušnosť, štátne občianstvo, adresa 

trvalého/prechodného bydliska, pohlavie, telefónne číslo, e-

mailová adresa, údaje o vzdelaní, údaje o bankovom účte, 

lekárske potvrdenia o spôsobilosti vykonávať prácu, 

informácie o mzde, údaje o dôležitých osobných prekážkach v 

práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, údaje o priznaní 

dôchodku, druhu dôchodku, údaje o zamestnávateľoch, údaje 

o rodinných príslušníkoch najmä: titul, meno, priezvisko, 

dátum narodenia, miesto narodenia, rodné číslo, osobné údaje 

spracúvané na potvrdeniach, osvedčeniach o absolvovaných 

skúškach, vzdelávacích aktivitách, úradné doklady a iné 

osobné údaje v oblasti pracovnoprávnej podľa osobitných 

právnych predpisov. 

Osobitné kategórie osobných údajov týkajúce sa zdravia, 

práceneschopnosti 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy 

a priestupky na preukázanie bezúhonnosti 

Kategórie príjemcov 
Oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) GDPR v 

spojitosti s § 13 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov 

 

Účel spracúvania  
Osobné spisy osôb vykonávajúcich prácu mimo pracovný 

pomer 

Právny základ  

Zmluvný vzťah 

Osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 311/2001 Z. z. 

Zákonník práce v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb 
Osoby vykonávajúce prácu mimo pracovný pomer, osoby, 

ktoré vykonávali prácu mimo pracovný pomer 

Opis kategórií osobných údajov 
Osobné údaje uvedené v životopise, súvisiace s kvalifikáciou 

odbornou spôsobilosťou, profesionálnymi skúsenosťami 
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zamestnanca, údaje ktoré môžu byť významné z hľadiska 

práce, ktorú zamestnanec má vykonávať, vykonáva alebo bude 

vykonávať, osobné údaje vyplývajúce z osobitných zákonov 

najmä titul, meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné 

číslo, adresa trvalého/prechodného pobytu, pohlavie, 

informácie o mzde, údaje týkajúce sa odpracovaného času a 

odmeny, číslo účtu, podpis, údaje uvedené na potvrdenia, 

osvedčeniach alebo iných dokladoch nevyhnutných k výkonu 

práce a ďalšie osobné údaje v oblasti pracovnoprávnej podľa 

osobitných právnych predpisov. 

Osobitné kategórie osobných údajov môžu byť predmetom 

spracúvania na preukázanie práceschopnosti 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, 

priestupky nie sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov 
Oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) GDPR v 

spojitosti s § 13 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov 

 

Účel spracúvania  Evidencia dochádzky, dovolenky 

Právny základ  

Osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 55/2017 Z. z. 

o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. 

Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 

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

neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Zamestnanci, bývalí zamestnanci 

Opis kategórií osobných údajov 

Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, údaje 

o odpracovanom čase, čerpaní dovolenky, práceneschopnosti, 

prekážky v práci 

Osobitné kategórie osobných údajov týkajúcich sa 

práceneschopnosti zamestnanca 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, 

priestupky nie sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov 
Oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) GDPR v 

spojitosti s § 13 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov 

 

Účel spracúvania  Plnenie povinností voči sociálnej poisťovni 

Opis kategórií dotknutých osôb 

Zamestnanci, bývalí zamestnanci, rodinní príslušníci. 

(manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti 

zamestnancov) 

Právny základ  

Osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 55/2017 Z. z. 

o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone 

práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon 

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 

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

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

neskorších predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade 
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príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 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 

Opis kategórií osobných údajov 

Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, dátum 

narodenia, rodné číslo, adresa trvalého/prechodného pobytu, 

údaje týkajúce sa odvodov, údaje o pracovnej neschopnosti 

a o odpracovanom čase, údaje o dôležitých osobných 

prekážkach v práci, údaje o priznaní dôchodku, údaje o čerpaní 

materskej a rodičovskej dovolenky 

Osobitné kategórie osobných údajov týkajúce sa zdravia 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, 

priestupky nie sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Sociálna poisťovňa 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) GDPR 

v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov 

 

Účel spracúvania  Plnenie povinností voči zdravotným poisťovniam 

Právny základ  

Osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 55/2017 Z. z. 

o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone 

práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon 

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 

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

zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných 

poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, 

službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Zamestnanci, bývalí zamestnanci  

Opis kategórií osobných údajov 

Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, dátum 

narodenia, rodné číslo, adresa trvalého/prechodného pobytu, 

údaje týkajúce sa odvodov, údaje týkajúce sa pracovnej 

neschopnosti, údaje v súvislosti s čerpaním materskej 

a rodičovskej dovolenky, údaje o zamestnávateľovi 

Osobitné kategórie osobných údajov týkajúce sa zdravia, 

práceneschopnosti 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, 

priestupky nie sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Zdravotné poisťovne 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) GDPR 

v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov 
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Účel spracúvania  Plnenie daňových povinností 

Právny základ  

Osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 55/2017 Z. z. 

o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone 

práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon 

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 

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

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

predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Zamestnanci a bývali zamestnanci 

Opis kategórií osobných údajov 

Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, dátum 

narodenia, rodné číslo, adresa trvalého/prechodného pobytu, 

údaje týkajúce sa platových a finančných náležitostí, údaje 

v súvislosti s ročným zúčtovaním daní, údaje týkajúce sa 

dôchodkov, bankový účet  

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom 

spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, 

priestupky nie sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Daňový úrad 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) GDPR 

v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov 

 

Účel spracúvania  Plnenie povinností zamestnávateľa voči kontrolným orgánom 

Právny základ  

Osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 55/2017 Z. z. 

o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone 

práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon 

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 

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

zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 

a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov, 

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

pri práci v znení neskorších predpisov, zákon č. 82/2005 Z. z. 

o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Zamestnanci, bývali zamestnanci 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje nevyhnutné na účely kontrolných činností 

zo strany príslušného orgánu, najmä identifikačné údaje, titul, 

meno, priezvisko, adresa trvalého/prechodného pobytu, dátum 

narodenia, rodné číslo, údaje uvedené v osobných spisoch, 

mzdové náležitosti a iné osobné údaje, ktoré sú predmetom 

kontroly, poskytnuté alebo zistené v priebehu kontroly  
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Osobitné kategórie osobných údajov môžu byť predmetom 

spracúvania, ak sú predmetom kontroly alebo zistené 

v priebehu kontroly 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, 

priestupky môžu byť predmetom spracúvania, ak sú 

predmetom kontroly alebo zistené v priebehu kontroly 

Kategórie príjemcov 

Orgány verejnej moci vykonávajúce dozor, dohľad alebo 

kontrolu najmä: 

Národný inšpektorát práce 

Úrad verejného zdravotníctva  

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) GDPR 

v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov 

 

Účel spracúvania  Plnenie povinností zamestnávateľa na úseku BOZP, PO a PZS 

Právny základ  

Osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 55/2017 Z. z. 

o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone 

práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon 

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

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

pri práci v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. 

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 

požiarmi v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Zamestnanci a bývali zamestnanci  

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, 

priezvisko, pozícia, emailová adresa, telefónny kontakt, adresa 

trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, údaje 

o zdravotnom stave, údaje o pracovnom úraze, podpis a iné 

osobné údaje potrebné na dosiahnutie účelu 

Osobitné kategórie osobných údajov týkajúce sa zdravia 

(pracovné úrazy) 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, 

priestupky nie sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Orgány verejnej moci vykonávajúce dozor, dohľad alebo 

kontrolu 

Národný inšpektorát práce 

Úrad verejného zdravotníctva 

Poskytovateľ služieb BOZP a PO 

Poskytovateľ služieb PZS 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) GDPR 

v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov 

 

Účel spracúvania  Mzdová agenda 

Právny základ  

Osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 55/2017 Z. z. 

o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone 

práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon 

č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 
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pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon 

č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 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.  5/2004 Z. z. 

o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon 

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

neschopnosti zamestnanca v znení neskorších predpisov, zákon 

č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších 

predpisov  

Opis kategórií dotknutých osôb 

Zamestnanci, bývalí zamestnanci, rodinní príslušníci (manželia 

alebo manželky, vyživované deti zamestnancov, rodičia 

vyživovaných detí zamestnancov)  

Opis kategórií osobných údajov 

Identifikačné údaje, najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, 

rodné číslo, adresa trvalého/prechodného pobytu, rodinný stav, 

číslo účtu, mzda, plat a ďalšie finančné náležitosti priznané 

za výkon pracovnej činnosti, údaje o odpracovanom čase 

a pracovnej neschopnosti, poberanie prídavkov na deti, sumy 

postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo 

správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady 

uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím 

príslušných orgánov, peňažné príspevky na kompenzáciu 

sociálnych dôsledkov zdravotného postihnutia, údaje o čerpaní 

materskej a rodičovskej dovolenke, výplatné pásky, mzdové 

listy, podklady k mzdám, rekapitulácie miezd, podpis 

Osobitné kategórie osobných údajov týkajúce sa 

zdravia/práceschopnosti 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, 

priestupky nie sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov 
Oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) GDPR v 

spojitosti s § 13 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov 

 

Účel spracúvania  Majetkové priznania 

Právny základ  

Osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 55/2017 Z. z. 

o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone 

práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb 
Zamestnanci a bývalí zamestnanci v štátnej službe a vo výkone 

práce vo verejnom záujme 

Opis kategórií osobných údajov 

 

Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, údaje 

týkajúce sa nehnuteľného majetku, údaje týkajúce sa 

hnuteľného majetku, údaje týkajúce sa majetkových práv 

a iných majetkových hodnôt, podpis  

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom 

spracúvania 
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Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, 

priestupky nie sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov 
Oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) GDPR v 

spojitosti s § 13 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov 

 

Účel spracúvania  Služobné preukazy 

Právny základ  

Osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 55/2017 Z. z. 

o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov pri vydávaní služobných 

preukazov zamestnancom v štátnej službe 

Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) 

GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov 

pri vydávaní služobných preukazov ostatným zamestnancom 

Opis kategórií dotknutých osôb Zamestnanci a bývalí zamestnanci  

Opis kategórií osobných údajov 

Identifikačné údaje: titul, meno, priezvisko, číslo preukazu, 

fotografia 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom 

spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, 

priestupky nie sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

 

Účel spracúvania  Dohody o hmotnej zodpovednosti 

Právny základ  

Zmluvný vzťah 

Osobitné právne predpisy, najmä zákon č.  311/2001 Z. z. 

Zákonník práce v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Zamestnanci, bývali zamestnanci  

Opis kategórií osobných údajov 

Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, adresa 

trvalého/prechodného pobytu, údaje týkajúce sa hmotnej 

zodpovednosti súvisiacej s výkonom práce zamestnanca, 

podpis 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom 

spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, 

priestupky nie sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov 
Oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) GDPR v 

spojitosti s § 13 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov 

 

Účel spracúvania  Kolektívne pracovnoprávne vzťahy 

Právny základ  Kolektívna zmluva 
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Osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 55/2017 Z. z. 

o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone 

práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon 

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

zákon č.  152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších 

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

neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Zamestnanci, bývalí zamestnanci 

Opis kategórií osobných údajov 

Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, údaj 

o členstve v odborovej organizácii, údaje zo zamestnaneckej 

zmluvy, podpis 

Osobitné kategórie osobných údajov k členstvu v odborovej 

organizácii sú predmetom spracúvania. 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, 

priestupky môžu byť predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Zástupcovia zamestnancov 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) GDPR 

v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov 

 

Účel spracúvania  Doplnkové dôchodkové sporenie 

Právny základ  

Zmluvný vzťah  

Osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 55/2017 Z. z. 

o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone 

práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon 

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

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

v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Zamestnanci, bývalí zamestnanci 

Opis kategórií osobných údajov 

Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, adresa 

trvalého/prechodného pobytu, údaje týkajúce sa dôchodkového 

sporenia, číslo účtu, podpis  

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom 

spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, 

priestupky nie sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Správcovské spoločnosti 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) GDPR 

v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov 

 

Účel spracúvania  Pracovné cesty 

Právny základ  

Osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 55/2017 Z. z. 

o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone 

práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon 

č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, 
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zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení 

neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Zamestnanci, spolucestujúce osoby, bývalí zamestnanci 

Opis kategórií osobných údajov 

Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, adresa 

trvalého/prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová 

adresa, osobné číslo, funkcia/pozícia, oddelenie, údaje 

o dopravnom prostriedku, údaje týkajúce sa pracovnej cesty, 

ďalšie osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu 

spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom 

spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, 

priestupky nie sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

 

Účel spracúvania  Poistenie zamestnancov 

Právny základ  

Zmluvný vzťah  

Osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 55/2017 Z. z. 

o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone 

práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon 

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

predpisov, zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Zamestnanci, bývalí zamestnanci 

Opis kategórií osobných údajov 

Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, dátum 

narodenia, rodné číslo, adresa trvalého/prechodného pobytu, 

štátna príslušnosť, telefónne číslo, e-mailová adresa, 

funkcia/pozícia 

Osobitné kategórie osobných údajov môžu byť predmetom 

spracúvania týkajúce sa zdravia  

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, 

priestupky nie sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Poisťovne 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) GDPR 

v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov 

 

2 Označenie (názov) činnosti: Personálna agenda sudcov 

 

Spracúvanie osobných údajov je vykonávané na dosiahnutie účelov spracúvania, najmä: 

 

Účel spracúvania  Výberové konania 

Právny základ  

Osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 385/2000 Z. z. 

o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 
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Opis kategórií dotknutých osôb Uchádzači o pozíciu sudcu 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, 

priezvisko, adresa trvalého/prechodného pobytu, a adresa pre 

doručovanie, kontaktné údaje (tel. č., e-mailová adresa), 

osobné údaje uvedené v žiadosti, osobné údaje uvedené 

v životopise, motivačnom liste a predložených dokladoch, 

ktoré sa vyžadujú na obsadzované miesto sudcu, spôsobilosť 

na právne úkony a zdravotná spôsobilosť, údaje a doklady 

týkajúce sa vzdelania jazykových znalostí, právnickej praxe a 

zloženia justičnej skúšky alebo inej zákonom uznanej skúšky, 

overenie spôsobilosti pred Národným bezpečnostným úradom 

v prípade úspešného uchádzača, údaje týkajúce sa blízkych 

osôb, údaje získané počas výberového konania, psychologické 

posúdenie, zvukový záznam vyhotovený počas výberového 

konania 

Osobitné kategórie osobných údajov vo vzťahu k údajom 

týkajúcim sa zdravia 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy 

a priestupky na preukázanie bezúhonnosti 

Kategórie príjemcov 

Ministerstvo spravodlivosti SR 

Súdna rada SR 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) GDPR 

v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov 

 

Účel spracúvania  Osobné spisy sudcov 

Právny základ  

Osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 385/2000 Z. z. 

o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Sudcovia, bývalí sudcovia, rodinní príslušníci 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje súvisiace s výkonom funkcie sudcu, 

kvalifikáciou a profesionálnymi skúsenosťami a údaje 

vyplývajúce z osobitných zákonov, najmä titul, meno, 

priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum a miesto 

narodenia, podpis, rodinný stav, štátna príslušnosť, štátne 

občianstvo, adresa trvalého/prechodného pobytu, pohlavie, 

údaje o vzdelaní, spôsobilosť na právne úkony, platový dekrét 

a údaje o bankovom účte sudcu, údaje o rodinných 

príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum 

narodenia, údaje o blízkych osobách, manželovi alebo 

manželke, deťoch, údaje o priznaní dôchodku, o druhu 

dôchodku, menovacie dekréty, životopis / údaje uvedené 

v životopise, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach / 

osvedčenia / vzdelávacích aktivitách úradné doklady 

nevyhnutné na účely výkonu funkcie sudcu 

Osobitné kategórie osobných údajov týkajúce sa zdravia 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy 

a priestupky na preukázanie o bezúhonnosti 

Kategórie príjemcov 
Oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) GDPR) 

v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov 



 15 

 

Účel spracúvania  Platové pomery sudcov 

Právny základ  

Osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 385/2000 Z. z. 

o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 757/2004 Z. z. 

o súdoch 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 v znení neskorších predpisov, zákon 

č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších 

predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Sudcovia, bývalí sudcovia 

Opis kategórií osobných údajov 

Identifikačné údaje, najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, 

rodné číslo, adresa trvalého/prechodného pobytu, rodinný stav, 

číslo účtu, platové pomery a ďalšie finančné náležitosti 

a náležitosti sociálneho zabezpečenia, údaje týkajúce sa 

pracovnej neschopnosti, mzdové listy, podklady k platovým 

pomerom, iné údaje týkajúce sa platových pomerov sudcov, 

údaje o vyživovaných deťoch  

Osobitné kategórie osobných údajov týkajúce sa zdravia 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, 

priestupky nie sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov 
Oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) GDPR v 

spojitosti s § 13 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov 

 

Účel spracúvania  Plnenie povinností voči sociálnej poisťovni 

Právny základ  

Osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 385/2000 Z. z. 

o sudcoch a prísediacich 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. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej 

neschopnosti zamestnanca 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. 152/1994 Z. z. 

o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Sudcovia, bývalí sudcovia 

Opis kategórií osobných údajov 

Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, dátum 

narodenia, rodné číslo, adresa trvalého/prechodného pobytu, 

údaje týkajúce sa odvodov, údaje o pracovnej neschopnosti 

a o odpracovanom čase, údaje o dôležitých osobných 

prekážkach v práci, údaje o čerpaní materskej a rodičovskej 
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dovolenke, údaje o zamestnávateľovi, iné osobné údaje 

nevyhnutné na dosiahnutie účelu 

Osobitné kategórie osobných údajov týkajúce sa zdravia 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, 

priestupky nie sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Sociálna poisťovňa 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) GDPR 

v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov 

 

Účel spracúvania  Plnenie povinností voči zdravotným poisťovniam 

Právny základ  

Osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 385/2000 Z. z. 

o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. 

o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 

581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad 

zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, 

službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Opis kategórií dotknutých osôb Sudcovia, bývalí sudcovia 

Opis kategórií osobných údajov 

Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, dátum 

narodenia, rodné číslo, adresa trvalého/prechodného pobytu, 

údaje týkajúce sa odvodov, údaje týkajúce sa pracovnej 

neschopnosti a odpracovanom čase, iné osobné údaje 

nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov vo vzťahu k údajom 

týkajúcim sa zdravia 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, 

priestupky nie sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Zdravotné poisťovne 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) GDPR 

v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov 

 

Účel spracúvania  Plnenie daňových povinností 

Právny základ  

Osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 385/2000 Z. z. 

o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. 

o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Sudcovia,  bývalí sudcovia 

Opis kategórií osobných údajov 

Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, dátum 

narodenia, rodné číslo, adresa trvalého/prechodného pobytu, 

údaje týkajúce sa platových a finančných náležitostí, údaje 

rodinných príslušníkov súvisiacich s ročným zúčtovaním daní, 

a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu 

spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom 

spracúvania 



 17 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, 

priestupky nie sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Daňový úrad 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) GDPR 

v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov 

 

Účel spracúvania  Plnenie povinností zamestnávateľa na úseku BOZP, PO, PZS  

Právny základ  

Osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 385/2000 Z. z. 

o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 

a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení 

neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Sudcovia, bývalí sudcovia 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, 

priezvisko, pozícia, emailová adresa, telefónny kontakt, adresa 

trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, údaje 

o zdravotnom stave, údaje o pracovnom úraze, podpis a iné 

osobné údaje potrebné na dosiahnutie účelu 

Osobitné kategórie osobných údajov vo vzťahu k údajom 

týkajúcim sa zdravia (pracovné úrazy) 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, 

priestupky nie sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Orgány verejnej moci vykonávajúce dozor, dohľad alebo 

kontrolu: 

Národný inšpektorát práve 

Úrad verejného zdravotníctva 

Poskytovateľ služieb BOZP a PO 

Poskytovateľ služieb PZS 

Zdravotnícke zariadenia 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) GDPR 

v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov 

 

Účel spracúvania  Preukazy sudcov 

Právny základ  

Osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 385/2000 Z. z. 

o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Sudcovia a bývalí sudcovia 

Opis kategórií osobných údajov 

Identifikačné údaje najmä: titul, meno, priezvisko, funkcia, 

číslo služobného preukazu, fotografia 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom 

spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, 

priestupky nie sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 
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Účel spracúvania  Majetkové priznania 

Právny základ  

Osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 385/2000 Z. z. 

o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Sudcovia, bývalí sudcovia 

Opis kategórií osobných údajov 

Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, údaje 

týkajúce sa príjmov, údaje týkajúce sa nehnuteľného majetku, 

údaje týkajúce sa hnuteľného majetku, údaje týkajúce sa 

majetkových práv a iných majetkových hodnôt, údaje týkajúce 

sa záväzkových vzťahov, údaje rodinných príslušníkov 

k hnuteľným a nehnuteľným majetkom, podpis 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom 

spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, 

priestupky nie sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov 
Oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) GDPR v 

spojitosti s § 13 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov 

 

Účel spracúvania  Doplnkové dôchodkové sporenie 

Právny základ  

Zmluvný vzťah 

Osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 385/2000 Z. z. 

o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č.  650/2004 Z. 

z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších 

predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Sudcovia, bývalí sudcovia 

Opis kategórií osobných údajov 

Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, údaje 

týkajúce sa dôchodkového sporenia, číslo účtu, podpis  

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom 

spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, 

priestupky nie sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Správcovské spoločnosti 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) GDPR 

v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov 

 

Účel spracúvania  Pracovné cesty 

Právny základ  

Osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 385/2000 Z. z. 

o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 283/2002 Z. z. 

o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Sudcovia, bývalí sudcovia, spolucestujúci 

Opis kategórií osobných údajov 

Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, adresa 

trvalého/prechodného pobytu, kontaktné údaje, osobné číslo, 

funkcia, údaje o dopravnom prostriedku, údaje týkajúce sa 
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pracovnej cesty, ďalšie osobné údaje nevyhnutné na 

dosiahnutie účelu spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom 

spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, 

priestupky nie sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

 

Účel spracúvania  Poistenie sudcov 

Právny základ  

Zmluvný vzťah 

Osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 385/2000 Z. z. 

o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2015 Z. z. 

o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Sudcovia, bývalí sudcovia 

Opis kategórií osobných údajov 

Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, dátum 

narodenia, rodné číslo, adresa trvalého/prechodného pobytu, 

štátna príslušnosť, telefónne číslo, e-mailová adresa 

Osobitné kategórie osobných údajov týkajúce sa zdravia  

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, 

priestupky nie sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Poisťovňa  

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) GDPR 

v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov 

 

Účel spracúvania  Disciplinárna zodpovednosť 

Právny základ  

Osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 385/2000 Z. z. 

o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 757/2004 Z. z. 

o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Sudcovia, bývalí sudcovia 

Opis kategórií osobných údajov 

Identifikačné údaje, najmä identifikačné a kontaktné údaje, 

titul, meno, priezvisko, adresa trvalého/prechodného pobytu, 

adresa na doručovanie, údaje týkajúce sa disciplinárneho 

previnenia, disciplinárne opatrenia 

Osobitné kategórie osobných údajov týkajúce sa zdravia 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, 

priestupky nie sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Ústavný súd SR 

Súdna rada SR 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) GDPR 

v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov 

 

3 
Označenie (názov) činnosti: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a požiarna 

ochrana 
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Účel spracúvania  
Plnenie povinnosti v oblasti BOZP a PO pri iných fyzických 

osobách 

Právny základ  

Osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 124/2006 Z. z. 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 

314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi 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 

Opis kategórií dotknutých osôb 
Fyzické osoby voči ktorým vzniká prevádzkovateľovi 

povinnosť plniť si úlohy v oblasti BOZP a PO 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, 

priezvisko, pozícia, emailová adresa, telefónny kontakt, adresa 

trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, údaje 

o zdravotnom stave, údaje o pracovnom úraze, podpis a iné 

osobné údaje potrebné na dosiahnutie účelu 

Osobitné kategórie osobných údajov týkajúcich sa zdravia 

(pracovné úrazy) 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, 

priestupky nie sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Orgány verejnej moci vykonávajúce dozor, dohľad alebo 

kontrolu: 

Národný inšpektorát práce 

Ministerstvo vnútra SR 

Poskytovateľ služieb BOZP a PO 

Poskytovateľ služieb PZS 

Zdravotnícke zariadenia 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) 

GDPR v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona o ochrane osobných 

údajov 

 

4 Označenie (názov) činnosti: Ekonomika, účtovné doklady 

Účel spracúvania  Ekonomická agenda a spracovanie účtovných dokladov 

Právny základ  

Osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 283/2002 

Z. z. o cestovných náhradách 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. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon 

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov a iné osobitné zákony 

na dosiahnutie účelu spracúvania 

Opis kategórií dotknutých osôb 
Sudcovia, zamestnanci, fyzické osoby, ktorým vznikne 

povinnosť úhrady 

Opis kategórií osobných údajov 
Osobné údaje v rozsahu najmä titul, meno, priezvisko, adresa 

trvalého/prechodného pobytu, telefónne číslo,  
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e-mailová adresa, dátum narodenia, podpis, číslo účtu a iné 

osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom 

spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, 

priestupky nie sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov 

Daňový úrad 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) GDPR 

v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov 

 

5 Označenie (názov) činnosti: Správa registratúry 

Účel spracúvania  Správa došlej a odoslanej pošty (správa registratúry) 

Právny základ  

Osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 395/2002 Z. z. 

o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2013 Z. z. 

o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej 

moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-

Governmente) v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Odosielatelia a prijímatelia korešpondencie (fyzické osoby) 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje súvisiace so správou registratúry, vrátane 

doručovania do elektronickej schránky, najmä titul, meno, 

priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, predmet 

korešpondencie / registratúrneho záznamu a iné osobné údaje 

nevyhnutné na dosiahnutie účelu 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom 

spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, 

priestupky nie sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov 

Ministerstvo vnútra SR 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) GDPR 

v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov 

 

6 Označenie (názov) činnosti: Práva dotknutých osôb 

Účel spracúvania  
Vybavovanie žiadostí, ktorými dotknuté osoby uplatnili svoje 

práva 

Právny základ  
Osobitné právne predpisy, GDPR a zákon o ochrane osobných 

údajov 

Opis kategórií dotknutých osôb 
Fyzické osoby, ktoré si uplatnia svoje práva ako dotknuté 

osoby 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje súvisiace s vybavovaním žiadostí, ktorými si 

dotknuté osoby uplatnili svoje práva, najmä titul, meno, 

priezvisko, adresa trvalého/prechodného pobytu, podpis 

a ďalšie osobné údaje, ku ktorým sa vzťahuje uplatňované 

právo dotknutej osoby 

Osobitné kategórie osobných údajov môžu byť predmetom 

spracúvania, ak sa týkajú výkonu práv dotknutých osôb 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, 

priestupky, môžu byť predmetom spracúvania, ak sa týkajú 

výkonu práv dotknutých osôb 
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Kategórie príjemcov 

Úrad na ochranu osobných údajov SR 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) GDPR 

v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov 

 

7 
Označenie (názov) činnosti: Sprístupňovanie informácií podľa zákona o slobodnom 

 prístupe k informáciám 

 

Účel spracúvania  
Vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií 

Právny základ  

Osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 

neskorších predpisov 

Súhlas dotknutej osoby v prípadoch, pre ktoré to zákon 

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyžaduje 

Opis kategórií 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 (vrátane osobných 

údajov o zamestnancoch) 

Opis kategórií osobných údajov 

Bežné osobné údaje, ďalšie osobné údaje žiadateľa a bežné 

osobné údaje o dotknutej osobe sprístupnené povinnou osobou 

na základe zákona alebo predchádzajúceho písomného súhlasu, 

najmä titul, meno, priezvisko, adresa trvalého/prechodného 

pobytu, korešpondenčná adresa, emailová adresa, telefónne 

číslo. 

Osobitné kategórie osobných údajov môžu byť predmetom 

spracúvania, ak sú predmetom žiadosti o sprístupnenie 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, 

priestupky nie sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Žiadatelia podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) GDPR 

v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov 

 

8 Označenie (názov) činnosti: Sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach 

Účel spracúvania  Vybavovanie sťažností podľa zákona o sťažnostiach 

Právny základ  
Osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 9/2010 Z. z. 

o sťažnostiach v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb 

Sťažovateľ, zástupca sťažovateľa (fyzické osoby) iné fyzické 

osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na vybavovanie 

sťažností 

Opis kategórií osobných údajov 

Bežné osobné údaje súvisiace s vybavovaním a prešetrovaním 

sťažností, najmä meno, priezvisko, adresa 

trvalého/prechodného pobytu sťažovateľa, adresa sťažovateľa 

na doručovanie, e-mailová adresa, ďalšie osobné údaje zistené 

alebo predložené v priebehu vybavovania sťažnosti a ktoré sú 

nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania 
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Osobitné kategórie osobných údajov môžu byť predmetom 

spracúvania, ak sú predmetom sťažnosti alebo zistené v 

priebehu vybavovania sťažnosti 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, 

priestupky môžu byť predmetom spracúvania, ak spracúvanie 

ustanoví osobitný predpis 

Kategórie príjemcov 

Orgány verejnej správy a iné osoby v súvislosti 

s poskytovaním súčinnosti 

Sťažovateľ a iné fyzické osoby, ktorých sa sťažnosť týka 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) GDPR 

v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov 

 

9 Označenie (názov) činnosti: Sťažnosti štátnych zamestnancov 

Účel spracúvania  Vybavovanie sťažností štátnych zamestnancov 

Právny základ  

Osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 55/2017 Z. z. 

o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších 

predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb 

Štátni zamestnanci, bývalí štátni zamestnanci, iné fyzické 

osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na vybavovanie 

sťažností 

Opis kategórií osobných údajov 

Bežné osobné údaje súvisiace s vybavovaním a prešetrovaním 

sťažností, najmä meno, priezvisko, adresa 

trvalého/prechodného pobytu sťažovateľa, adresa sťažovateľa 

na doručovanie, e-mailová adresa, ďalšie osobné údaje zistené 

alebo predložené v priebehu vybavovania sťažnosti 

Osobitné kategórie osobných údajov môžu byť predmetom 

spracúvania, ak sú predmetom sťažnosti alebo zistené v 

priebehu vybavovania sťažnosti 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, 

priestupky môžu byť predmetom spracúvania, ak sú 

spracúvanie ustanoví osobitný zákon 

Kategórie príjemcov 

Orgány verejnej správy a iné osoby v súvislosti 

s poskytovaním súčinnosti 

Sťažovateľ a iné fyzické osoby, ktorých sa sťažnosť týka 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) GDPR 

v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov 

 

10 Označenie (názov) činnosti: Oznamovanie protispoločenskej činnosti 

Účel spracúvania  

Vybavovanie podnetov podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o 

niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním 

protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z. z. a podľa zákona č. 

54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej 

činnosti 

Právny základ  

Osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 54/2019 Z. z. 

o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach 
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súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Opis kategórií dotknutých osôb 

Fyzické osoby, ktoré podali podnet a dotknuté osoby, ktoré sú 

prešetrované podľa zákona č. 307/2014 Z. z o niektorých 

opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej 

činnosti a fyzické osoby podľa zákona č. 54/2019 Z. z. 

o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ďalej 

zamestnanci a ďalšie osoby v súvislosti s prešetrovaním 

podnetu 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje súvisiace s vybavovaním a prešetrovaním 

podnetov, najmä titul, meno, priezvisko, adresa 

trvalého/prechodného pobytu, korešpondenčná adresa a ďalšie 

osobné údaje nevyhnutné na preverenie podnetu 

Osobitné kategórie osobných údajov môžu byť predmetom 

spracúvania uvedené v návrhu alebo zistené počas šetrenia 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, 

priestupky môžu byť predmetom spracúvania, ak spracúvanie 

ustanoví osobitný predpis 

Kategórie príjemcov 

Orgán činný v trestnom konaní 

Účastníci konania 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) GDPR 

v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov 

 

11 Označenie (názov) činnosti: Verejné obstarávania 

Účel spracúvania  

Verejné obstarávanie na dodanie tovaru, poskytnutie služieb 

a uskutočnenie stavebných prác, súťaž návrhov a správu vo 

verejnom obstarávaní 

Právny základ  
Osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb 

Fyzická osoba žiadateľ, štatutárny zástupca oznamovateľa, 

štatutárny orgán záujemcu, uchádzača, subdodávateľa a iné 

fyzické osoby 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje nevyhnutné na účely verejného obstarávania, 

najmä titul, meno, priezvisko, adresa trvalého/prechodného 

pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, ekonomická identita, 

ďalšie osobné údaje a doklady / potvrdenia, ktoré je potrebné 

doložiť pri verejnom obstarávaní 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom 

spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy 

a priestupky vo vzťahu k údajom o bezúhonnosti 

Kategórie príjemcov 

Úrad pre verejné obstarávanie 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) GDPR 

v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov 

 

12 
Označenie (názov) činnosti: Čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych 

fondov Európskej Únie 

Účel spracúvania  

Refundácia mzdových výdavkov zamestnancov v služobnom 

pomere, pracovnom alebo obdobnom vzťahu v rámci čerpania 

finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej 

Únie 
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Právny základ  

Osobitné právne predpisy najmä zákon č. 292/2014 Z. z. 

o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych 

a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Zmluvný vzťah (Zmluvy o NFP) 

Opis kategórií dotknutých osôb Zamestnanci 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, 

priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa 

trvalého/prechodného pobytu, údaje o vyplatenej mzde, číslo 

účtu a ďalšie potrebné údaje nevyhnutné k dosiahnutiu účelu 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom 

spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, 

priestupky nie sú predmetom spracúvania 

 

 

Kategórie príjemcov 

Európska komisia 

Riadiaci organ 

Sprostredkovateľský orgán 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) 

GDPR v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona o ochrane osobných 

údajov, Všeobecné nariadenie o EŠIF, Nariadenia 

k jednotlivým EŠIF 

 

13 Označenie (názov) činnosti: Súdne spory 

Účel spracúvania  Vybavovanie súdnych sporov v pôsobnosti Kancelárie 

Právny základ  

Osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 160/2015 Z. z. 

Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákon 

č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok 

v znení neskorších predpisov a iné osobitné predpisy podľa 

druhu sporu 

Opis kategórií dotknutých osôb Účastníci konania 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje súvisiace s vybavovaním súdnych sporov, najmä 

titul, meno, priezvisko, adresa trvalého/prechodného pobytu, 

dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, e-mailová adresa 

a ďalšie osobné údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu 

súdneho sporu 

Osobitné kategórie osobných údajov môžu byť predmetom 

spracúvania, ak sú zistené alebo poskytnuté v priebehu 

vybavovania súdneho sporu 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, 

priestupky môžu byť predmetom spracúvania, ak sú zistené 

alebo poskytnuté v priebehu vybavovania súdneho sporu 

Kategórie príjemcov 
Orgán činný v trestnom konaní 

Účastníci konania 
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Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) GDPR 

v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov 

 

14 Označenie (názov) činnosti: Publikačná činnosť 

Účel spracúvania  

Vydávanie informačného občasníka Najvyššieho súdu 

Slovenskej republiky DE IURE, odborného recenzovaného 

právnického časopisu Bulletin s cieľom informovať o činnosti 

výkonu súdnictva 

Právny základ  

§ 78 ods. 1 zákona  o ochrane osobných údajov v spojitosti 

s čl.85 GDPR, v nadväznosti na osobitné právne predpisy, 

najmä zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom 

spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(tlačový zákon), zákon č. 212/1997 Z. z.  povinných výtlačkoch 

periodických publikácií, neperiodických publikácií 

a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení 

neskorších predpisov 

Súhlas dotknutej osoby 

Opis kategórií dotknutých osôb 
Sudcovia, zamestnanci a iné dotknuté osoby, ktorých osobné 

údaje sú spracúvané za účelom vydávania časopisov 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, 

priezvisko, funkcia / pracovné zaradenie, životopisné údaje, 

fotografie a iné osobné údaje za účelom dosiahnutia účelu 

spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom 

spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, 

priestupky nie sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

 

15 Označenie (názov) činnosti: Prezentovanie činnosti 

Účel spracúvania  
Informovanie o činnosti výkonu súdnictva a činnosti 

Kancelárie 

Právny základ  

Oprávnený záujem Kancelárie podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) 

nariadenia 2016/679 (GDPR) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona 

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

Súhlas dotknutej osoby, ak je s ohľadom na okolnosti vhodnejší 

alebo výslovne potrebný 

Opis kategórií dotknutých osôb 
Sudcovia, zamestnanci a iné fyzické osoby, ktorých sa 

prezentačná činnosť týka 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, 

priezvisko, funkcia / pracovné zaradenie, fotografia a iné 

osobné údaje na dosiahnutie účelu 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom 

spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, 

priestupky nie sú predmetom spracúvania 
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Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

 

 

16 Označenie (názov) činnosti: Zmluvné vzťahy z krátkodobého nájmu 

Účel spracúvania  Agenda krátkodobého nájmu a užívania bytov 

Právny základ  

Zmluvný vzťah 

Osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 98/2014 Z. z. 

o krátkodobom nájme bytu v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb 
Fyzické osoby, ktoré sú nájomcami voči Kancelárii, fyzické 

osoby, s ktorými sa uzatvára dohoda o užívaní bytu  

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, 

priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého/prechodného 

pobytu, štátna príslušnosť, číslo občianskeho preukazu, číslo 

účtu, podpis a iné osobné údaje za účelom dosiahnutia účelu 

spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom 

spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, 

priestupky nie sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

 

17 Označenie (názov) činnosti: Výkon súdnictva 

Účel spracúvania  Výkon súdnictva  

Právny základ  

Osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 757/2004 Z. z. 

o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný 

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

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon 

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

predpisov a iné osobitné zákony v súvislosti s výkonom 

súdnictva  

Plnenie úloh realizovaných vo verejnom záujme a pri výkone 

verejnej moci 

Opis kategórií dotknutých osôb 

Fyzické osoby, ktorých sa výkon súdnictva týka 

V súlade s § 57 zákona o ochrane osobných údajov pri výkone 

súdnej právomoci v trestnoprávnych veciach osoby, u ktorých 

sa možno odôvodnene domnievať, že spáchali alebo majú 

v úmysle spáchať trestný čin, osoby odsúdené za spáchanie 

trestného činu, obete trestného činu alebo osoby, u ktorých sú 

na základe určitých skutočností dôvody domnievať sa, že sú 
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alebo by mohli byť obeťami trestného činu, iné tretie osoby 

v súvislosti s trestným činom, a to najmä osoby, ktoré môžu 

byť vyzvané, aby svedčili v rámci trestného konania, osoby, 

ktoré môžu poskytnúť informácie o trestných činoch, alebo 

kontaktné osoby alebo spoločníci niektorej z osôb 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, 

priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo alebo iný 

identifikačný údaj, adresa trvalého pobytu/prechodného 

pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, podpis, zvukové 

záznamy a iné osobné údaje za účelom dosiahnutia účelu 

spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov môžu byť predmetom 

spracúvania, ak sú zistené alebo poskytnuté v rámci výkonu 

súdnictva; osobitné kategórie osobných údajov sa pri výkone 

súdnej právomoci v trestnoprávnych veciach spracúvajú aj 

v súlade s § 56 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, 

priestupky môžu byť predmetom spracúvania, ak sú zistené 

alebo poskytnuté v rámci výkonu súdnictva 

Kategórie príjemcov 

Súdy zaradené do sústavy súdov 

Ministerstvo spravodlivosti SR 

Orgány v rámci justičnej spolupráce v trestnoprávnych veciach 

Subjekty, o ktorých to ustanovuje zákon alebo medzinárodná 

zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná  

Osoby, ktoré sú oprávnené k nahliadnutiu do spisov (účastníci 

konania, iné osoby so súhlasom sudcu, ak sú na to závažné 

dôvody) 

Subjekty, o ktorých to ustanovuje zákon alebo medzinárodná 

zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) GDPR 

v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov 

 

18 Označenie (názov) činnosti: Vnútorná revízia podľa zákona o súdoch 

Účel spracúvania  

Kontrola súdu a sudcov, preverenie aktuálneho stavu výkonu 

súdnictva, zistenie príčin nedostatkov pri výkone súdnictva 

a návrh opatrení na ich odstránení 

Právny základ  

Osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 757/2004 Z. z. 

o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 385/2000 Z. z. zákon o sudcoch 

a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb 

Sudcovia, súdni úradníci, dotknuté osoby, fyzické osoby 

ktorých osobné údaje sú súčasťou súdnych spisov, kde prebieha 

revízia 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, 

priezvisko, pracovné /funkčné zaradenie, podpis, údaje 

týkajúce sa stavu vecí a prieťahov v konaniach, náležitosti 

zápisníc a rozhodnutí, údaje uvedené v súdnych spisoch a iné 

osobné údaje za účelom dosiahnutia účelu spracúvania 
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Osobitné kategórie osobných údajov môžu byť predmetom 

spracúvania, ak sú zistené alebo poskytnuté v rámci vnútornej 

revízie  

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, 

priestupky môžu byť predmetom spracúvania, ak sú zistené 

alebo poskytnuté v rámci vnútornej revízie 

Kategórie príjemcov 

Súdna rada Slovenskej republiky 

Ministerstvo spravodlivosti SR 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) GDPR 

v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov 

 

19 Označenie (názov) činnosti: Sťažnosti na postup súdu podľa zákona o súdoch 

Účel spracúvania  
Agenda sťažností na postup súdu týkajúcej sa prieťahov 

v konaní alebo porušenia zásady dôstojnosti súdneho konania 

Právny základ  

Osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 757/2004 Z. z. 

o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach 

v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb 
Sťažovateľ (účastník konania, strana v konaní), fyzické osoby, 

voči ktorým sťažnosť smeruje 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, 

priezvisko, adresa trvalého/prechodného pobytu, podpis, 

pracovné /funkčné zaradenie, údaje týkajúce sa prieťahov 

a porušenia zásad dôstojného súdneho konania a iné osobné 

údaje zistené v priebehu vybavovania sťažnosti a ktoré sú 

nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov môžu byť predmetom 

spracúvania, ak sú predmetom sťažnosti alebo zistené v 

priebehu vybavovania sťažnosti 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, 

priestupky môžu byť predmetom spracúvania, ak sú 

predmetom sťažnosti alebo zistené v priebehu vybavovania 

sťažnosti  

Kategórie príjemcov 

Ministerstvo spravodlivosti SR 

Orgány činné v trestnom konaní 

Verejný ochranca práv 

Účastníci konania 

Sťažovateľ  

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) GDPR 

v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov 

 

20 Označenie (názov) činnosti: Podnety podľa zákona o súdoch 

Účel spracúvania  
Agenda podnetov, ktoré nesúvisia s konaním a rozhodovaním 

v prejednávaných veciach podľa zákona o súdoch 

Právny základ  

Osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 757/2004 Z. z. 

o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb 
Fyzická osoba, ktorá podnet podáva, dotknutá osoba, ktorej sa 

podnet týka 
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Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, 

priezvisko, adresa trvalého/prechodného pobytu, e-mailová 

adresa, podpis, pracovné /funkčné zaradenie, údaje uvedené v 

podnete a iné osobné údaje za účelom dosiahnutia účelu 

spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov môžu byť predmetom 

spracúvania, ak sú predmetom podnetu alebo zistené v priebehu 

vybavovania podnetu 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, 

priestupky môžu byť predmetom spracúvania, ak sú 

predmetom podnetu alebo zistené v priebehu vybavovania 

podnetu  

Kategórie príjemcov 

Súdna rada SR 

Žiadateľ 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) GDPR 

v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov 

 

21 Označenie (názov) činnosti: Knižničný informačný systém 

Účel spracúvania  Poskytovanie knižnično-informačných služieb 

Právny základ  

Osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 126/2015 Z. z. o 

knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o 

múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej 

hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v 

znení zákona č. 38/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Zamestnanci, sudcovia  

Opis kategórií osobných údajov 

Bežné osobné údaje najmä titul, meno, priezvisko, adresa 

trvalého/prechodného pobytu, klapka (tel. č.), pracovná e-

mailová adresa, informácie o vypožičaných materiáloch 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom 

spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, 

priestupky nie sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov 
Oprávnený subjekt  v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) GDPR 

v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov 

 

22 Označenie (názov) činnosti: Stážisti 

Účel spracúvania  Vykonávanie stáží 

Právny základ  Súhlas dotknutej osoby 

Opis kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby/študenti, ktorí majú záujem o stáž 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, 

priezvisko, adresa trvalého/prechodného pobytu, údaje o škole, 

potvrdenie o návšteve školy, životopis, motivačný list a iné 

údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom 

spracúvania ale môžu byť súčasťou životopisu, ak dotknutá 

osoba takýto údaj uvedie dobrovoľne do životopisu  
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Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, 

priestupky nie sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) GDPR v 

spojitosti s § 13 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov 

alebo na základe súhlasu dotknutej osoby 

 

23 Označenie (názov) činnosti: Vnútorný audit 

Účel spracúvania  Vykonávanie vnútorného auditu  

Právny základ  

Osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 357/2015 Z. z. 

o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a iné osobitné zákony 

v súvislosti s výkonom auditu 

Opis kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, 

priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého/prechodného pobytu, 

podpis a iné osobné údaje, poskytnuté alebo zistené v priebehu 

auditu alebo ktoré sú nevyhnutné na účely auditu 

Osobitné kategórie osobných údajov môžu byť predmetom 

spracúvania, ak sú predmetom auditu alebo zistené v priebehu 

auditu 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, 

priestupky môžu byť predmetom spracúvania, ak sú 

predmetom auditu alebo zistené v priebehu auditu  

Kategórie príjemcov 

Ministerstvo financií SR 

Najvyšší kontrolný úrad 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) GDPR 

v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov 

 

24 Označenie (názov) činnosti: Wifi 

Účel spracúvania  Poskytovanie služieb Wifi 

Právny základ  Zmluvný vzťah 

Opis kategórií dotknutých osôb Návštevníci využívajúci služby wifi 

Opis kategórií osobných údajov 

MC adresa, operačný systém, verzia jadra operačného systému, 

cieľové IP adresy, hostname, informácia, ktoré stránky 

návštevník navštívil, meno a priezvisko, ak návštevník 

pomenoval svoj telefón/počítač 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom 

spracúvania  

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, 

priestupky nie sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov 
Oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) GDPR v 

spojitosti s § 13 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov 

 

25 Označenie (názov) činnosti: Bezpečnosť 

Účel spracúvania  
Zabezpečenie IT bezpečnosti, sieťová bezpečnosť 

a bezpečnosť  
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Právny základ  
Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 

1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov 

Opis kategórií dotknutých osôb Zamestnanci, zamestnanci dodávateľov 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä meno, 

priezvisko, logovacie údaje, IP adresa, MAC adresa a iné 

osobné údaje na dosiahnutie účelu spracúvania  

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom 

spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, 

priestupky nie sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

 

26 Označenie (názov) činnosti: Dodávateľské vzťahy 

Účel spracúvania  
Spracúvanie (kontaktných) osobných údajov zamestnancov 

dodávateľov na základe zmluvných vzťahov 

Právny základ  
Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 

1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov 

Opis kategórií dotknutých osôb Zamestnanci dodávateľov / zmluvných partnerov 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, 

priezvisko, pozícia, identifikácia zamestnávateľa, adresa 

pracoviska, telefónne číslo, e-mailová adresa a iné osobné 

údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom 

spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, 

priestupky nie sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

 

27 Označenie (názov) činnosti: Evidencia návštev 

Účel spracúvania  
Identifikácia fyzických osôb pri vstupe do objektov 

prevádzkovateľa 

Právny základ  
Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 

1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov 

Opis kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby vstupujúce do priestorov prevádzkovateľa 

Opis kategórií osobných údajov 

 

(bežné osobné údaje, osobitné 

kategórie a osobné údaje 

týkajúce sa uznania viny za 

trestné činy a priestupky) 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, 

priezvisko, číslo dokladu totožnosti, číslo služobného 

preukazu,  

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom 

spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, 

priestupky nie sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov Neuplatňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

 

28 Označenie (názov) činnosti: Monitorovanie priestoru kamerovým systémom 
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Účel spracúvania  
Zabezpečenie ochrany prevádzkovateľa, ochrany majetku 

a zdravia, odhaľovania kriminality 

Právny základ  Oprávnený záujem Kancelárie podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR 

Opis kategórií dotknutých osôb 
Fyzické osoby vstupujúce do monitorovaného priestoru, 

zamestnanci 

Opis kategórií osobných údajov 

Podobizeň fyzickej osoby, prejavy osobnej povahy, údaje, 

ktorými je možné fyzickú osobu identifikovať 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom 

spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, 

priestupky nie sú predmetom spracúvania, osobné údaje 

súvisiace s páchaním priestupku alebo trestného činu môžu 

zachytené ako dôkaz na kamerovom zázname 

Kategórie príjemcov 

Súd 

Orgán činný v trestnom konaní 

Priestupkový orgán 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) GDPR 

v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov 

 

29 Označenie (názov) činnosti: Bezpečnostné previerky 

Účel spracúvania  

Vykonávanie a vyhodnocovanie bezpečnostných previerok 

I stupňa, zabezpečenie podkladových materiálov na vykonanie 

bezpečnostných previerok II., III., IV stupňa, vedenie evidencie 

o personálnej bezpečnosti a dokumentácie utajovaných 

skutočnosti 

Právny základ  

Osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 215/2004 Z. z. 

o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a vykonávacie vyhlášky 

Opis kategórií dotknutých osôb 

Zamestnanci, osoby žijúce v spoločnej domácnosti a ďalšie 

osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na vykonanie 

bezpečnostnej previerky, bývalí zamestnanci, iné dotknuté 

osoby 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje súvisiace s vykonávaním bezpečnostných 

previerok, v rozsahu dotazníkov podľa zákona č. 215/2004 Z. 

z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou 

č. 134/2016 Z. z. o personálnej bezpečnosti 

Osobitné kategórie osobných údajov vo vzťahu k údajom 

týkajúcim sa zdravia 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy 

a priestupky vo vzťahu k údajom o bezúhonnosti 

a priestupkovej činnosti 

Kategórie príjemcov 

Národný bezpečnostný úrad 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) GDPR 

v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov 
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Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak 

neustanovia osobitné predpisy, podľa ktorých Kancelária postupuje alebo ak dotknutá osoba na to neudelí 

dobrovoľný súhlas. 

 

Povinnosť poskytnutia osobných údajov  
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré 

vyplýva z osobitných predpisov (plnenie zákonných povinností), spracúvanie je potrebné na plnenie úloh 

Kancelárie realizovaných vo verejnom záujme alebo ak sa spracúvanie vykonáva v súvislosti s výkonom 

verejnej moci podľa osobitných predpisov. Obdobne sa postupuje aj v prípade uzatvárania zmluvného 

vzťahu s dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov by nemohlo dôjsť k splneniu 

zákonným povinnostiam alebo uzatvoreniu zmluvného vzťahu. 

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov a právo na jeho odvolanie  
Súhlas dotknutej osoby Kancelária získava len vtedy a na dosiahnutie účelu, ak sa neuplatňuje iný právny 

dôvod na spracúvanie osobných údajov bez súhlasu. Poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu je 

v takomto prípade dobrovoľné. Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá osoba má 

právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv 

na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. 

 

Príjemcovia osobných údajov, príjemcovia v tretích krajinách 
Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov 

alebo na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Kancelária je oprávnená 

poskytnúť osobné údaje aj prípadným sprostredkovateľom v rámci zmluvných vzťahov v súlade s GDPR 

a zákonom o ochrane osobných údajov. 

 

Kancelária neuskutočňuje prenos osobných údajov príjemcom do tretích krajín alebo medzinárodným 

organizáciám a ani takýto prenos nezamýšľa vykonávať. 

 

Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie, služby informačnej spoločnosti 
Kancelária nevykonáva spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom 

rozhodovaní, nevykonáva profilovanie ani neposkytuje služby informačnej spoločnosti. 

 

Doba uchovávania osobných údajov 
Kancelária spracúva osobné údaje po dobu trvania jednotlivých účelov spracúvania uvedených vyššie 

a uchováva následne po dobu vymedzenú v registratúrnom pláne podľa zákona č. 395/2002 Z. z. 

o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po 

uplynutí tejto doby sa osobné údaje likvidujú podľa registratúrneho poriadku v súlade so zákonom č. 

395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Registratúrny poriadok spolu s registratúrnym plánom je dostupný na webovom sídle Kancelárie.  

 

Záznamy z kamerového systému sa likvidujú v lehote 15 dní odo dňa ich vyhotovenia. 

 

 

IV. Osobitné ustanovenia pri výkone súdnej právomoci v trestnoprávnych veciach: 
 

Na spracúvanie a ochranu osobných údajov v rámci výkonu súdnictva v trestnoprávnych veciach sa 

vzťahujú všeobecné ustanovenia § 52 až 77 zákona o ochrane osobných údajov za účelom predchádzania 

a odhaľovania trestnej činnosti, zisťovania páchateľov trestných činov, stíhania trestných činov a na účely 

výkonu rozhodnutí v trestnom konaní vrátane ochrany pred ohrozením verejného poriadku 

a predchádzania takémuto ohrozeniu. 
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Spracovateľské operácie s osobnými údajmi pri výkone súdnictva v trestnoprávnych veciach sú 

vykonávané vždy podľa osobitných predpisov alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika 

viazaná, predovšetkým podľa zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.  

 

Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov 

alebo na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, predovšetkým iným 

súdom, orgánom v rámci justičnej spolupráci v trestných veciach. V súlade s procesnými 

postupmi  stanovenými osobitnými predpismi sa vykonáva aj sprístupňovanie osobných údajov v určenom 

rozsahu osobám, ktoré sú oprávnené k nahliadnutiu do spisov alebo o ktorých to ustanovuje osobitný 

predpis alebo medzinárodný zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná. V pôsobnosti 

prevádzkovateľa sa cezhraničný prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodným 

organizáciám nevykonáva. 

 

Osobné údaje spracúvané na účely výkonu súdnictva v trestnoprávnych veciach sú uchovávané po dobu 

trvania účelu spracúvania a následne po dobu vymedzenú v registratúrnom pláne v súlade so zákonom 

č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje likvidujú podľa registratúrneho poriadku v súlade 

so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 

 

V. Ochrana práv dotknutých osôb: 
 

Podľa čl. 15 až 22 GDPR a § 21 až 28 zákona o ochrane osobných údajov sa uplatňujú nasledovné práva 

dotknutých osôb: 

 

Právo na potvrdenie a prístup k osobných údajom 
Dotknutá osoba má právo požiadať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje. Rovnako má 

dotknutá osoba právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú (kópiu / odpis 

svojich osobných údajov), vrátane nasledovných informácií:  

a. účel spracúvania osobných údajov, ktorý sa jej týka,  

b. kategórie spracúvaných osobných údajov na daný účel, 

c. identifikáciu príjemcov alebo kategórií príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje 

poskytnuté,  

d. dobu uchovávania osobných údajov alebo ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej 

určenia, 

e. zdroj osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, 

f. informáciu o existencii práva požadovať opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej 

osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie 

osobných údajov,   

g. informáciu o práve podať sťažnosť, resp. návrh na začatie konania na úrad na ochranu 

osobných údajov, 

h. informáciu, či sa v podmienkach Kancelárie vykonáva spracúvanie osobných údajov, ktoré je 

založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní alebo profilovanie.  

 

Právo na opravu osobných údajov 
Dotknutá osoba má právo, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu opravené. Dotknutá osoba 

má taktiež právo žiadať o doplnenie jej neúplných osobných údajov. 

Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej 

osobných údajov, je potrebné o to požiadať. 
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Právo na výmaz osobných údajov 
Dotknutá osoba má právo, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu vymazané, ak: 

a. už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali a/ alebo spracúvali, 

b. dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ 

na ich spracúvanie, 

c. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, ktoré je vykonávané na účely plnenia 

úloh vo verejnom záujme a/alebo na účely oprávnených záujmov a neprevažujú žiadne 

oprávnené dôvody na spracúvanie, 

d. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne na základe rozhodnutia dozorného orgánu alebo iného 

orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní, 

e. boli splnené povinnosti podľa zákona, iného osobitného predpisu alebo medzinárodnej 

zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. 

 

Kancelária neposkytuje služby informačnej spoločnosti neposkytuje Preto právo na výmaz, ak sa osobné 

údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti sa neuplatňuje. 

 

Povinnosť vymazať osobné údaje sa neuplatňuje, ak je daná výnimka podľa čl. 17 ods. 3 GDPR alebo 

podľa § 23 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov. 

 

Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej 

osobných údajov, je potrebné o to požiadať. 

 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 
Dotknutá osoba má právo na to, aby sa spracúvanie jej osobných údajov obmedzilo, ak: 

a. dotknutá osoba namieta správnosť jej osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho 

overiť si správnosť osobných údajov, 

b. spracúvanie osobných údajov je nezákonné na základe rozhodnutia dozorného orgánu alebo 

iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní a dotknutá osoba namieta 

vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, 

c. Kancelária už nepotrebuje osobné údaje na dosiahnutie účelu spracúvania, ale potrebuje ich 

dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo 

d. namieta spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia úloh vo verejnom záujme alebo pri 

výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi a na oprávnené záujmy, a to až do overenia, 

či oprávnené dôvody na strane Kancelárie prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej 

osoby. 

 

O zrušení obmedzenia spracúvania osobných údajov bude dotknutá osoba vopred informovaná. 

Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej 

osobných údajov, je potrebné o to požiadať. 

 

Právo na prenosnosť osobných údajov 
Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Kancelárii, 

v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné 

údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Kancelária v tejto súvislosti posúdiť 

možnosť prenositeľnosti v každom prípade individuálne s ohľadom na predmet žiadosti dotknutej osoby.  

 

Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na splnenie úlohy 

realizovanej vo verejnom záujme v súlade s osobitným predpisov a pri výkone verejnej moci zverenej 

prevádzkovateľovi. 

 

Uplatnenie práva na prenosnosť osobných údajov zo strany dotknutej osoby nesmie mať nepriaznivé 

dôsledky na práva iných osôb.  
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Právo namietať spracúvanie osobných údajov 
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov, ak sa spracúvanie uskutočňuje 

za účelom splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej 

moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo sa vykonáva za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa 

alebo tretej strany. Marketing, ani profilovanie sa v podmienkach Kancelárie nevykonáva; uplatnenie 

práva voči spracúvaniu na tento účel sa neuplatňuje.  

 

Dotknutá osoba nemá právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodov verejného záujmu, ak sa 

osobné údaje spracúvajú na vedecké účely, na účely historického výskumu alebo na štatistické účely. 

 

Právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom 

rozhodovaní vrátane profilovania 
Dotknutá osoba má vo všeobecnosti právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené 

výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, 

ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. 

 

Kancelária nevykonáva spracúvanie osobných údajov, ktoré by bolo založené na automatizovanom 

individuálnom rozhodovaní a nevykonáva ani profilovanie. Preto právo na neuplatňovanie rozhodovania, 

ktoré je založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, vrátane profilovania sa neuplatňuje.  

 

 

VI. Osobitné ustanovenia ochrany práv dotknutých osôb pri výkone súdnej právomoci 

v trestnoprávnych veciach: 

 

Podľa § 61 a 62 zákona o ochrane osobných údajov sa uplatňujú nasledovné práva dotknutých osôb: 

a. právo na potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje, 

b. právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa o dotknutej osoby spracúvajú (kópiu / odpis 

svojich osobných údajov), vrátane nasledovných informácií: (a) účel spracúvania osobných 

údajov, ( právny základ spracúvania osobných údajov, (c) kategórie spracúvaných osobných 

údajov, (d) identifikáciu príjemcov alebo kategórií príjemcov, ktorým boli alebo majú byť 

osobné údaje poskytnuté, (e) dobu uchovávania osobných údajov alebo ak to nie je možné, 

informáciu o kritériách jej určenia, (f) informáciu o existencii práva požadovať opravu 

osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich 

spracúvanie, (g) informáciu o kontaktných údajoch úradu na ochranu osobných údajov, 

(h) informáciu o práve podať návrh na začatie konania na úrad na ochranu osobných údajov, 

(i) informáciu o pôvode osobných údajov, ak je to dostupné,  

c. právo na opravu nesprávnych osobných údajov a právo na doplnenie neúplných osobných 

údajov, 

d. právo na vymazanie osobných údajov, ak: (a) spracúvanie osobných údajov nie je 

vykonávané v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov, (b) pri spracúvaní sa 

porušujú pravidlá nakladania s osobitnými kategóriami osobných údajov, (c) výmaz osobných 

údajov je nevyhnutný na účel splnenia povinností podľa tohto zákona, osobitného predpisu 

alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, 

e. právo na obmedzenie spracúvania (namiesto výmazu), ak: (a) dotknutá osoba napadla 

správnosť osobných údajov a ich správnosť alebo nesprávnosť nemožno určiť, alebo 

(b) osobné údaje sa musia zachovať na účely dokazovania.  

 

Ak prevádzkovateľ odmietne vykonať opravu osobných údajov alebo doplnenie osobných údajov, výmaz 

osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania, písomne to oznámi dotknutej osobe spolu s dôvodom 

odmietnutia. 
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Prevádzkovateľ je v súlade s § 63 zákona o ochrane osobných údajov oprávnený odložiť poskytnutie 

informácií, obmedziť poskytnutie informácií alebo upustiť od ich poskytnutia podľa § 60 ods. 2 zákona 

o ochrane osobných údajov (informačná povinnosť), úplne alebo čiastočne obmedziť právo na prístup 

k osobným údajov podľa § 61 zákona o ochrane osobných údajov alebo úplne alebo čiastočne obmedziť 

povinnosť informovať dotknutú osobu o odmietnutí vykonať ňou uplatnené práva podľa § 62 ods. 5 zákona 

o ochrane osobných údajov, ak: (a) by mohlo dôjsť k ovplyvňovaniu alebo mareniu úradného postupu 

alebo súdneho postupu alebo šetrenia, (b) by mohlo dôjsť k ohrozeniu plnenia úloh na účely trestného 

konania, (c) je to potrebné na zabezpečenie ochrany verejného poriadku alebo bezpečnosti štátu, alebo 

(d) je to potrebné na ochranu práv iných osôb. 

 

Ak osobné údaje, ktorých sa žiadosť o výkon práv dotknutej osoby týka, sú súčasťou súdneho spisu v rámci 

trestného konania, tieto práva dotknutých osôb pri výkone súdnictva v trestnoprávnych veciach sa 

vykonajú podľa zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov 

a zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 

 

VII. Vybavovanie žiadostí o výkon práv dotknutých osôb 

 

Ak dotknutá osoba podá žiadosť o výkon jej práv a vzniknú oprávnené pochybnosti o totožnosti dotknutej 

osoby, Kancelária je oprávnená vykonať opatrenia na overenie jej totožnosti, napríklad vyžiadaním si 

dodatočných údajov a informácií, jej predvolaním, ak je to účelné a overením dokladu jej totožnosti alebo 

iným vhodným spôsobom podľa povahy veci. 

 

Poplatky za vybavenie žiadosti 
Žiadosť o výkon práv dotknutej osoby sa vybavuje bezodplatne. 

 

Ak si dotknutá osoba uplatní opakované žiadosti o prístup k osobným údajom, za poskytnutie ďalších kópií 

osobných údajov je Kancelária oprávnená si od dotknutej osoby účtovať primeraný poplatok 

zodpovedajúci administratívnym nákladom. 

 

Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa 

povahu, Kancelária je oprávnená od dotknutej osoby požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci 

administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie 

požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti. 

 

VIII. Dozorné orgány 
Dozorný orgán:  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 

email: statny.dozor@pdp.gov.sk, tel.: 02 / 3231 3234 

 

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že boli pri spracúvaní osobných údajov porušené jej práva chránené 

GDPR a/alebo zákonom o ochrane osobných údajov, má právo podať na úrad sťažnosť, resp. návrh 

na začatie konania v súlade so zákona o ochrane osobných údajov. 

 


