
  

 

 

Informačná povinnosť 

 
Ochrana osobných údajov v podmienkach prevádzkovateľa 

 
Ochrana súkromia v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, patrí medzi základné ľudské práva. 

Chráni ich primárne právo európskej únie, Lisabonská zmluva a Charta základných práv EÚ. Chrániť 

práva fyzických osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života pri spracúvaní 

ich osobných údajov je zároveň v súlade s čl. 19 ústavy SR. 

S cieľom zabezpečiť ochranu základných práv a slobôd fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním 

osobných údajov a prispieť k voľnému toku údajov medzi členskými štátmi Európskej únie, bolo 

prijaté Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 

zrušuje smernica 95/46 a ktoré sa uplatňuje  od  25. mája 2018.  Uvedené nariadenie je všeobecne 

známe pod názvom „GDPR“ (General Data Protection Regulation). 

Nariadenie je podľa článku 288 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEU“) všeobecne 

platný, priamo aplikovateľný právny akt primárneho práva únie, upravujúci pravidlá týkajúce sa 

ochrany fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a voľného pohybu osobných 

údajov jednotne pre všetky členské štáty. Z dôvodu dodržania záväzkov Slovenskej republiky 

vyplývajúcich zo ZFEU bol prijatý nový zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. Cieľom nového zákona je harmonizácia právnej úpravy spracúvania 

osobných údajov fyzických osôb v právnom poriadku Slovenskej republiky s novou komunitárnou 

právnou úpravou spracúvania a ochrany osobných údajov obsiahnutou v GDPR. 

Prevádzkovateľ teda poskytuje nasledovné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov 

fyzických osôb v súlade s vyššie uvedenou legislatívou v rozsahu:  

 

1. Identifikačné a kontaktné údaje: 

 
Prevádzkovateľ: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej repbuliky 

 Botanická 17, 84213 Bratislava 

 IČO: 00156426 

 ,  

 

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby: 

 
Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov: zodpovedna.osoba@svps.sk,  

telefonický kontakt : 00421 905 154 

 

 

 

mailto:zodpovedna.osoba@svps.sk
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3. Pojmy týkajúce sa ochrany osobných údajov: 

 

• Prevádzkovateľ − každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne 

s inými určuje účel spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. 

• Sprostredkovateľ − akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na základe 
poverenia alebo zmluvy uzatvorenej s prevádzkovateľom spracúva osobné údaje v mene 
prevádzkovateľa. 

• Zodpovedná osoba − osoba, ktorá je poverená prevádzkovateľom za účelom plnenia 
úloh podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. 

• Dotknutá osoba − každá fyzická osoba, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje. 

• Osobné údaje − 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. 

• Príjemca − fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo 
iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú alebo sprístupňujú, vrátane 
sprostredkovateľa. 

• Účel spracúvania − vopred jednoznačne vymedzený alebo zákonom ustanovený zámer 
spracúvania osobných údajov, ktorý sa viaže na určitú činnosť. 

• Spracúvanie osobných údajov − 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. 

• Súhlas dotknutej osoby − 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. 

 

 
4. Informácie k spracúvaniu osobných údajov: 

 

Účel spracúvania a právny základ spracúvania osobných údajov 

 

Účely spracúvania osobných údajov v pôsobnosti prevádzkovateľa vyplývajú predovšetkým z 

úloh, ktoré mu boli vymedzené osobitnými predpismi. 

 

Spracúvanie osobných údajov je v podmienkach prevádzkovateľa 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) účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany v súlade s GDPR a 

zákonom  o ochrane  osobných  údajov,  v súvislosti  s monitorovaním  priestorov  budov 

a evidovania vstupov do priestorov prevádzkovateľa za účelom bezpečnosti, ochrany 

majetku, zdravia a odhaľovania kriminality, ako oprávneného záujmu prevádzkovateľa, 

ktorý však nesúvisí a nie je vykonávaný v rámci originálnych kompetencií alebo 
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preneseného výkonu štátnej správy, 

d) základe súhlasu dotknutej osoby. 

 

 

5. Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na nasledujúce účely: 

 

Názov agendy: 

Výberové konania 

Názov účelu: 

Výberové konania 

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
Spracúvanie údajov na základe zmluvy uzatvorenej s dotknutou osobou v zmysle článku 
6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. b) zákona 
č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

- Uchádzači o zamestnanie 

Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj - životopis 

Rozsah osobných údajov: 

Osobné údaje uvedené v žiadosti, Osobné údaje uvedené v životopise, OÚ uvedené v 
motivačnom liste a dokladoch,  
Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
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Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
Osobné údaje sa nezverejňujú 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
Prenos osobných údajov sa nevykonáva 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Žiadosti o prijatie do zamestnania uchádzačov mimo výberového konania 

Názov účelu: 

Žiadosti o prijatie do zamestnania uchádzačov mimo výberového konania 

Právny základ: 

Súhlas dotknutej osoby v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR, resp. 
ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) zákona č.18/2018 Z. z.,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

- Fyzické osoby, ktoré zaslali prevádzkovateľovi žiadosť o prijatie do zamestnania  

Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj 

Rozsah osobných údajov: 

Priezvisko, Meno, Akademický titul a vedecké hodnosti, Údaje o vzdelaní, Podpis, 
Znalosť cudzích jazykov, Osobné údaje uvedené v životopise, Pracovné skúsenosti,  
Rozsah osobných dokladov: 

Kópie osobných dokladov sa nespracúvajú.,  

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
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Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nevykonáva 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Pracovné preukazy a vstupné karty zamestnancov 

Názov účelu: 

Pracovné preukazy 

Právny základ: 

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany v zmysle článku 6 ods. 1 písm. 
f) Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č.18/2018 Z. z.,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

- Zamestnanci, osoby vykonávajúce a činnosť na základe dohody/zmluvy, ktorí nie sú 
zaradení v štátnej službe 
Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 

spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 
Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj 
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Rozsah osobných údajov: 

Fotografia, Priezvisko, Meno, Akademický titul a vedecké hodnosti, Dátum narodenia, 
Osobné číslo , číslo preukazu, dátum vydania dokumentu ( karty, preukazu ),  
Rozsah osobných dokladov: 

Kópie osobných dokladov sa nespracúvajú.,  

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nevykonáva 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Pracovné cesty 

Názov účelu: 

Pracovné cesty (Mzdová a personálna agenda) 

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 
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Okruh dotknutých osôb: 

- Zamestnanci, bývalí zamestnanci, spolucestujúce osoby 

Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 

spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 
Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj 

Rozsah osobných údajov: 

Priezvisko, Meno, Akademický titul a vedecké hodnosti, Adresa trvalého bydliska, okres, 
kraj, Telefónny kontakt, E-mail, Funkcia v zamestnaní, Osobné číslo , Údaje o 
dopravnom prostriedku, Údaje týkajúce sa pracovnej cesty, Pracovisko, útvar,  
Rozsah osobných dokladov: 

Pas,  

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nevykonáva 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 
Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Poistenie zamestnancov 

Názov účelu: 

Poistenie zamestnancov 



    

7 

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany v zmysle článku 6 ods. 1 písm. 
f) Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č.18/2018 Z. z.,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

- Zamestnanci, bývalí zamestnanci 

Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj 

Rozsah osobných údajov: 

Rodné číslo, Priezvisko, Meno, Akademický titul a vedecké hodnosti, Dátum narodenia, 
Štátna príslušnosť, Adresa trvalého bydliska, okres, kraj, E-mail, Telefónny kontakt,  
Rozsah osobných dokladov: 

Kópie osobných dokladov sa nespracúvajú.,  

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
- Poisťovňa 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nevykonáva 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
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Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Osobné spisy zamestnancov 

Názov účelu: 

Osobné spisy zamestnancov 

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
Spracúvanie údajov na základe zmluvy uzatvorenej s dotknutou osobou v zmysle článku 
6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. b) zákona 
č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

- Zamestnanci, bývalí zamestnanci, rodinní príslušníci 

Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj 

Rozsah osobných údajov: 

Rodné číslo, Priezvisko, Meno, Rodné priezvisko, Akademický titul a vedecké hodnosti, 
Dátum narodenia, Miesto narodenia, okres, Rodinný stav, Štátna príslušnosť, Adresa 
trvalého bydliska, okres, kraj, Adresa prechodného bydliska, Pohlavie, Spôsobilosť na 
právne úkony, Mzda alebo platové pomery za výkon funkcie, Údaje o bankovom účte 
FO, Sumy postihnuté výkonom rozhodnutia súdu, Údaje o pracovnej neschopnosti, 
Údaje o zamestnávateľoch, Pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu práce, Údaje o 
manželovi/manželke, Údaje o priznaní, druhu a výške dôchodku, Najvyššie dosiahnuté 
vzdelanie, Podpis, Osobné číslo , Osobitná kategória OÚ, Osobné údaje týkajúce sa 
uznania viny za TČ, pr. , Peňažné tresty a pokuty, Náhrady uložené zamestnancovi, 
Osobné údaje uvedené v životopise, Údaje o osobných prekážkach v práci, Odborná 
spôsobilosť, OÚ spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia, Osvedčenia, Fotokópie 
úradných dokladov,  
Rozsah osobných dokladov: 

Kópie osobných dokladov sa nespracúvajú.,  

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
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Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
Osobné údaje sa nezverejňujú 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nevykonáva 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Plnenie daňových povinností 

Názov účelu: 

Plnenie daňových povinností 

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

- Zamestnanci 
- Osoby vykonávajúce činnosť na základe dohody/zmluvy 
- Bývalí zamestnanci 
- Osoby, ktoré vykonávali činnosť na základe dohody/zmluvy 
- Rodinní príslušníci 
 
Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 

spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 
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Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj 

Rozsah osobných údajov: 

Rodné číslo, Priezvisko, Meno, Akademický titul a vedecké hodnosti, Dátum narodenia, 
Adresa trvalého bydliska, okres, kraj, Adresa prechodného bydliska, Mzda alebo platové 
pomery za výkon funkcie, Údaje o zamestnávateľoch, Dôchodok, Údaje súvisiace s 
ročným zúčtovaním daní,  
Rozsah osobných dokladov: 

Kópie osobných dokladov sa nespracúvajú.,  

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
- Daňový úrad 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
Osobné údaje sa nezverejňujú 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
Prenos osobných údajov sa nevykonáva 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Plnenie povinností voči Sociálnej poisťovni 

Názov účelu: 

Plnenie povinností voči SP 

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
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Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

- - zamestnanci,  
- manželia alebo manželky zamestnancov,  
- vyživované deti zamestnancov,  
- rodičia vyživovaných detí zamestnancov,  
- blízke osoby,  
- osoby vykonávajúce a činnosť na základe dohody/zmluvy,  
- bývalí zamestnanci 
- osoby, ktoré vykonávali činnosť na základe dohody/zmluvy 
 
Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj 

Rozsah osobných údajov: 

Rodné číslo, Priezvisko, Meno, Akademický titul a vedecké hodnosti, Dátum narodenia, 
Adresa trvalého bydliska, okres, kraj, Adresa prechodného bydliska, Údaje o 
odpracovanom čase, Údaje o pracovnej neschopnosti, Údaje o osobných prekážkach v 
práci, Údaje o zamestnávateľoch, Údaje o čerpaní MD a RD, Údaje o priznaní, druhu a 
výške dôchodku, Osobitná kategória OÚ, Údaje týkajúce sa odvodov,  
Rozsah osobných dokladov: 

Kópie osobných dokladov sa nespracúvajú.,  

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
- Sociálna poisťovňa 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
Osobné údaje sa nezverejňujú 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
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Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
Prenos do tretích krajín sa nevykonáva 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Plnenie povinností voči ZP 

Názov účelu: 

Plnenie povinností voči zdravotným poisťovniam 

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

- zamestnanci,  
- osoby vykonávajúce a činnosť na základe dohody/zmluvy,  
- bývalí zamestnanci   
- osoby, ktoré vykonávali činnosť na základe dohody/zmluvy 
 
Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 

spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 
Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj 

Rozsah osobných údajov: 

Rodné číslo, Priezvisko, Meno, Akademický titul a vedecké hodnosti, Dátum narodenia, 
Adresa trvalého bydliska, okres, kraj, Adresa prechodného bydliska, Údaje o 
odpracovanom čase, Údaje o pracovnej neschopnosti, Údaje o zamestnávateľoch, 
Údaje o čerpaní MD a RD, Osobitná kategória OÚ, Údaje týkajúce sa odvodov,  
Rozsah osobných dokladov: 

Kópie osobných dokladov sa nespracúvajú.,  

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
- Zdravotná poisťovňa 
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Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
Osobné údaje sa nezverejňujú 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
Prenos do tretích krajín sa nevykonáva 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Plnenie povinností zamestnávateľa na úseku BOZP, PO a PZS 

Názov účelu: 

Plnenie povinností zamestnávateľa na úseku BOZP, PO a PZS 

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

72 hodín 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

- Zamestnanci, osoby vykonávajúce činnosť na základe dohody/zmluvy, bývali´ 
zamestnanci a osoby, ktoré vykonávali činnosť na základe dohody/zmluvy 
Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 

spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 
Nie 

Zdroj osobných údajov 

Poskytnuté zamestnancom 
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Rozsah osobných údajov: 

Rodné číslo, Priezvisko, Meno, Akademický titul a vedecké hodnosti, Dátum narodenia, 
Adresa trvalého bydliska, okres, kraj, Adresa prechodného bydliska, Pohlavie, Osobitná 
kategória OÚ,  
Rozsah osobných dokladov: 

Kópie osobných dokladov sa nespracúvajú.,  

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
- Orgány verejnej moci vykonávajúce dozor, dohľad alebo kontrolu 
- Zástupcovia zamestnancov 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
Osobné údaje sa nezverejňujú 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
Prenos do tretích krajín sa nevykonáva 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Dohody o hmotnej zodpovednosti 

Názov účelu: 

Dohody o hmotnej zodpovednosti 

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
Spracúvanie údajov na základe zmluvy uzatvorenej s dotknutou osobou v zmysle článku 
6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. b) zákona 
č.18/2018 Z. z.        ,  
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Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

- Zamestnanci, osoby vykonávajúce a činnosť na základe dohody/zmluvy, bývali´ 
zamestnanci a osoby, ktoré vykonávali činnosť na základe dohody/zmluvy 
Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Poskytnuté zamestnancom 

Rozsah osobných údajov: 

Priezvisko, Meno, Akademický titul a vedecké hodnosti, Adresa trvalého bydliska, okres, 
kraj, Podpis, Údaje týkajúce sa hmotnej zodpovednosti,  
Rozsah osobných dokladov: 

Kópie osobných dokladov sa nespracúvajú.,  

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
Osobné údaje sa nezverejňujú 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nevykonáva 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 
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Názov agendy: 

Doplnkové dôchodkové sporenie 

Názov účelu: 

Doplnkové dôchodkové sporenie 

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany v zmysle článku 6 ods. 1 písm. 
f) Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č.18/2018 Z. z.,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

- Zamestnanci, bývalí zamestnanci 

Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj 

Rozsah osobných údajov: 

Priezvisko, Meno, Akademický titul a vedecké hodnosti, Údaje o bankovom účte FO, 
Údaje týkajúce sa dôchodkového sporenia, Podpis,  
Rozsah osobných dokladov: 

Kópie osobných dokladov sa nespracúvajú.,  

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
- Doplnkové dôchodkové sporiteľne 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
- Na základe účastníckych zmlúv s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
Osobné údaje sa nezverejňujú. 
 



    

17 

Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nevykonáva 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Evidencia dochádzky, dovolenky 

Názov účelu: 

Evidencia dochádzky, dovolenky v informačnom systéme  

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

- Zamestnanci, osoby vykonávajúce a činnosť na základe dohody/zmluvy, bývalí 
zamestnanci a osoby, ktoré vykonávali činnosť na základe dohody/zmluvy rodinní 
príslušníci 
Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 

spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 
Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj 

Rozsah osobných údajov: 

Priezvisko, Meno, Akademický titul a vedecké hodnosti, Údaje o odpracovanom čase, 
Údaje o osobných prekážkach v práci, Údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, Údaje 
o čerpaní MD a RD, Osobitná kategória OÚ,  
Rozsah osobných dokladov: 

Kópie osobných dokladov sa nespracúvajú.,  

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
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Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
Osobné údaje sa nezverejňujú. 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nevykonáva. 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Kolektívne pracovno-právne vzťahy 

Názov účelu: 

Kolektívne pracovno-právne vzťahy 

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
Spracúvanie údajov na základe zmluvy uzatvorenej s dotknutou osobou v zmysle článku 
6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. b) zákona 
č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

- Zamestnanci, osoby vykonávajúce a činnosť na základe dohody/zmluvy, bývalí 
zamestnanci a osoby, ktoré vykonávali činnosť na základe dohody/zmluvy 
Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 

spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 
Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj 
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Rozsah osobných údajov: 

Údaje o členstve v odborovej organizácii a platbe, Priezvisko, Meno, Akademický titul a 
vedecké hodnosti, Podpis, Údaje zo zamestnaneckej zmluvy, Osobitná kategória OÚ, 
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za TČ, pr. ,  
Rozsah osobných dokladov: 

Kópie osobných dokladov sa nespracúvajú.,  

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
- Zástupcovia zamestnancov 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
Osobné údaje sa nezverejňujú 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nevykonáva 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Mzdová agenda 

Názov účelu: 

Spracovanie mzdovej agendy 

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 
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Okruh dotknutých osôb: 

- zamestnanci,  
- osoby vykonávajúce a činnosť na základe dohody/zmluvy,  
- vyživované deti zamestnancov,  
- rodičia vyživovaných deti´ zamestnancov,  
- bývalí zamestnanci 
- osoby, ktoré vykonávali činnosť na základe dohody/zmluvy 
 
Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj 

Rozsah osobných údajov: 

Rodné číslo, Priezvisko, Meno, Dátum narodenia, Rodinný stav, Adresa trvalého 
bydliska, okres, kraj, Mzda alebo platové pomery za výkon funkcie, Údaje o 
odpracovanom čase, Údaje o bankovom účte FO, Sumy postihnuté výkonom 
rozhodnutia súdu, Ročný úhrn vyplateného dôchodku, Údaje o pracovnej neschopnosti, 
Údaje o čerpaní MD a RD, Údaje o členstve v odborovej organizácii a platbe, Podpis, 
Poberanie prídavkov na deti, Peňažné tresty a pokuty, Náhrady uložené zamestnancovi, 
Neprávom prijaté sumy dávok, Osobitná kategória OÚ, Výplatné pásky, Mzdové listy, 
Podklady k mzdám,  
Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
1. Sociálna poisťovňa 
2. Zdravotné poisťovne 
3. Daňový úrad 
4. Doplnkové dôchodkové sporiteľne 
5. Dôchodkové správcovské spoločnosti 
6. Orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát 
práce) 
7. Zástupcovia zamestnancov 
8. Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny 
9. Súd, orgány činné v trestnom konaní 
10. Exekútor 
11. Iný oprávnený subjekt (Štatistické úrady) 
12. Audítor účtovnej závierky 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
1. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zákon č. 
43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, 
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2. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 
Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, 
 
3. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov znení neskorších predpisov, 
 
4. Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 
5. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zákon č. 
43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, 
 
6. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov - zákon č. 
125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o 
nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých v znení 
neskorších predpisov, 
 
7. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, 
 
8. Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, 
Zákon č. 53/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a 
služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, 
 
9. Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov zákon 
č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, 
 
10. Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný 
poriadok ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 
11. Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike, 
 
12. Zákon o účtovníctve č. 431/2002 v znení neskorších predpisov. 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
Osobné údaje sa nezverejňujú 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
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Prenos do tretích krajín sa nevykonáva 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Plnenie povinností zamestnávateľa voči kontrolným orgánom 

Názov účelu: 

Plnenie povinností zamestnávateľa voči kontrolným orgánom (Pre potreby kontroly zo 
strany Inšpektorátu práce a HaZZ) 
Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

- Zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti 
zamestnancov, rodičia vyživovaných deti zamestnancov, blízke osoby, osoby 
vykonávajúce činnosť na základe dohody/zmluvy, bývalí zamestnanci a osoby, ktoré 
vykonávali činnosť na základe dohody/zmluvy 
Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj 

Rozsah osobných údajov: 

Rodné číslo, Priezvisko, Meno, Akademický titul a vedecké hodnosti, Dátum narodenia, 
Adresa trvalého bydliska, okres, kraj, Adresa prechodného bydliska, Osobitná kategória 
OÚ, Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za TČ, pr. , Údaje uvedené v osobných 
spisoch, Mzdové náležitosti,  
Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
- Orgány verejnej moci vykonávajúce dozor, dohľad alebo kontrolu 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
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Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
Osobné údaje sa nezverejňujú. 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nevykonáva. 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Projekty zo štrukturálnych fondov 

Názov účelu: 

Spracovanie dokumentácie potrebnej pre vyúčtovanie mzdových výdavkov osôb v 
pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu v rámci čerpania prostriedkov zo 
štrukturálnych fondov EÚ 
Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

- fyzické osoby  

Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj 

Rozsah osobných údajov: 

Rodné číslo, Priezvisko, Meno, Rodné priezvisko, Akademický titul a vedecké hodnosti, 
Dátum narodenia, Štátna príslušnosť, Adresa trvalého bydliska, okres, kraj, Mzda alebo 
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platové pomery za výkon funkcie, Podpis, Údaje v rozsahu pracovnej zmluvy, Údaje o 
bankovom účte FO, Výplatné pásky, Mzdové listy, Kópie požadovaných dokladov,  
Rozsah osobných dokladov: 

Kópie osobných dokladov sa nespracúvajú.,  

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
- Riadiaci orgán 
- Orgán auditu 
- Certifikačný orgán  
- Európska komisia 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
Osobné údaje sa nezverejňujú 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
Prenos do tretích krajín sa nevykonáva 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Ekonomika, účtovné doklady 

Názov účelu: 

Vedenie vlastnej agendy účtovníctva, fakturácie a účtovanie pokladnice. 

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 
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Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

- zamestnanci úradu 
- zamestnanci dodávateľov tovaru a služieb 
- iné fyzické osoby 
 
Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj 

Rozsah osobných údajov: 

Priezvisko, Meno, Akademický titul a vedecké hodnosti, Dátum narodenia, Číslo OP, 
Adresa trvalého bydliska, okres, kraj, Adresa prechodného bydliska, Údaje o bankovom 
účte FO, E-mail, Telefónny kontakt, Podpis, Rodné číslo, Rodné priezvisko, Miesto 
narodenia, okres, Rodinný stav, Štátna príslušnosť, Národnosť, Pohlavie, Osobné číslo 
,  
Rozsah osobných dokladov: 

Kópie osobných dokladov sa nespracúvajú.,  

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
- Orgány verejnej moci 
- Audítor a advokát 
- Úrad na ochranu osobných údajov 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
1. Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, - zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 
289/2012 Z. z., 
 
2. Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, 
 
3. Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. 
 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
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Osobné údaje sa nezverejňujú 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Správa registratúry 

Názov účelu: 

Správa došlej a odoslanej pošty (správa registratúry) 

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

- Odosielatelia a prijímatelia korešpondencie (fyzické osoby) 

Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj 

Rozsah osobných údajov: 

Priezvisko, Meno, Akademický titul a vedecké hodnosti, Adresa trvalého bydliska, okres, 
kraj, E-mail, Telefónny kontakt, Predmet korešpondencie,  
Rozsah osobných dokladov: 

Kópie osobných dokladov sa nespracúvajú.,  

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
- Ministerstvo vnútra 
- Sprostredkovatelia (Sl. pošta, iné) 
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Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
- zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých  
zákonov 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
Osobné údaje sa nezverejňujú. 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nevykonáva. 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Vybavovanie žiadostí o výkon práv dotknutých osôb 

Názov účelu: 

Vybavenie žiadostí, ktorými dotknuté osoby uplatnili svoje práva podľa § 19-21 zákona 
č. 18/2018 o ochrane osobných údajov 
Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

- Fyzické osoby, ktoré si uplatnia svoje práva ako dotknuté osoby 

Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj 
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Rozsah osobných údajov: 

Priezvisko, Meno, Akademický titul a vedecké hodnosti, Adresa trvalého bydliska, okres, 
kraj, E-mail, Telefónny kontakt, Podpis, Osobitná kategória OÚ, Osobné údaje týkajúce 
sa uznania viny za TČ, pr. ,  
Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
- Úrad na ochranu osobných údajov 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
- Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
Osobné údaje sa nezverejňujú 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
Prenos do tretích krajín sa nevykonáva 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám 

Názov účelu: 

Vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií 

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
Súhlas dotknutej osoby v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR, resp. 
ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) zákona č.18/2018 Z. z.,  
 
Doba uchovávania: 
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V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

- Žiadateľ (fyzická osoba) a dotknuté osoby podľa § 9 zákona 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 
Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj 

Rozsah osobných údajov: 

Priezvisko, Meno, Akademický titul a vedecké hodnosti, Adresa trvalého bydliska, okres, 
kraj, Osobitná kategória OÚ, Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za TČ, pr. ,  
Rozsah osobných dokladov: 

Kópie osobných dokladov sa nespracúvajú.,  

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
- Okresný úrad 
- Súd 
- Orgán činný v trestnom konaní 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
Osobné údaje sa nezverejňujú 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
Prenos do tretích krajín sa nevykonáva 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 
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Názov agendy: 

Verejné obstarávanie  

Názov účelu: 

Povinné vedenie evidencie a dokumentov  z procesu VO v zmysle § 9 ods. 6 zákona č. 
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. 
Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

- Fyzické osoby, ktoré sú najmä štatutárnym orgánom záujemcu, uchádzača, 
subdodávateľa a iné fyzické osoby podľa zákona o verejnom obstarávaní 
Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 

spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 
Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj 

Rozsah osobných údajov: 

Rodné číslo, Priezvisko, Meno, Dátum narodenia, Akademický titul a vedecké hodnosti, 
Adresa trvalého bydliska, okres, kraj, Ekonomická identita, Ďalšie osobné údaje a 
doklady , Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za TČ, pr. ,  
Rozsah osobných dokladov: 

Kópie osobných dokladov sa nespracúvajú.,  

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
1. Úrad pre verejné obstarávanie. 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
1. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. 
2. Zmluva o poskytnutí služby 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
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Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
Osobné údaje sa nezverejňujú.  
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
Prenos OÚ do tretích krajín sa nevykonáva. 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Sťažnosti a petície 

Názov účelu: 

Vybavovanie sťažností a petícií 

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

- FO – oznamovateľ sťažnosti (sťažovateľ) 
- Zástupca sťažovateľa (FO) 
- Iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na vybavovanie sťažností 
- Fyzické osoby, ktoré sa zúčastňujú petície, členovia petičného výboru, zástupca 
 
Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 

spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 
Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj 

Rozsah osobných údajov: 

Meno, Adresa trvalého bydliska, okres, kraj, Adresa prechodného bydliska, E-mail, 
Priezvisko, Akademický titul a vedecké hodnosti, Telefónny kontakt, Ďalšie OÚ 
zistené/predložené počas vybavovania sť.,  
Rozsah osobných dokladov: 

Kópie osobných dokladov sa nespracúvajú.,  
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Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
Osobné údaje sa neposkytujú. 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
1. Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov 
 
2. Zmluva o poskytnutí služieb 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
Osobné údaje sa nezverejňujú. 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nevykonáva. 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Oznamovanie protispoločenskej činnosti 

Názov účelu: 

Vybavovanie podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti 

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 
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- FO, ktoré podali podnet a ktoré sú prešetrované podľa zákona o niektorých opatreniach 
súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti 
Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj 

Rozsah osobných údajov: 

Priezvisko, Meno, Akademický titul a vedecké hodnosti, Adresa trvalého bydliska, okres, 
kraj, E-mail, Telefónny kontakt, Ďalšie OÚ nevyhnutné na preverenie podnetu, Osobitná 
kategória OÚ, Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za TČ, pr. ,  
Rozsah osobných dokladov: 

Kópie osobných dokladov sa nespracúvajú.,  

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
- Národný inšpektorát práce, inšpektoráty práce 
- Orgány činné v trestnom konaní 
- Súdy 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
Osobné údaje sa nezverejňujú 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
Prenos do tretích krajín sa nevykonáva 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Audit 
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Názov účelu: 

Vykonávanie auditu 

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

- Fyzické osoby, ktorých sa kontrola a audit týka 

Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj 

Rozsah osobných údajov: 

Rodné číslo, Priezvisko, Meno, Akademický titul a vedecké hodnosti, Dátum narodenia, 
Adresa trvalého bydliska, okres, kraj, Podpis, Osobitná kategória OÚ, Osobné údaje 
týkajúce sa uznania viny za TČ, pr. ,  
Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
- Ministerstvo financií SR 
- Najvyšší kontrolný úrad 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
Osobné údaje sa nezverejňujú 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
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Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
Prenos do tretích krajín sa nevykonáva 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Vnútorná kontrola - Vykonávanie vnútornej kontroly, Evidencia vydaných poverení na 
výkon interného auditu 
Názov účelu: 

Účelom je vykonávanie vnútornej kontroly v organizácii a evidencia vydaných povolení 
na výkon interného auditu,  
Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

 

Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj 

Rozsah osobných údajov: 

 

Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
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Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Vnútorná kontrola - Evidencia vydaných poverení na výkon vnútornej kontroly podľa 
zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe 
Názov účelu: 

Účelom je vykonávanie vnútornej kontroly v organizácii a evidencia vydaných povolení 
na výkon vnútornej kontroly podľa zákona 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe,  
Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

 

Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj 

Rozsah osobných údajov: 

 

Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 
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Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Súdne konania 

Názov účelu: 

Vybavovanie súdnych sporov 

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

- Fyzické osoby, ktoré majú postavenie účastníka / subjektu konania alebo jeho 
zástupcu, osoby oprávnenej konať, svedka, iné fyzické osoby 
Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 

spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 
Nie 
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Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj 

Rozsah osobných údajov: 

Priezvisko, Meno, Dátum narodenia, Adresa trvalého bydliska, okres, kraj, Telefónny 
kontakt, Adresa elektronickej pošty, Osobitná kategória OÚ, Osobné údaje týkajúce sa 
uznania viny za TČ, pr. ,  
Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
- Súd 
- Orgán činný v trestnom konaní 
- Účastník / subjekt 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
Osobné údaje sa nezverejňujú 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
Prenos do tretích krajín sa nevykonáva 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Exekúcie  

Názov účelu: 

Osobné údaje slúžia pre potreby riadneho označenia dlžníka vo vedenom exekučnom 
konaní. 
Právny základ: 
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Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

- fyzická osoba, voči ktorej je podaný návrh na začatie exekučného konania 

Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj 

Rozsah osobných údajov: 

Priezvisko, Meno, Akademický titul a vedecké hodnosti, Adresa trvalého bydliska, okres, 
kraj, Telefónny kontakt, Rodné číslo, Dátum narodenia,  
Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
- Exekútorský úrad v SR  
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
Osobné údaje sa nezverejňujú. 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nevykonáva. 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
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Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Monitorovanie kamerovým systémom 

Názov účelu: 

Osobné údaje slúžia pre potreby ochrany majetku organizácie v monitorovanom 
priestore, ochrany zdravia fyzických osôb nachádzajúcich sa v tomto priestorov a pre 
potreby prevencie a podpory pri odhaľovaní kriminality. Kontrolný mechanizmus 
zamestnancov podľa Zákonníka práce  
Právny základ: 

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany v zmysle článku 6 ods. 1 písm. 
f) Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č.18/2018 Z. z.,  
Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

72 hodín 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

- Fyzické osoby vstupujúce do monitorovaného priestoru 

Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj -  

Rozsah osobných údajov: 

Prejavy osobnej povahy, Podobizeň fyzickej osoby, Typ a ŠPZ vozidla,,  

Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
- Súd 
- Orgán činný v trestnom konaní 
- Priestupkový orgán 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
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Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
Osobné údaje sa nezverejňujú 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
Prenos do tretích krajín sa nevykonáva 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Hospodárska mobilizácia 

Názov účelu: 

Spracovanie agendy hospodárskej mobilizácie 

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

- Zamestnanci 
- Iné FO na účely krízového plánovania, vyrozumenia subjektu hospodárskej mobilizácie 
o vyhlásení núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a vypovedaní vojny 
alebo o nariadení vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie, uloženia pracovnej 
povinnosti, vecného plnenia, výdaja nákupných preukazov alebo prídelových lístkov 
alebo evidencie zamestnancov pre okresný úrad v sídle kraja na účely ich oslobodenia 
od mimoriadnej služby určené na zaistenie bezpečnosti Slovenskej republiky alebo 
obrany Slovenskej republiky 
 
Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 

spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 
Nie 

Zdroj osobných údajov 
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Iný zdroj 

Rozsah osobných údajov: 

Rodné číslo, Priezvisko, Meno, Akademický titul a vedecké hodnosti, Dátum narodenia, 
Miesto narodenia, okres, Rodinný stav, Štátna príslušnosť, Adresa trvalého bydliska, 
okres, kraj, Adresa prechodného bydliska, Pohlavie, Údaje o vzdelaní, Profesijné 
zamestnanie, Telefónny kontakt, E-mail, Faxové číslo, Pracovné zaradenie, Osobné 
číslo , Vodičský preukaz, Vojenské zaradenie, Osvedčenia,  
Rozsah osobných dokladov: 

Kópie osobných dokladov sa nespracúvajú.,  

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
- Ministerstvo  
- Okresné úrady 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
Osobné údaje sa nezverejňujú 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
Prenos do tretích krajín sa nevykonáva 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 
Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Štatistické výkazy 

Názov účelu: 

Zber údajov na štatistické účely  

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
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Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

- Fyzické osoby 

Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj 

Rozsah osobných údajov: 

Priezvisko, Meno, Dátum narodenia,  

Rozsah osobných dokladov: 

Kópie osobných dokladov sa nespracúvajú.,  

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
- Štatistický úrad 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
Osobné údaje sa nezverejňujú 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
Prenos do tretích krajín sa nevykonáva 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 
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Názov agendy: 

Evidencia tuzemských a zahraničných pracovných ciest 

Názov účelu: 

Evidencia údajov pre vyslanie zamestnanca na pracovnú cestu a na jej vyúčtovanie. 

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

- zamestnanci 

Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj 

Rozsah osobných údajov: 

 

Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
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Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Evidencia zmlúv 

Názov účelu: 

Osobné údaje slúžia pre potreby identifikácie FO v zmluvách 

Právny základ: 

Spracúvanie údajov na základe zmluvy uzatvorenej s dotknutou osobou v zmysle článku 
6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. b) zákona 
č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

- FO účastníci zmluvy 

Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj 

Rozsah osobných údajov: 

 

Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
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Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Povinné zverejňovanie (faktúry, zmluvy, objednávky) 

Názov účelu: 

Účel je definovaný zákonom o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z. z. 
Spracúvané osobné údaje slúžia pre potreby zverejňovania zmlúv, objednávok a 
faktúr. 
Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

- fyzické osoby 

Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj 

Rozsah osobných údajov: 

 

Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
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Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Majetkové priznania  

Názov účelu: 

Majetkové priznania  

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

- Zamestnanci vo výkone práve vo verejnom záujme, bývalí zamestnanci vo výkone 
práce vo verejnom záujme 
Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 

spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 
Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj 
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Rozsah osobných údajov: 

Priezvisko, Meno, Akademický titul a vedecké hodnosti, Zamestnávateľ, Podpis, Údaje 
týkajúce sa hnut. a nehnut. majetku, Údaje týkajúce sa majetk. práv a majetk. hodnôt,  
Rozsah osobných dokladov: 

Kópie osobných dokladov sa nespracúvajú.,  

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
Osobné údaje sa nezverejňujú 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nevykonáva 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

vstupné karty pre návštevy a externých dodávateľov 

Názov účelu: 

Evidencia vstupných kariet do objektov prevádzkovateľa 

Právny základ: 

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany v zmysle článku 6 ods. 1 písm. 
f) Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č.18/2018 Z. z.,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 
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Okruh dotknutých osôb: 

- fyzické osoby návštevy a zamestnanci dodávateľských organizácií 

Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 

spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 
Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj -  

Rozsah osobných údajov: 

Pracovné zaradenie, Priezvisko, Meno, Akademický titul a vedecké hodnosti, Podpis, 
číslo vstupnej karty,  
Rozsah osobných dokladov: 

Kópie osobných dokladov sa nespracúvajú.,  

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
- Súd 
- Orgán činný v trestnom konaní 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
Osobné údaje sa nezverejňujú 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
Prenos do tretích krajín sa nevykonáva 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 
Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Bádateľská agenda 

Názov účelu: 
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prístup k archívnym dokumentom 

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
Súhlas dotknutej osoby v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR, resp. 
ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) zákona č.18/2018 Z. z.,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

- žiadatelia, fyzické osoby 

Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj -  

Rozsah osobných údajov: 

Priezvisko, Meno, Akademický titul a vedecké hodnosti, Rodné číslo, Rodné priezvisko, 
Dátum narodenia, Miesto narodenia, okres, Číslo OP, Adresa trvalého bydliska, okres, 
kraj, Adresa prechodného bydliska, OÚ nachádzajúce sa v archívnych dokumentoch,  
Rozsah osobných dokladov: 

Kópie osobných dokladov sa nespracúvajú.,  

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
- Okresný úrad 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
Osobné údaje sa nezverejňujú 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
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Prenos do tretích krajín sa nevykonáva 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Bezpečnosť 

Názov účelu: 

Zabezpečenie IT bezpečnosti, sieťová bezpečnosť a bezpečnosť 

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

- Zamestnanci, zamestnanci dodávateľov 

Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj 

Rozsah osobných údajov: 

Priezvisko, Meno, Logovacie údaje, IP adresa, MAC adresa, Typ a verzia internetového 
prehliadača, Ďalšie OÚ nevyhnutné na dosiahnutie účelu, Verzia operačného systému 
,  
Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
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Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
Osobné údaje sa nezverejňujú 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
Prenos do tretích krajín sa nevykonáva 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Dodávateľské vzťahy 

Názov účelu: 

Spracúvanie (kontaktných) osobných údajov zamestnancov dodávateľov v rámci 
dodávateľských / zmluvných vzťahov 
Právny základ: 

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany v zmysle článku 6 ods. 1 písm. 
f) Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č.18/2018 Z. z.,  
Spracúvanie údajov na základe zmluvy uzatvorenej s dotknutou osobou v zmysle článku 
6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. b) zákona 
č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

- Zamestnanci dodávateľov alebo zmluvných partnerov 

Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj 

Rozsah osobných údajov: 

Priezvisko, Meno, Akademický titul a vedecké hodnosti, Funkcia v zamestnaní, E-mail, 
Telefónny kontakt, Adresa pracoviska, Ďalšie OÚ nevyhnutné na dosiahnutie účelu,  
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Rozsah osobných dokladov: 

Kópie osobných dokladov sa nespracúvajú.,  

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
Osobné údaje sa nezverejňujú 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
Prenos do tretích krajín sa nevykonáva 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Agenda systematizácie miest 

Názov účelu: 

vedenie agendy sytemizovaných miest 

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 
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Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj 

Rozsah osobných údajov: 

 

Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Agenda odvolacích konaní  

Názov účelu: 

vedenie agendy odvolacích konaní 

Právny základ: 
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Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

fyzické osoby ktoré sú účastníkmi konania 

Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj 

Rozsah osobných údajov: 

 

Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 
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Názov agendy: 

Agenda ochrany zdravia a životných podmienok zvierat (OZOZ) - Zoznam chovov 
zajacov a králikov 
Názov účelu: 

účelom je vedenie zoznamov chovov zajacov a králikov 

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

Vlastník, držiteľ alebo iné fyzické osoby  oprávnené disponovať so zvieratami 

Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj -  

Rozsah osobných údajov: 

Priezvisko, Meno, Rodné priezvisko, Akademický titul a vedecké hodnosti, E-mail, 
Telefónny kontakt, Adresa elektronickej pošty, Názov prevádzkarne,  
Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
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Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Agenda ochrany zdravia a životných podmienok zvierat (OZOZ) - Prevádzkarne pre 
hydinu - Rozsah zverejňovaných údajov: schvaľovacie číslo, dátum schválenia, názov 
prevádzkarne, adresa, mesto, okres, kraj, kontakt, poznámky. 
Názov účelu: 

účelom je vedenie informácií o prevádzkarňach pre hydinu 

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

Vlastník, držiteľ alebo iné fyzické osoby  oprávnené disponovať so zvieratami 

Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj 

Rozsah osobných údajov: 

Priezvisko, Meno, Rodné priezvisko, Akademický titul a vedecké hodnosti, Adresa 
trvalého bydliska, okres, kraj, E-mail, Telefónny kontakt, Adresa pre zasielanie listových 
zásielok, Kontaktná osoba, Názov prevádzkarne,  
Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 



    

58 

 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Agenda ochrany zdravia a životných podmienok zvierat (OZOZ) - Prevádzkárne pre 
nosnice 
Názov účelu: 

účelom je vedenie informácií o prevádzkarňach pre nosnice 

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

Vlastník, držiteľ alebo iné fyzické osoby  oprávnené disponovať so zvieratami 

Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj -  

Rozsah osobných údajov: 
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Priezvisko, Meno, Rodné priezvisko, Akademický titul a vedecké hodnosti, Adresa 
trvalého bydliska, okres, kraj, E-mail, Telefónny kontakt, Kontaktná osoba, Názov 
prevádzkarne,  
Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Agenda ochrany zdravia a životných podmienok zvierat (OZOZ) - Zoznam chovu rýb 

Názov účelu: 

účelom je vedenie zoznamov chovov rýb 

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 
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Okruh dotknutých osôb: 

Vlastník, držiteľ alebo iné fyzické osoby  oprávnené disponovať so zvieratami 

Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 

spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 
Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj -  

Rozsah osobných údajov: 

Priezvisko, Meno, Rodné priezvisko, Adresa trvalého bydliska, okres, kraj, E-mail, 
Telefónny kontakt, Kontaktná osoba, Názov prevádzkarne,  
Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 
Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Agenda ochrany zdravia a životných podmienok zvierat (OZOZ) - Register farmových 
chovov s voľne žijúcou zverou 
Názov účelu: 

účelom je vedenie registra farmových chovov s voľne žijúcou zverou 
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Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

Vlastník, držiteľ alebo iné fyzické osoby  oprávnené disponovať so zvieratami 

Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj -  

Rozsah osobných údajov: 

Priezvisko, Meno, Rodné priezvisko, Akademický titul a vedecké hodnosti, E-mail, 
Telefónny kontakt, Kontaktná osoba, Názov prevádzkarne, Adresa trvalého bydliska, 
okres, kraj,  
Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
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Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Agenda ochrany zdravia a životných podmienok zvierat (OZOZ) - Prevádzkarne, 
zariadenia a strediská – vystavovanie zvierat verejnosti 
 
Názov účelu: 

účelom je vedenie databázy o prevádzkárňach, zariadeniach a strediskách pre 
vystavovanie zvierat na verejnosti 
Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

Vlastník, držiteľ alebo iné fyzické osoby  oprávnené disponovať so zvieratami 

Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj -  

Rozsah osobných údajov: 

Priezvisko, Meno, Rodné priezvisko, Akademický titul a vedecké hodnosti, Adresa 
trvalého bydliska, okres, kraj, E-mail, Telefónny kontakt, Názov prevádzkarne, 
Kontaktná osoba,  
Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
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Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Agenda ochrany zdravia a životných podmienok zvierat (OZOZ) - Karanténne stanice 
a útulky pre spoločenské zvieratá 
 
 
Názov účelu: 

účelom je vedenie informácií o karanténnych staniciach a útulkov pre spoločenské 
zvieratá 
Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

Vlastník, držiteľ alebo iné fyzické osoby  oprávnené disponovať so zvieratami 

Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj -  

Rozsah osobných údajov: 

Názov prevádzkarne, Priezvisko, Meno, Rodné priezvisko, Akademický titul a vedecké 
hodnosti, Adresa trvalého bydliska, okres, kraj, E-mail, Telefónny kontakt, Kontaktná 
osoba,  
Rozsah osobných dokladov: 
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Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Agenda ochrany zdravia a životných podmienok zvierat (OZOZ) - Chovy 
nebezpečných živočíchov 
 
 
 
 
 
Názov účelu: 

účelom je vedenie evidencie o chovoch nebezpečných živočíchov 

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 
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Okruh dotknutých osôb: 

Vlastník, držiteľ alebo iné fyzické osoby  oprávnené disponovať so zvieratami 

Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 

spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 
Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj -  

Rozsah osobných údajov: 

Priezvisko, Meno, Rodné priezvisko, Akademický titul a vedecké hodnosti, Adresa 
trvalého bydliska, okres, kraj, E-mail, Telefónny kontakt, Kontaktná osoba, Názov 
prevádzkarne,  
Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 
Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Agenda ochrany zdravia a životných podmienok zvierat (OZOZ) - Zoznam schválených 
užívateľov, chovateľov a dodávateľov zvierat používaných v projekte 
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Názov účelu: 

účelom je vedenie zoznamu schválených užívateľov, chovateľov a dodávateľov zvierat 
používaných v projekte 
Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

Vlastník, držiteľ alebo iné fyzické osoby  oprávnené disponovať so zvieratami 

Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj -  

Rozsah osobných údajov: 

Priezvisko, Meno, Rodné priezvisko, Akademický titul a vedecké hodnosti, Adresa 
trvalého bydliska, okres, kraj, E-mail, Telefónny kontakt, Názov prevádzkarne, 
Kontaktná osoba,  
Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
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Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Agenda ochrany zdravia a životných podmienok zvierat (OZOZ) - Zberné strediská pre 
hospodárske zvieratá  
 
Názov účelu: 

účelom je vedenie zoznamu zberných stredísk pre hospodárske zvieratá  

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

Vlastník, držiteľ, sprostredkovateľ, predávajúci alebo iné fyzické osoby oprávnené 
disponovať so zvieratami 
Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj -  

Rozsah osobných údajov: 

Priezvisko, Meno, Rodné priezvisko, Akademický titul a vedecké hodnosti, Adresa 
trvalého bydliska, okres, kraj, E-mail, Telefónny kontakt, Kontaktná osoba, Názov 
prevádzkarne,  
Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
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Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Agenda ochrany zdravia a životných podmienok zvierat (OZOZ) - Sprostredkovatelia 
obchodu s hospodárskymi zvieratami 
 
Názov účelu: 

účelom je vedenie zoznamu sprostredkovateľov obchodu s hospodárskymi zvieratami 

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

Sprostredkovateľ, dovozca, príjemca, prepravca, vlastník alebo držiteľ, predávajúci 
alebo iné fyzické osoby  oprávnené disponovať so zvieratami 
Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj -  

Rozsah osobných údajov: 

Priezvisko, Meno, Rodné priezvisko, Akademický titul a vedecké hodnosti, Adresa 
trvalého bydliska, okres, kraj, E-mail, Telefónny kontakt, Kontaktná osoba, Názov 
prevádzkarne,  
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Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Agenda ochrany zdravia a životných podmienok zvierat (OZOZ) - Zberné strediská 
spoločenských zvierat 
 
 
 
Názov účelu: 

účelom je vedenie zoznamu zberných stredísk spoločenských zvierat 

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 
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Okruh dotknutých osôb: 

Vlastník, držiteľ, sprostredkovateľ alebo dovozca, príjemca, prepravca, predávajúci 
alebo iné fyzické osoby  oprávnené disponovať so zvieratami 
Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj -  

Rozsah osobných údajov: 

Priezvisko, Meno, Rodné priezvisko, Akademický titul a vedecké hodnosti, Adresa 
trvalého bydliska, okres, kraj, E-mail, Videozáznam, Kontaktná osoba, Názov 
prevádzkarne,  
Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 
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Agenda ochrany zdravia a životných podmienok zvierat (OZOZ) - Sprostredkovatelia 
obchodu so spoločenskými zvieratami 
 
Názov účelu: 

účelom je vedenie zoznamu sprostredkovateľov obchodu so spoločenskými zvieratami 

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

Sprostredkovateľ, dovozca, príjemca, prepravca, vlastník alebo držiteľ, predávajúci 
alebo iné fyzické osoby  oprávnené disponovať so zvieratami 
Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 

spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 
Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj -  

Rozsah osobných údajov: 

Priezvisko, Meno, Rodné priezvisko, Akademický titul a vedecké hodnosti, Adresa 
trvalého bydliska, okres, kraj, E-mail, Telefónny kontakt, Kontaktná osoba, Názov 
prevádzkarne,  
Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
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Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Agenda ochrany zdravia a životných podmienok zvierat (OZOZ) - Karanténne 
zariadenia a strediská 
 
Názov účelu: 

účelom je vedenie zoznamu karanténnych zariadení a stredísk 

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

Vlastník, držiteľ,  alebo iné fyzické osoby oprávnené disponovať so zvieratami 

Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj -  

Rozsah osobných údajov: 

Priezvisko, Meno, Rodné priezvisko, Akademický titul a vedecké hodnosti, Adresa 
trvalého bydliska, okres, kraj, E-mail, Telefónny kontakt, Kontaktná osoba, Názov 
prevádzkarne,  
Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
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Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Agenda ochrany zdravia a životných podmienok zvierat (OZOZ) - Zoznam výrobcov 
pasov spoločenských zvierat 
 
Názov účelu: 

účelom je vedenie zoznamu výrobcov pasov spoločenských zvierat 

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

výrobcovia pasov spoločenských zvierat 

Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj -  

Rozsah osobných údajov: 
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Priezvisko, Meno, Akademický titul a vedecké hodnosti, Adresa trvalého bydliska, okres, 
kraj, E-mail, Telefónny kontakt, Kontaktná osoba, Názov prevádzkarne, Rodné 
priezvisko, Séria pridelených čísel, Ochranné prvky pasov,  
Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Agenda ochrany zdravia a životných podmienok zvierat (OZOZ) - Zariadenia za 
účelom zachovania druhov 
 
 
Názov účelu: 

účelom je vedenie zoznamu zariadení za účelom zachovania druhu 

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 
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Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

Vlastník, držiteľ, sprostredkovateľ alebo dovozca, príjemca, prepravca, predávajúci 
alebo iné fyzické osoby  oprávnené disponovať so zvieratami 
Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj -  

Rozsah osobných údajov: 

Priezvisko, Meno, Rodné priezvisko, Akademický titul a vedecké hodnosti, Adresa 
trvalého bydliska, okres, kraj, E-mail, Telefónny kontakt, Kontaktná osoba, Názov 
prevádzkarne,  
Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 
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Agenda ochrany zdravia a životných podmienok zvierat (OZOZ) - Register prepravcov 
zvierat 
 
 
Názov účelu: 

účelom je vedenie registra prepravcov zvierat 

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

prepravca iné fyzické osoby  oprávnené disponovať so zvieratami  

Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj -  

Rozsah osobných údajov: 

Priezvisko, Meno, Rodné priezvisko, Akademický titul a vedecké hodnosti, Adresa 
trvalého bydliska, okres, kraj, E-mail, Telefónny kontakt, Názov prevádzkarne, 
Kontaktná osoba,  
Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
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Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Agenda ochrany zdravia a životných podmienok zvierat (OZOZ) - Kontrolné miesta pri 
preprave zvierat 
 
Názov účelu: 

účelom je vedenie zoznamu kontrolných miest pri preprave zvierat 

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

Vlastník, držiteľ, sprostredkovateľ alebo dovozca, príjemca, prepravca, predávajúci 
alebo iné fyzické osoby  oprávnené disponovať so zvieratami 
Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj -  

Rozsah osobných údajov: 

Priezvisko, Meno, Rodné priezvisko, Akademický titul a vedecké hodnosti, Adresa 
trvalého bydliska, okres, kraj, E-mail, Telefónny kontakt, Kontaktná osoba, Názov 
prevádzkarne,  
Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
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Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Agenda ochrany zdravia a životných podmienok zvierat (OZOZ) - Inseminačné stanice 
na odber spermy, embryí skladovanie spermií, embryí a tímov na odber embryí (P.č. 
87-97) 
Názov účelu: 

účelom je vedenie zoznamu inseminačných staníc na odber spermy, embryi 

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

Vlastník, držiteľ, sprostredkovateľ alebo dovozca, príjemca, prepravca, predávajúci 
alebo iné fyzické osoby oprávnené disponovať so zvieratami, násadovými vajciami, 
zárodočnými produktmi  
Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj -  

Rozsah osobných údajov: 
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Priezvisko, Meno, Rodné priezvisko, Akademický titul a vedecké hodnosti, Adresa 
trvalého bydliska, okres, kraj, E-mail, Telefónny kontakt, Kontaktná osoba, Názov 
prevádzkarne,  
Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Agenda ochrany zdravia a životných podmienok zvierat (OZOZ) - Zoznamy 
hospodárstiev s uznaným štatútom rizika klasickej scrapie oviec a kôz (Odbor hygieny 
krmív) 
Názov účelu: 

účelom je vedenie zoznamu hospodárstiev s uznaným štatútom rizika klasickej scrapie 
oviec a kôz 
Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 
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Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

 

Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj 

Rozsah osobných údajov: 

 

Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Agenda ochrany zdravia a životných podmienok zvierat (OZOZ) - Zoznamy chovov 
zaradených do Chovateľského program na rezistenciu oviec voči TSE – scrapie – 
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príloha k Chovateľskému programu na rezistenciu voči TSE – scrapie v SR 
každoročne aktualizovaný (vypracované Plemenárskymi službami SR, š.p. v 
spolupráci so ZCHOK na Slovensku, družstvo) (Odbor hygieny krmív) 
Názov účelu: 

účelom je vedenie zoznamu chovov zaradených do Chovateľského programu na 
rezistenciu oviec voči TSE - scrapie 
Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

Vlastník, držiteľ, sprostredkovateľ alebo dovozca, príjemca, prepravca, predávajúci 
alebo iné fyzické osoby alebo právnické osoby oprávnené disponovať so zvieratami, 
násadovými vajciami, zárodočnými produktmi, produktmi živočíšneho pôvodu, 
živočíšnymi vedľajšími produktmi a vybranými produktmi rastlinného pôvodu, krmivami, 
medikovanými krmivami, osoby, ktoré manipulujú so zvieratami, najmä predávajú 
zvieratá, strihajú alebo inak ošetrujú zvieratá  
Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj -  

Rozsah osobných údajov: 

Priezvisko, Meno, Rodné priezvisko, Akademický titul a vedecké hodnosti, Adresa 
trvalého bydliska, okres, kraj, E-mail, Telefónny kontakt, Kontaktná osoba, Názov 
prevádzkarne,  
Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
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Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Agenda ochrany zdravia a životných podmienok zvierat (OZOZ) - Zoznamy 
schválených prevádzkarni podľa nariadenia (ES) č. 999/2001 (Odbor hygieny krmív) 
Názov účelu: 

účelom je vedenie zoznamu schválených prevádzkární podľa nariadenia (ES) č. 
999/2001 
Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

Vlastník, držiteľ, sprostredkovateľ alebo dovozca, príjemca, prepravca, predávajúci 
alebo iné fyzické osoby alebo právnické osoby oprávnené disponovať so zvieratami, 
násadovými vajciami, zárodočnými produktmi, produktmi živočíšneho pôvodu, 
živočíšnymi vedľajšími produktmi a vybranými produktmi rastlinného pôvodu, krmivami, 
medikovanými krmivami, osoby, ktoré manipulujú so zvieratami, najmä predávajú 
zvieratá, strihajú alebo inak ošetrujú zvieratá  
Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj -  

Rozsah osobných údajov: 

Priezvisko, Meno, Rodné priezvisko, Akademický titul a vedecké hodnosti, Adresa 
trvalého bydliska, okres, kraj, E-mail, Telefónny kontakt, Kontaktná osoba, Názov 
prevádzkarne, Činnosť a druh produktu, Pridružená činnosť, Poznámka, IČO,  
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Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Agenda kontroly potravín rastlinného pôvodu - Zoznam zásielok  
 
Dostupnosť: zadávanie zásielok - webové sídlo ŠVPS SR 
Zoznam zásielok: IS Portál  
Názov účelu: 

účelom je vedenie zoznamu zásielok 

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 
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Okruh dotknutých osôb: 

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, ktorí zodpovedjú za bezpečnosť potravín 
živočíšneho pôvodu 
Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj -  

Rozsah osobných údajov: 

Priezvisko, Meno, Rodné priezvisko, Akademický titul a vedecké hodnosti, E-mail, 
Telefónny kontakt, Kontaktná osoba, Názov prevádzkarne, IČO,  
Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 
Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Agenda kontroly potravín rastlinného pôvodu - Kontrolná inšpekčná činnosť KIČ 
(interná databáza) 
 
Dostupnosť: IS Portal 
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Názov účelu: 

účelom je kontrolná inšpekčná činnosť KIČ 

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, ktorí zodpovedjú za bezpečnosť potravín 
živočíšneho pôvodu 
Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj -  

Rozsah osobných údajov: 

Priezvisko, Meno, Rodné priezvisko, Akademický titul a vedecké hodnosti, Adresa 
trvalého bydliska, okres, kraj, E-mail, Telefónny kontakt, Kontaktná osoba, Názov 
prevádzkarne, IČO,  
Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
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Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Agenda kontroly potravín živočíšneho pôvodu - Zoznam zaregistrovaných 
prvovýrobcov, ktorí dodávajú (priamo predávajú) malé množstvá prvotných produktov 
živočíšneho pôvodu - mäsa hydiny alebo králikov zabitých na farme. 
 
Dostupnosť: Portál ŠVPS SR 
 
 
Názov účelu: 

účelom je vedenie zoznamu zaregistrovaných prvovýrobcov, ktorí dodávajú (priamo 
predávajú) malé množstvá prvotných produktov živočíšneho pôvodu - mäsa hydiny 
alebo králikov zabitých na farme. 
Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, na ktoré sa vzťahujú veterinárne 
požiadavky podľa § 3, ktorí zodpovedjú za bezpečnosť potravín živočíšneho pôvodu 
Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj -  

Rozsah osobných údajov: 

Priezvisko, Meno, Rodné priezvisko, Akademický titul a vedecké hodnosti, Adresa 
trvalého bydliska, okres, kraj, E-mail, Telefónny kontakt, IČO, Druh vykonávaných 
činností, Dátum registrácie,  
Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
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Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Agenda kontroly potravín živočíšneho pôvodu - Zoznam zaregistrovaných 
prvovýrobcov, ktorí dodávajú (priamo predávajú)  
malé množstvá prvotných produktov živočíšneho pôvodu - vajcia. 
Dostupnosť: Portál ŠVPS SR 
 
Názov účelu: 

účelom je vedenie zoznamu zaregistrovaných prvovýrobcov, ktorí dodávajú (priamo 
predávajú)  
malé množstvá prvotných produktov živočíšneho pôvodu - vajcia. 
Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, na ktoré sa vzťahujú veterinárne 
požiadavky podľa § 3, ktorí zodpovedjú za bezpečnosť potravín živočíšneho pôvodu 
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Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj -  

Rozsah osobných údajov: 

Priezvisko, Meno, Rodné priezvisko, Akademický titul a vedecké hodnosti, Adresa 
trvalého bydliska, okres, kraj, E-mail, Telefónny kontakt, Kontaktná osoba, IČO, Druh 
vykonávaných činností, Dátum registrácie,  
Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Agenda kontroly potravín živočíšneho pôvodu - Zoznam zaregistrovaných 
prvovýrobcov, ktorí dodávajú (priamo predávajú) malé množstvá prvotných produktov 
živočíšneho pôvodu – med. 
Dostupnosť: Portál ŠVPS SR 
Názov účelu: 
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účelom je vedenie zoznamu zaregistrovaných prvovýrobcov, ktorí dodávajú (priamo 
predávajú)  
malé množstvá prvotných produktov živočíšneho pôvodu - med 
Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

 

Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj -  

Rozsah osobných údajov: 

Priezvisko, Meno, Rodné priezvisko, Akademický titul a vedecké hodnosti, Adresa 
trvalého bydliska, okres, kraj, E-mail, Telefónny kontakt, Kontaktná osoba, IČO, Druh 
vykonávaných činností, Dátum registrácie,  
Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
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Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Agenda kontroly potravín živočíšneho pôvodu - Zoznam zaregistrovaných 
prvovýrobcov, ktorí dodávajú (priamo predávajú) malé množstvá prvotných produktov 
živočíšneho pôvodu – produkty rybolovu.  
 
Dostupnosť: Portál ŠVPS SR 
 
 
Názov účelu: 

účelom je vedenie zoznamu zaregistrovaných prvovýrobcov, ktorí dodávajú (priamo 
predávajú)  
malé množstvá prvotných produktov živočíšneho pôvodu - produkty rybolovu 
Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, na ktoré sa vzťahujú veterinárne 
požiadavky podľa § 3, ktorí zodpovedjú za bezpečnosť potravín živočíšneho pôvodu 
Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj -  

Rozsah osobných údajov: 

Priezvisko, Meno, Rodné priezvisko, Akademický titul a vedecké hodnosti, Adresa 
trvalého bydliska, okres, kraj, Názov prevádzkarne, Adresa pracoviska,  
Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 



    

91 

 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Agenda kontroly potravín živočíšneho pôvodu - Zoznam zaregistrovaných 
prvovýrobcov, ktorí dodávajú (priamo predávajú) malé množstvá prvotných produktov 
živočíšneho pôvodu – mlieko a mliečne výrobky. Dostupnosť: Portál ŠVPS SR 
 
 
Názov účelu: 

účelom je vedenie zoznamu zaregistrovaných prvovýrobcov, ktorí dodávajú (priamo 
predávajú)  
malé množstvá prvotných produktov živočíšneho pôvodu - mlieko a mliečne výrobky 
Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, na ktoré sa vzťahujú veterinárne 
požiadavky podľa § 3, ktorí zodpovedjú za bezpečnosť potravín živočíšneho pôvodu 
Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 
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Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj -  

Rozsah osobných údajov: 

Priezvisko, Meno, Rodné priezvisko, Akademický titul a vedecké hodnosti, Adresa 
trvalého bydliska, okres, kraj, Adresa pracoviska, Názov prevádzkarne,  
Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Agenda kontroly potravín živočíšneho pôvodu - Zoznam zaregistrovaných 
maloobchodných prevádzkarní. 
 
Dostupnosť: Portál ŠVPS SR 
Rozsah zverejňovaných údajov: meno a sídlo prevádzkovateľa, meno a adresa 
prevádzkarne, druh vykonávaných činností, dátum registrácie, IČO. 
 
Názov účelu: 

účelom je vedenie zoznamu zaregistrovaných maloobchodných prevádzkární 

Právny základ: 
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Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, na ktoré sa vzťahujú veterinárne 
požiadavky podľa § 3, ktorí zodpovedjú za bezpečnosť potravín živočíšneho pôvodu 
Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj -  

Rozsah osobných údajov: 

Priezvisko, Meno, Rodné priezvisko, Akademický titul a vedecké hodnosti, Adresa 
trvalého bydliska, okres, kraj, Adresa pracoviska, Názov prevádzkarne,  
Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 
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Názov agendy: 

Agenda kontroly potravín živočíšneho pôvodu - Zoznam zaregistrovaných 
sprostredkovateľov, prepravcov, skladov. 
 
Dostupnosť: Portál ŠVPS SR 
 
 
Názov účelu: 

účelom je vedenie zoznamu zaregistrovaných sprostredkovateľov, prepravcov, skladov 

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, na ktoré sa vzťahujú veterinárne 
požiadavky podľa § 3, ktorí zodpovedjú za bezpečnosť potravín živočíšneho pôvodu 
Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 

spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 
Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj -  

Rozsah osobných údajov: 

Priezvisko, Meno, Rodné priezvisko, Akademický titul a vedecké hodnosti, Adresa 
trvalého bydliska, okres, kraj, Adresa pracoviska, Názov prevádzkarne, IČO,  
Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
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Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Agenda kontroly potravín živočíšneho pôvodu - Zoznam zaregistrovaných užívateľov 
poľovných revírov ktorí dodávajú (priamo predávajú) malé množstvá prvotných 
produktov živočíšneho pôvodu - malé množstvá ulovenej voľne žijúcej zveri a zveriny z 
nej 
 
Dostupnosť: Portál ŠVPS SR 
 
 
Názov účelu: 

účelom je vedenie zoznamu zaregistrovaných užívateľov poľovných revírov ktorí 
dodávajú (priamo predávajú) malé množstvá prvotných produktov živočíšneho pôvodu 
- malé množstvá ulovenej voľne žijúcej zveri a zveriny z nej 
Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, na ktoré sa vzťahujú veterinárne 
požiadavky podľa § 3, ktorí zodpovedjú za bezpečnosť potravín živočíšneho pôvodu 
Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj -  

Rozsah osobných údajov: 
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Priezvisko, Meno, Rodné priezvisko, Akademický titul a vedecké hodnosti, Adresa 
trvalého bydliska, okres, kraj, Adresa pracoviska, Názov prevádzkarne,  
Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Agenda kontroly potravín živočíšneho pôvodu - Zoznam zaregistrovaných zberných 
stredísk pre ulovenú voľne žijúcu zver. 
 
Dostupnosť: webové sídlo ŠVPS SR 
 
 
Názov účelu: 

účelom je vedenie zoznamu zaregistrovaných zberných stredísk pre ulovenú voľne 
žijúcu zver 
Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
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Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, na ktoré sa vzťahujú veterinárne 
požiadavky podľa § 3, ktorí zodpovedjú za bezpečnosť potravín živočíšneho pôvodu 
Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj -  

Rozsah osobných údajov: 

Priezvisko, Meno, Rodné priezvisko, Akademický titul a vedecké hodnosti, Adresa 
trvalého bydliska, okres, kraj, Adresa pracoviska, Názov prevádzkarne,  
Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 
Zoznam sprostredkovateľov: 
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Názov agendy: 

Agenda kontroly potravín živočíšneho pôvodu - Zoznam vyškolených osôb 
(poľovníkov), ktorí sú držitelia CERTIFIKÁTU  o spôsobilosti na prvotné vyšetrenie 
voľne žijúcej zveri na mieste.  
 
Dostupnosť: Portál ŠVPS SR 
 
 
 
Názov účelu: 

účelom je vedenie zoznamu vyškolených osôb (poľovníkov), ktorí sú držitelia 
CERTIFIKÁTU  o spôsobilosti na prvotné vyšetrenie voľne žijúcej zveri na mieste 
Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

Vyškolené osoby (poľovníci), ktorí sú držitelia CERTIFIKÁTU  o spôsobilosti na prvotné 
vyšetrenie voľne žijúcej zveri na mieste 
Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj -  

Rozsah osobných údajov: 

Priezvisko, Meno, Rodné priezvisko, Akademický titul a vedecké hodnosti, Adresa 
trvalého bydliska, okres, kraj, Platnosť pre región (RVPS), Doba platnosti,  
Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
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Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Agenda kontroly potravín živočíšneho pôvodu - Zoznamy schválených potravinárskych 
prevádzkarní - EU schválené potravinárske prevádzkarne 
- Sekcia 0. Prevádzkarne so všeobecnou činnosťou 
- Sekcia I. Mäso domácich kopytníkov 
- Sekcia II. Mäso z hydiny a zajacovitých 
- Sekcia III. Zverina zo zveri z farmových chovov 
- Sekcia IV. Zverina z voľne žijúcej zveri 
- Sekcia V. Mleté mäso, mäsové prípravky a mechanicky separované mäso 
- Sekcia VI. Mäsové výrobky 
- Sekcia VII. Živé lastúrniky 
- Sekcia VIII. Produkty rybolovu 
- Sekcia IX. Surové mlieko a mliečne výrobky 
- Sekcia X. Vajcia a vaječné výrobky 
- Sekcia XI. Žabie stehienka a slimáky 
- Sekcia XII. Škvarené živočíšne tuky a oškvarky 
- Sekcia XIII. Ošetrené žalúdky, mechúre a črevá 
- Sekcia XIV. Želatína 
- Sekcia XV. Kolagén 
- Med 
 
 
Dostupnosť: internetové stránky ŠVPS SR 
 
 
 
 
 
Názov účelu: 

účelom je vedenie zoznamu schválených potravinárskych prevádzkarní  

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
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Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, na ktoré sa vzťahujú veterinárne 
požiadavky podľa § 3, ktorí zodpovedjú za bezpečnosť potravín živočíšneho pôvodu 
Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj -  

Rozsah osobných údajov: 

Adresa trvalého bydliska, okres, kraj, Názov prevádzkarne,  

Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 
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Názov agendy: 

Agenda kontroly potravín živočíšneho pôvodu - Zoznamy schválených/registrovaných 
potravinárskych prevádzkarní - SK schválené potravinárske prevádzkarne (len 
vnútroštátny trh SR) 
 
Dostupnosť: internetové stránky ŠVPS SR 
 
Rozsah zverejňovaných údajov: schvaľovacie číslo, názov, mesto, okres, kraj, 
kategória, činnosť, pridružené činnosti, druhy zvierat, poznámky. 
 
 
Názov účelu: 

účelom je vedenie zoznamu schválených/registrovaných potravinárskych prevádzkarní 

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, na ktoré sa vzťahujú veterinárne 
požiadavky podľa § 3, ktorí zodpovedjú za bezpečnosť potravín živočíšneho pôvodu 
Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj -  

Rozsah osobných údajov: 

 Názov, mesto, okres, kraj,  

Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
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Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Agenda kontroly potravín živočíšneho pôvodu - Zoznamy registrovaných 
potravinárskych prevádzkarní - 
                                  Niektoré registrované potravinárske prevádzkarne 
                                  Rozsah zverejňovaných údajov: 
 
- Predaj malých množstiev vajec konečnému spotrebiteľovi 
                                 Kód výrobcu, názov, mesto, okres, kraj, poznámky  
 
- Zberné strediská pre ulovenú voľne žijúcu zver 
 Majiteľ/prevádzkovateľ, miesto, mesto, okres, kraj, druhy,      
                                    pridružené činnosti, poznámky 
 
Dostupnosť: internetové stránky ŠVPS SR 
 
 
Názov účelu: 

účelom je vedenie zoznamu schválených/registrovaných potravinárskych prevádzkarní 

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, na ktoré sa vzťahujú veterinárne 
požiadavky podľa § 3, ktorí zodpovedjú za bezpečnosť potravín živočíšneho pôvodu 
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Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj -  

Rozsah osobných údajov: 

 Názov, mesto, okres, kraj,  

Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Agenda kontroly vedľajších živočíšnych produktov - Zoznamy schválených 
prevádzkarní podľa nariadenia (ES) č. 999/2001 
Názov účelu: 

účelom je vedenie zoznamu schválených prevádzkární podľa nariadenia (ES) č. 
999/2001 
Právny základ: 
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Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

Vlastník, držiteľ, sprostredkovateľ alebo dovozca, príjemca, prepravca, predávajúci 
alebo iné fyzické osoby alebo právnické osoby oprávnené disponovať so zvieratami, 
násadovými vajciami, zárodočnými produktmi, produktmi živočíšneho pôvodu, 
živočíšnymi vedľajšími produktmi a vybranými produktmi rastlinného pôvodu, krmivami, 
medikovanými krmivami, osoby, ktoré manipulujú so zvieratami, najmä predávajú 
zvieratá, strihajú alebo inak ošetrujú zvieratá  
Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj -  

Rozsah osobných údajov: 

Názov prevádzkarne, Činnosť a druh produktu, Pridružená činnosť, Poznámka, IČO,  
Názov, mesto, okres, kraj, Kategória VŽP,  
Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
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Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Agenda kontroly farmácie - Zoznam SVL a UVL predpisujúcich lieky pre včely   

Názov účelu: 

účelom je vedenie zoznamu SVL a UVL predpisujúcich lieky pre včely 

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

Súkromní veterinárni lekári a úradní veterinárni lekári 

Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj -  

Rozsah osobných údajov: 

Priezvisko, Meno, Rodné priezvisko, Akademický titul a vedecké hodnosti, Adresa 
trvalého bydliska, okres, kraj, E-mail, Telefónny kontakt, Kontaktná osoba, Licencia 
SVL/ číslo služobného preukazu ÚVL,  
Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
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Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Agenda kontroly farmácie - Zoznam vydaných povolení na prípravu a uvádzanie 
medikovaných krmív  
Názov účelu: 

účelom je vedenie zoznamu vydaných povolení na prípravu a uvádzanie 
medikovaných krmív 
Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

Držitelia povolení na prípravu a uvúdzanie na trh medikovaných krmív 

Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj -  

Rozsah osobných údajov: 

Názov prevádzkarne,  Názov, mesto, okres, kraj, Kontaktné údaje,  

Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
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Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Agenda kontroly farmácie - Čistenie a dezinfekcia dopravných prostriedkov  

Názov účelu: 

účelom je čistenie a dezinfekcia dopravných prostriedkov 

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

Vlastníci dopravných prostriedkov 

Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj -  
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Rozsah osobných údajov: 

Kontaktné údaje, Názov prevádzkarne,  Názov, mesto, okres, kraj,  

Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Agenda kontroly krmív - Zoznam vydaných povolení na prípravu a uvádzanie 
medikovaných krmív  
Názov účelu: 

účelom je vedenie zoznamu vydaných povolení na prípravu a uvádzanie 
medikovaných krmív 
Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 
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Okruh dotknutých osôb: 

Držitelia povolení na prípravu a uvúdzanie na trh medikovaných krmív 

Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj 

Rozsah osobných údajov: 

Kontaktné údaje, Názov prevádzkarne,  Názov, mesto, okres, kraj,  

Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Agenda kontroly krmív - VZP \ Zoznamy schválených prevádzkarni na vedľajšie 
živočíšne produkty 
Názov účelu: 
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účelom je vedenie zoznamu schválených prevádzkární na vedľajšie živočíšne produkty 

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

FO a FO-podnikatelia- držitelia povolenia 

Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj -  

Rozsah osobných údajov: 

Názov prevádzkarne, IČO,  Názov, mesto, okres, kraj,  

Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
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Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Agenda kontroly reziduí 

Názov účelu: 

účelom je vedenie registra kontroly reziduí 

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

 

Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj -  

Rozsah osobných údajov: 

 

Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
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Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Agenda certifikácie zásielok 

Názov účelu: 

účelom je vedenie registra certifikácie zásielok 

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

 

Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj -  

Rozsah osobných údajov: 

 

Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
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Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Agenda hraničnej kontroly 

Názov účelu: 

účelom je vedenie registra hraničnej kontroly 

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

 

Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj 

Rozsah osobných údajov: 

 

Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 
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Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Agenda laboratórnej diagnostiky 

Názov účelu: 

vedenie zoznamov zodpovedných osôb v úradných a referenčných laboratóriách 

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

 

Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 
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Iný zdroj 

Rozsah osobných údajov: 

 

Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Agenda rýchleho výstražného systému 

Názov účelu: 

Informácie pre spotrebiteľov:  Oznámenia o zistení dovozu/predaja/výskytu 
nevyhovujúceho/nebezpečného tovaru/výrobku  
Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 
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Okruh dotknutých osôb: 

 

Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj 

Rozsah osobných údajov: 

 

Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Agenda certifikácie produktov 

Názov účelu: 
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Odbor laboratórnej diagnostiky, RASFF a certifikácie – prehľad informácií (zoznamov), 
ktoré sa zverejňujú: 
 
Názov zoznamu: Zoznam platných vydaných certifikátov, Zoznam zrušených 
certifikátov*  
Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

 

Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj 

Rozsah osobných údajov: 

 

Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
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Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Agenda krížového plnenia 

Názov účelu: 

účelom je vedenie registra krížového plnenia 

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

 

Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj 

Rozsah osobných údajov: 

 

Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
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Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Agenda kontroly dodržiavania obchodných noriem 

Názov účelu: 

účelom je vedenie kontroly dodržiavania obchodných noriem 

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

 

Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj 

Rozsah osobných údajov: 

 

Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
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Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Služobné preukazy a vstupné karty 

Názov účelu: 

služobné preukazy pre účel preukazovania sa pri výkone kontrol (inšpektori) a zároveň 
bezpečnostné opatrenie... 
Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

Zamestnanci úradu , ktorí sú zaradení v štátnej službe 

Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj -  

Rozsah osobných údajov: 
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Identifikačné údaje, Podpis, Fotografia, Osobné číslo, Priezvisko, Meno, Akademický 
titul a vedecké hodnosti, Osobné číslo , dátum vydania dokumentu ( karty, preukazu ),  
Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Agenda kontroly vína 

Názov účelu: 

účelom je vedenie registra kontroly vína 

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 
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Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj 

Rozsah osobných údajov: 

 

Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Systematizácie pracovných a štátnozamestnaneckých miest podriadených organizácií 

Názov účelu: 

účelom je systematizácia pracovných a štátnozamestnaneckých miest podriadených 
organizácií 
Právny základ: 
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Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

Zamestnanci, bývalí zamestnanci 

Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj -  

Rozsah osobných údajov: 

 

Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 
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Názov agendy: 

Vedenie správnych konaní a priestupkov 

Názov účelu: 

účelom je vedenie správnych konaní a priestupkov 

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

Fyzické osoby, ktorých sa rozhodovacia činnosť týka alebo sú ňou dotknuté 

Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj -  

Rozsah osobných údajov: 

Rodné číslo, Priezvisko, Meno, Rodné priezvisko, Akademický titul a vedecké hodnosti, 
Adresa trvalého bydliska, okres, kraj, Podpis, údaje týkajúce sa uznania viny za TČ a 
priestupky ,  
Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
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Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Agenda zoznamu prevádzok v IS Portal 

Názov účelu: 

Vedenie zoznamu prevádzok v IS Portal pre odborné agendy, auditné činnosti, 
kontrolu a sťažnosti, IT a slobodny pristup k informáciám 
Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, ktorí zodpovedjú za bezpečnosť potravín 
živočíšneho pôvodu 
Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj -  

Rozsah osobných údajov: 

Priezvisko, Meno, Rodné priezvisko, Akademický titul a vedecké hodnosti, Kontaktná 
osoba, Adresa pracoviska, Názov prevádzkarne, IČO, PID číslo,  
Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
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Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Agenda identifikácie a registrácie hospodárskych zvierat 

Názov účelu: 

vedenie registra identifikácie a registrácie hospodárskych zvierat 

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

 

Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj 

Rozsah osobných údajov: 

 

Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 
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Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Agenda vedenia registra spoločenských zvierat 

Názov účelu: 

vedenie registra spoločenských zvierat 

Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

 

Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 
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Iný zdroj 

Rozsah osobných údajov: 

 

Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Agenda ochrany zdravia a životných podmienok zvierat (OZOZ) - Vedenie zoznamov 
absolventov školení pre pokusné zvieratá, pri ochrane zvierat počas usmrcovania 
Názov účelu: 

účelom je vedenie zoznamov absolventov školení pre pokusné zvieratá a pri ochrane 
zvierat počas usmrcovania 
Právny základ: 

Súhlas dotknutej osoby v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR, resp. 
ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) zákona č.18/2018 Z. z.,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 
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Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

absolventi školení 

Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj -  

Rozsah osobných údajov: 

Priezvisko, Meno, Rodné priezvisko, Akademický titul a vedecké hodnosti, Údaje o 
zamestnávateľoch,  
Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
 
 
Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

Názov agendy: 

Agenda ochrany zdravia a životných podmienok zvierat (OZOZ) - Zoznam poverených 
veterinárnych lekárov na vydávanie pasov spoločenských zvierat 
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Názov účelu: 

účelom je vedenie zoznamov veterinárnych lekárov pre vydávanie pasov 
spoločenských zvierat 
Právny základ: 

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z.        ,  
 
Doba uchovávania: 

V zmysle registratúrneho plánu 

Lehota na výmaz: 

 

Okruh dotknutých osôb: 

Poverení veterinárni lekári 

Vykonáva sa automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom 
spracúvaní osobných údajov (vrátane profilovania)? 

Nie 

Zdroj osobných údajov 

Iný zdroj -  

Rozsah osobných údajov: 

Priezvisko, Meno, Rodné priezvisko, Akademický titul a vedecké hodnosti, PSČ, Adresa 
výkonu odborných veterinárnych činností, Mesto,  
Rozsah osobných dokladov: 

 

Príjemcovia poskytovania osobných údajov: 

Príjemca poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ v rámci štátu: 
 
 
Príjemca poskytovania OÚ v rámci EÚ: 
 
 
Právny základ poskytovania OÚ  v rámci EÚ: 
 
 
Zverejňovanie osobných údajov z procesu/agendy (IS, sprac. činnosť, primárne 
aktívum): 
 
 
Právny základ zverejňovania OÚ: 
 
 
Prenos osobných údajov do tretích krajín: 
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Právny základ prenosu OÚ do tretích krajín: 
 

Zoznam sprostredkovateľov: 

 

 

 

 

 

Pri kamerových monitorovacích systémoch, podrobnejšie informácie ku konkrétnemu KMS 
v súvislosti s novým usmernením EDPB od 29.1.2020 sú uvedené v samostatnej Informačnej 
povinnosti pre kamerový monitorovací systém. 

Povinnosť poskytnutia osobných údajov prevádzkovateľovi 

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

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

prevádzkovateľa . 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 sa v podmienkach prevádzkovateľa získava len vtedy, 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 platných právnych 

predpisov Slovenskej republiky (napr. súdy, orgány činné v trestnom konaní, iné orgány verejnej 

moci,...) alebo nariadení EÚ, ktoré sú priamo vykonateľné a uplatniteľné aj v Slovenskej republike 

alebo sprostredkovateľom v rámci zmluvných vzťahov v súlade s GDRP a zákonom o ochrane 

osobných údajov. 

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov príjemcom do tretích krajín alebo 

medzinárodným organizáciám, nevyplýva mu to z osobitných predpisov a ani takýto prenos 

nezamýšľa vykonávať. 

 

Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie, služby informačnej spoločnosti 

Prevádzkovateľ nevykonáva spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom 

individuálnom rozhodovaní, nevykonáva profilovanie ani neposkytuje služby informačnej 

spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR a § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov. 
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Doba uchovávania osobných údajov 

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu trvania účelu 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. 

 

6. Ochrana práv dotknutých osôb 

 

V súlade s čl. 15 až 22 GDPR a § 19 až 29 zákona o ochrane osobných údajov sa vo 

všeobecnosti uplatňujú nasledovné práva dotknutých osôb: 

a) právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov, 

b) právo na prístup k osobných údajov, 

c) právo na opravu osobných údajov, 

d) právo na výmaz osobných údajov, 

e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, 

f) právo na prenosnosť osobných údajov, 

g) právo namietať spracúvanie osobných údajov, 

h) právo  na  neuplatňovanie  rozhodovania  založeného  na  automatizovanom individuálnom 

rozhodovaní vrátane profilovania. 

 

Právo na potvrdenie a prístup k osobných údajom 

Dotknutá osoba má právo vyžiadať si potvrdenie od prevádzkovateľa o tom, či sa spracúvajú 

jej osobné údaje. Rovnako má dotknutá osoba právo požiadať o prístup k osobným údajom, 

ktoré sa o nej spracúvajú, 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) informácia 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 prevádzkovateľa vykonáva automatizované individuálne 

rozhodovanie alebo profilovanie. 

 

Právo na opravu osobných údajov 

Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu opravené. 

Dotknutá osoba má taktiež právo žiadať o doplnenie jej neúplných osobných údajov. 
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Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom 

jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať. 

 

Právo na výmaz osobných údajov 

Dotknutá osoba má právo na to, 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 pre spracúvanie, 

c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely plnenia úloh vo 

verejnom záujme a oprávnené záujmy a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na 

spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných 

údajov na účely marketingu, 

d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne na základe rozhodnutia úradu na ochranu 

osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom 

spracúvaní, 

e) dôvodom  pre  výmaz  je  splnenie  povinnosti  podľa  zákona,  osobitného  predpisu  alebo 

medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. 

 

Právo na výmaz, ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej 

spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR alebo § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov sa 

v podmienkach prevádzkovateľa neuplatňuje; služby informačnej spoločnosti prevádzkovateľ 

neposkytuje. 

 

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

GDPR alebo § 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) namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť si 

správnosť osobných údajov, 

b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné na základe rozhodnutia úradu na ochranu 

osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom 

spracúvaní a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho 

obmedzenie ich použitia, 

c) Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na dosiahnutie účelu spracúvania, ale 

potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, 

d) namieta spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia úloh vo verejnom záujme alebo 
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pri výkone verejnej moci v rámci originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu 

štátnej správy zverenej prevádzkovateľovi a na oprávnené záujmy, a to až do overenia, 

či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi 

dotknutej osoby. 

 

Dotknutej osobe bude vopred oznámené zrušenie obmedzenia jej 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 prenosnosť osobných údajov 

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla 

prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má 

právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. 

Možnosť prenositeľnosti sa individuálne posúdi v každom prípade. 

 

Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie 

úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci v rámci originálnych 

kompetencií alebo preneseného výkonu  štátnej správy zverenej  prevádzkovateľovi. 

 

Uplatnenie práva na prenosnosť osobných údajov zo strany dotknutej osoby rovnako nesmie 

mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb. 

 

Právo namietať spracúvanie osobných údajov 

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov, ak sa spracúvanie: 

a) uskutočňuje za účelom splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone 

verejnej moci v rámci originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu štátnej správy 

zverenej prevádzkovateľovi, 

b) vykonáva za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, 

c) vykonáva na účely priameho marketingu vrátane profilovania, v akom profilovanie súvisí 

s priamym marketingom. 

 

Profilovanie prevádzkovateľ nevykonáva. 

 

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

ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický 

účel. 
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Právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom 

rozhodovaní vrátane profilovania 

Právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom 

rozhodovaní vrátane profilovania sa v podmienkach prevádzkovateľa neuplatňuje; 

prevádzkovateľ nevykonáva  spracúvanie založené na automatizovanom individuálnom 

rozhodovaní a nevykonáva ani profilovanie. 

 

Spôsob uplatnenia práv 

Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť: 

a) písomne doručením žiadosti osobne alebo poštou na adresu:       

b) elektronicky na e-mailovej adrese :       

c) telefonicky na tel. č.:       

d) osobne na  sídlo organizácie, kde sa s dotknutou osobou spíše záznam o výkon práv 

dotknutej osoby. 

 
Ak vzniknú oprávnené pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby, ktorá si uplatnila svoje práva, 

prevádzkovateľ je oprávnený vykonať overenie jej totožnosti, napríklad vyžiadaním si 

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

iným vhodným spôsobom. 

Poplatky 

Žiadosť dotknutej osoby sa vybavuje bezodplatne. To neplatí, ak:  

a) si dotknutá osoba uplatní opakované žiadosti o prístup k osobným údajom, za poskytnutie 

ďalších kópií osobných údajov je prevádzkovateľ v súlade s GDPR a zákonom o ochrane 

osobných údajov oprávnené účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym 

nákladom, 

 

b) žiadosť dotknutej osoby je zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej 

opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ je oprávnený 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. 

 

Kontakt s dozorným orgánom 

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že boli pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľa 

porušené jej práva, má právo podať na úrad na ochranu osobných údajov sťažnosť, resp. návrh 

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

 

Dotknutá osoba berie na vedomie, že je povinná poskytnúť svoje osobné údaje v potrebnom 

rozsahu a zodpovedá za ich úplnosť, aktuálnosť a správnosť. V prípade neposkytnutia osobných 

údajov nie je možné uzatvoriť pracovnú alebo obdobnú zmluvu. 
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V Bratislave  dňa 10.01.2023   

 

 

 

      

      


