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(ak bolo pridelné) Adresa trvalého bydliska/sídlo e-mail/tel. kontakt
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P. č. Účel spracúvania
Právny základ spracovateľskej činnosti

(nepovinné)
Kategórie dotknutých osôb Lehota na výmaz OÚ Katogória príjemcov

1 výber zamestnancov 

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia nevyhnutné, aby sa na 
základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy,  

ktorej zmluvnou stranou má byť dotknutá osoba; spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 
1 písm. c) Nariadenia súčasne nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 

prevádzkovateľa vyplývajúcej zo zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 
neskorších predpisov

uchádzači o zamestnanie
6 mesiacov odo dňa skončenia 

výberového konania

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné 
údaje ex lege, personálna agentúra, strážna a 

bezpečnostná služba

2
plnenie povinností zamestnávateľa  

súvisiacich s pracovno právnym 
vzťahom a obdobným vzťahom

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia nevyhnutné na plnenie 
zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba; spracúvanie je v zmysle čl. 6 
ods. 1 písm. c) Nariadenia súčasne nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa vyplývajúcej zo zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalšie osobitné 
predpisy, zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení 
neskorších predpisov, z, zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 
462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 

zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení 

zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

 zamestnanci, blízke osoby, bývalí 
zamestnanci 

osobné spisy do 70 roku veku, mzdové 
listy - 50 rokov po skončení PP, výplatné 
listiny, nemocenské poistenie (prihlášky, 

odhlášky, zmeny, dávky), pracovná 
neschopnosť a ostatná mzdová 

dokumentácia - 10 rokov nasledujúcich 
po roku, ktorého sa týkajú, prehlásenia k 
dani zo mzdy, zrážky zo mzdy, podklady 

k mzdám - 5 rokov, dovolenky, BOZP, 
dochádzka - počas trvania PP

spoločnosť poskytujúca služby vedenia mzdovej a 
personálnej agendy, spoločnosť zabezpečujúca 

stravovanie, daňový poradca, auditor, kontrolór, 
spoločnosť zabezpečujúca archiváciu dokumentácie, 
advokát,  externá spoločnosť zabezpečujúca migráciu 
dát, vzdelávacie agentúry, banka, poisťovňa, zmluvný 

lekár a iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ 
poskytuje osobné údaje ex lege

3
plnenie povinností zamestnávateľa 

voči sociálnej poisťovni

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie 
zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 461/2003 Z. z. o 

sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákona č. 43/2004 Z. z. o 
starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákona č. 
650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 462/2003 Z. z. o 
náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zamestnanci, blízke osoby, bývalí 
zamestnanci 

10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého 
sa týkajú

sociálna poisťovňa a iné subjekty, ktorým 
prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege, 

spoločnosť poskytujúca služby vedenia mzdovej a 
personálnej agendy, spoločnosť zabezpečujúca 

archiváciu dokumentácie

4
plnenie povinností zamestnávateľa 

voči zdravotnej poisťovni

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie 
zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej zo zákona 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

zamestnanci, blízke osoby, bývalí 
zamestnanci 

10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého 
sa týkajú

zdravotná poisťovňa, a iné subjekty, ktorým 
prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege, 

spoločnosť poskytujúca služby vedenia mzdovej a 
personálnej agendy, spoločnosť zabezpečujúca 

archiváciu dokumentácie

Informacia o účeloch spracúvania osobných údajov

Identifikačné a kontaktné údaje

prevádzkovateľ
zodpovedná osoba



5
plnenie povinností zamestnávateľa na 
úseku bezpečnosti a ochrany zdravia

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie 
zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 124/2006 Z. z. o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a 
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov

zamestnanci, dočasne pridelení 
zamestnanci 

5 rokov po ukončení alebo zániku 
povinnosti

spoločnosť zabezpečujúca archiváciu dokumentácie, 
zamestávateľ, subjekty, ktorým prevádzkovateľ 

poskytuje osobné údaje ex lege,a, externá spoločnosť 
zabezpečujúca BOZP

6
plnenie daňových povinností 

prevádzkovateľa

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie 
zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej zo zákona č. 595/2003 Z. z. o 

dani z príjmov v znení neskorších predpisov
zamestnanci 

10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého 
sa týkajú

daňový úrad a iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ 
poskytuje osobné údaje ex lege , spoločnosť 

poskytujúca služby vedenia mzdovej a personálnej 
agendy, spoločnosť zabezpečujúca archiváciu 

dokumentácie, daňový poradca, auditor, kontrolór, 
advokát

7 dochádzkový systém
spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia súčasne nevyhnutné na 

splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej zo zákona č. 311/2001 
Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

zamestnanci, rodinní príslušníci, 
bývalí zamestnanci, dočasne 

pridelení zamestnanci

počas trvania pracovného alebo 
obdobného pomeru

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné 
údaje ex lege, spoločnosť poskytujúca služby vedenia 

mzdovej a personálnej agendy, spoločnosť 
zabezpečujúca archiváciu dokumentácie

8
spracovanie obchodnej a účtovnej 

agendy

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie 
zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 431/2002 Z. z. o 

účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v 

znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení 
neskorších predpisov, zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších 

predpisov

Zamestnanci prevádzkovateľa, 
Zamestnanci dodávateľov tovaru 

a služieb, Klienti, zamestnanec

Účtovná závierka, daňové doklady - 10 
rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa 

týkajú, účtovné knihy a doklady - 10 
rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa 

týkajú

Daňový úrad, Sociálna poisťovňa, iné subjekty, 
ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex 

lege, spoločnosť poskytujúca služby vedenia mzdovej 
a personálnej agendy, spoločnosť zabezpečujúca 

archiváciu dokumentácie, auditor, advokát, daňový 
poradca, kontrolór

9 obchodná komunikácia
spracúvanie je v zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely 

oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ

dodávatelia, odberatelia, 
zamestnanci dodávateľov a 

odberateľov, komunikujúce fyzické 
osoby, zamestnanec

5 rokov po roku v ktorom bola 
komunikácia ukončená

Súd, orgány činné v trestnom konaní, oprávnené 
orgány štátu a iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ 

poskytuje osobné údaje ex lege 

10

vedenie agendy spoločnosti a zápis a 
oznámenie zmien do Obchodného 

registra SR a do Živnostenského 
registra SR

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie 
zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 530/2003 Z. z. o 

obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov

fyzické osoby – konatelia, 
spoločníci

10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého 
sa týkajú

Príslušný registrový Okresný súd, Príslušný Okresný 
úrad – odbor živnostenského podnikania, Orgány 

činné v trestnom konaní,  Úrad pre verejné 
obstarávanie – zoznam hospodárskych subjektov, 

advokát a iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ 
poskytuje osobné údaje ex lege, spoločnosť 

zabezpečujúca archiváciu dokumentácie

11 správa registratúry, evidencia pošty

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie 
zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 395/2002 Z. z. 
o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 305/2013 Z. z o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 

orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-
Governmente)

fyzické osoby – odosielatelia a 
prijímatelia korešpondencie

3 roky po skončení účelu spracúvania
subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné 
údaje ex lege, spoločnosť zabezpečujúca archiváciu 

dokumentácie



12 vedenie evidencie podnetov

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie 
zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona  č. 307/2014 Z. z. 
o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov

fyzická osoba –  oznamovateľ 
podávajúci podnet; fyzická osoba –  
osoba blízka oznamovateľovi, ak je 

v pracovnoprávnom vzťahu 
k prevádzkovateľovi;  iné fyzické 
osoby, ktorých osobné údaje sú 

nevyhnutné na vybavovanie 
podnetu a ktorých sa podnet týka

3 roky nasledujúce po roku, ktorého sa 
týkajú

súd, orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorár 
práce, Ministerstvo spravodlivosti SR a iné subjekty, 
ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex 

lege, spoločnosť zabezpečujúca archiváciu 
dokumentácie

13

účelom spracúvania je propagácia 
spoločnosti a lepšia interná a externá 

komunikácie, (rôzne akcie 
organizované spoločnosťou 

napr.večierky, deň detí a pod.) s 
použitím fotografie 

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia súhlas dotknutej osoby
zamestnanci, fyzické osoby 

zaznamenané na fotografiách

do konca roka v ktorom bol skončený 
pracovný alebo obdobný pomer 

v prípade iných osôb ako zamestnancov 
do 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné 
údaje ex lege 

14 exekúcie
spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie 

zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 59/2018 Z.z. o 
súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)

fyzická osoba - účastník exekučné 
konania, štatutárny orgán alebo 

iná osoba oprávnená konať v mene 
účastníka konania

10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého 
sa týkajú

 Inšpektorát práce, exekútor a iné subjekty, ktorým 
prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege , 
spoločnosť poskytujúca služby vedenia mzdovej a 

personálnej agendy, spoločnosť zabezpečujúca 
archiváciu dokumentácie

15
evidencia dočasne pridelených 

zamestnancov

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie 
zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 311/2001 Z. z. 

Zákonník práce v znení neskorších predpisov
dočasne pridelení zamestnanci 5 rokov

súd, orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát 
práce a iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ 

poskytuje osobné údaje ex lege, agentúry dočasného 
zamestnávania, spoločnosť poskytujúca služby 

vedenia mzdovej a personálnej agendy, spoločnosť 
zabezpečujúca archiváciu dokumentácie

16 dohody o zrážkach
spracúvanie je v zmysle - čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia nevyhnutné na plnenie 

zmluvy
fyzické osoby, zmluvné strany

10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého 
sa týkajú

daňový úrad,  advokát, auditor a iné subjekty, ktorým 
prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege, 

spoločnosť zabezpečujúca archiváciu dokumentácie

17 doplnkové dôchodkové sporenie

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia súčasne nevyhnutné na 
splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej zo zákona č. 650/2004 

Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov

zamestnanci úradu, bývalí 
zamestnanci

10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého 
sa týkajú

doplnkové dôchodkové sporiteľne a iné subjekty, 
ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex 

lege, spoločnosť zabezpečujúca archiváciu 
dokumentácie

18 Informovanie o narodeninách spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia súhlas dotknutej osoby
zamestnanci, dočasne pridelení 

zamestnanci
po dobu trvania pracovného pomeru

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné 
údaje ex lege 

19
poskytovanie a zverejňovanie 
osobných údajov v súvislosti 

s plnením pracovných povinností
oprávnený záujem vyplývajúci z § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. zamestnanci po dobu trvania pracovného pomeru

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné 
údaje ex lege , taxi služba, ubytovacie zariadenie, 

vzdelávacie agentúry, dodávatelia služieb, zákazníci, 
zabezpečovania stravovania

20 kopírovanie úradných dokladov
spracúvanie je v zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely 

oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ (pracovnoprávne účely ako 
preukázanie vzdelania, daňového bonusu)

zamestnanec

u daňových dokladov - 10 rokov 
nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú, 

zvyšné doklady 3 roky po skončení 
pracovnoprávneho vzťahu

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné 
údaje ex lege, spoločnosť zabezpečujúca archiváciu 

dokumentácie



21
evidencia uplatnených práv 

dotknutých osôb 

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie 
zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúce z Nariadenia a zo zákona č. 

18/2018 Z. z.

fyzické osoby uplatňujúce svoje 
práva ako dotknuté osoby

5 rokov nasledujúcich po roku, ktorého 
sa týkajú

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné 
údaje ex lege 

22 tabuľa odkazov spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia súhlas dotknutej osoby
zamestnanec, dočasne pridelení 

zamestnanec
1 mesiac

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné 
údaje ex lege 

23 rezervačný systém
spracúvanie je v zmysle čl. 6ods. 1 písm. b) Nariadenia a ustanovenie §13 ods. 1 

písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov
fyzické osoby, zmluvné strany

po dobu určenú v ustanoveniach 
príslušných daňových a účtovných 
zákonoch. V prípade, ak nedôjde 

k potvrdeniu  rezervácie, alebo ak bude 
rezervácia zrušená pred poskytnutím 
akejkoľvek platby, budú osobné údaje 

bezodkladne vymazané, ak nebude 
potrebné uchovať ich na účel 

oprávnených záujmov prevádzkovateľa 
(napr. preukázanie skutočnosti 

o uplatnení práv dotknutej osoby, alebo 
na preukázanie splnenia iných 

zákonných povinností)

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné 
údaje ex lege 

24 identifikácia užívateľa webstránky
článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR

dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na 
jeden konkrétny účel

návštevníci webstránky
podľa zákona uvedeného v právnom 

základe
subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné 

údaje ex lege 

25
prihlásenie sa užívateľa do online 

služieb

článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na 

jeden konkrétny účel
návštevníci webstránky počas trvania registrácie

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné 
údaje ex lege 

26 zasielanie newsletterov
spracúvanie je v zmylse čl. 6 ods. 1písm. f) Nariadenia a ustanovenie §13 ods. 1 

písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov
fyzické osoby, zmluvné strany

tak dlho, ako chce prevádzkovateľ 
informovať subjekty údajov 

prostredníctvom noviniek a/alebo pokiaľ 
sa neodhlásia z odoberania noviniek

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné 
údaje ex lege 


