ZÁZNAM O SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTIACH PREVÁDZKOVATEĽA
Identifikačné a kontaktné
údaje

Obchodné meno/
meno a priezvisko

IČO
(ak bolo pridelené)

Prevádzkovateľ

Obec Koškovce

00 323 179

Zodpovedná osoba

p. Iveta KONTUĽOVÁ

P.č.

1.

Účel spracúvania

mzdy a personalistika –
výber zamestnancov

2.

mzdy a personalistika –
plnenie povinností
zamestnávateľa súvisiacich
s pracovno-právnym vzťahom
a obdobným vzťahom

3.

mzdy a personalistika –
plnenie povinností
zamestnávateľa voči sociálnej
poisťovni

Právny základ spracovateľskej
činnosti

Kategórie
dotknutých osôb

článok 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 (zákon č. 311/2001
Z. z. Zákonník práce v znení
uchádzači o
neskorších predpisov, zákon č.
zamestnanie
552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení
neskorších predpisov)
článok 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 (zákon č. 311/2001
uchádzači o
Z. z. Zákonník práce v znení
zamestnanie,
neskorších predpisov, zákon č.
zamestnanci,
552/2003 Z. z. o výkone práce vo
manželia alebo
verejnom záujme v znení
manželky
neskorších predpisov, zákon č.
zamestnancov,
5/2004 Z. z. o službách
vyživované deti
zamestnanosti a o zmene a doplnení
zamestnancov,
niektorých zákonov v znení
rodičia
neskorších predpisov, zákon č.
vyživovaných detí
553/2003 Z. z. o odmeňovaní
zamestnancov,
niektorých zamestnancov pri
blízke osoby,
výkone práce vo verejnom záujme a bývalí zamestnanci
o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zmluvný vzťah)
článok 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia
zamestnanci,
Európskeho parlamentu a Rady
manželia alebo
(EÚ) 2016/679 (zákon č. 461/2003
manželky
Z. z. o sociálnom poistení, zákon č.
zamestnancov,
43/2004 Z. z. o starobnom
vyživované deti
dôchodkovom sporení v znení
zamestnancov,
neskorších predpisov, zákon č.
rodičia
650/2004 Z. z. o doplnkovom
vyživovaných detí
dôchodkovom sporení a o zmene a
zamestnancov,
doplnení niektorých zákonov
blízke osoby,
v znení neskorších predpisov,
bývalí zamestnanci
zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade

Adresa trvalého
bydliska/sídlo
Obecný úrad
Koškovce 11

PSČ

Obec

Štát

e-mail/tel. kontakt

067 12

Koškovce

Slovenská
republika

podatelna@koskovce.sk/
+421 57 779 71 28
podatelnagdpr.koskovce@gmail.com
+421 915 960 512

Kategórie osobných údajov

Lehota
na výmaz OÚ

Kategória príjemcov

Označenie
tretej krajiny
alebo
medzinárodnej
organizácie

osobné údaje uvedené v životopise,
osobné údaje uvedené vo výpise z
registra trestov, doklad o
dosiahnutom vzdelaní

10 rokov

-

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná
politika

bežné osobné, citlivé údaje a údaje
veľmi osobnej povahy, údaje
týkajúce sa zraniteľných dotknutých
osôb, tieto údaje môžu obsahovať aj
údaje o zdraví (osobitná kategória
osobných údajov)

A - 70 rokov

sociálna poisťovňa,
zdravotné poisťovne,
daňový úrad,
doplnkové dôchodkové
sporiteľne,
dôchodcovské
správcovské
spoločnosti, orgány
štátnej správy a verejnej
moci na výkon
kontroly a dozoru
(napr. inšpektorát
práce), Ústredie práce,
sociálnych vecí a
rodiny, súd, orgány
činné v trestnom
konaní, exekútor

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná
politika

bežné osobné údaje, údaje o priznaní
dôchodku, údaje zo zamestnaneckej
zmluvy doplnkovej dôchodkovej
poisťovne, údaje o čerpaní materskej
a rodičovskej dovolenky

10 rokov

sociálna poisťovňa

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná
politika

Bezpečnostné
opatrenia
(technické
a organizačné)

P.č.

Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej
činnosti

Kategórie
dotknutých osôb

zamestnanci,
manželia alebo
manželky
zamestnancov,
vyživované deti
zamestnancov,
rodičia
vyživovaných detí
zamestnancov,
blízke osoby,
bývalí zamestnanci

Kategórie osobných údajov

Lehota
na výmaz OÚ

Kategória príjemcov

Označenie
tretej krajiny
alebo
medzinárodnej
organizácie

bežné osobné údaje

10 rokov

zdravotná poisťovňa

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná
politika

bežné osobné údaje

5 rokov po ukončení
alebo zániku povinnosti

školiaci subjekt,
Inšpektorát práce,
Úrad verejného
zdravotníctva

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná
politika

bežné osobné údaje

5 rokov

školiaci subjekt, HaZZ

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná
politika

bežné osobné údaje, údaje o
príjmoch

10 rokov

daňový úrad

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná
politika

50 rokov

zdravotné poisťovne,
sociálna poisťovňa,
daňový úrad,
doplnkové dôchodkové
sporiteľne,
dôchodcovské
správcovské
spoločnosti

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná
politika

Bezpečnostné
opatrenia
(technické
a organizačné)

príjmu pri dočasnej pracovnej
neschopnosti zamestnanca a o
zmene a doplnení niektorých
zákonov)

4.

článok 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 (zákon č. 580/2004
mzdy a personalistika –
Z. z. o zdravotnom poistení o
plnenie povinností
zmene a doplnení zákona č.
zamestnávateľa voči zdravotnej
95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o
poisťovni
zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších
predpisov)

5.

mzdy a personalistika –
plnenie povinností
zamestnávateľa na úseku
bezpečnosti a ochrany zdravia

6.

mzdy a personalistika –
plnenie povinností
zamestnávateľa na úseku
protipožiarnej ochrany

7.

mzdy a personalistika –
plnenie daňových povinností
zamestnávateľa

8.

mzdy a personalistika –
mzdová politika
zamestnávateľa

článok 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 (zákon č. 124/2006
Z. z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práce a o zmene a
zamestnanci
doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov)
článok 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 (zákon č. 314/2001
zamestnanci
Z. z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov)
článok 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 (zákon č.595/2003
zamestnanci
Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov)
článok 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 (zákon č. 311/2001
Z. z. Zákonník práce v znení
zamestnanci,
neskorších predpisov, zákon č.
vyživované deti
552/2003 Z. z. o výkone práce vo
zamestnancov,
verejnom záujme v znení
bývalí zamestnanci
neskorších predpisov, zákon č.
553/2003 Z. z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme a

bežné osobné údaje, napríklad
identifikačné údaje, mzda, plat alebo
platové pomery a ďalšie finančné
náležitosti priznané za výkon funkcie
alebo za výkon pracovnej činnosti,
údaje o odpracovanom čase, sumy
postihnuté výkonom rozhodnutia
nariadeným súdom alebo správnym
orgánom, peňažné tresty a pokuty,
ako aj náhrady uložené

P.č.

Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej
činnosti

Kategórie
dotknutých osôb

o zmene a doplnení niektorých
zákonov, 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, zákon č. 461/2003 Z. z. o
sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov, zákon č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v
znení neskorších predpisov, zákon
č. 43/2004 Z. z. o starobnom
dôchodkovom sporení v znení
neskorších predpisov, zákon č.
650/2004 Z. z. o doplnkovom
dôchodkovom sporení a o zmene a
doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zákon č.
462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri
dočasnej pracovnej neschopnosti
zamestnanca a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zákon č.
152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a
o zmene a doplnení zákona č.
286/1992 Zb. o daniach z príjmov
v znení neskorších predpisov)

9.

účtovné doklady –
spracovanie účtovných
dokladov

článok 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 (zákon č. 431/2002
Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov, zákon č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších
predpisov, zákon č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov, zákon č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v
znení neskorších predpisov, zákon
č. 152/1994 Z. z. o sociálnom
fonde a o zmene a doplnení zákona
č. 286/1992 Zb. o daniach z
príjmov v znení neskorších
predpisov)

Kategórie osobných údajov

Lehota
na výmaz OÚ

Kategória príjemcov

Označenie
tretej krajiny
alebo
medzinárodnej
organizácie

10 rokov

sociálna poisťovňa,
zdravotné poisťovne,
daňový úrad, súd a
orgány činné v
trestnom konaní

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

Bezpečnostné
opatrenia
(technické
a organizačné)

bezpečnostná
politika

zamestnancovi vykonateľným
rozhodnutím príslušných orgánov,
údaje o pracovnej neschopnosti,
údaje o dôležitých osobných
prekážkach v práci, údaje o zmenenej
pracovnej schopnosti, deň začiatku
pracovnej činnosti, údaje o
vyživovaných deťom v rozsahu
meno, priezvisko, rodné číslo, údaje
o čerpaní materskej dovolenky a
rodičovskej dovolenky, údaje o
priznaní dôchodku, o druhu
dôchodku, výška príspevku
zamestnanca a zamestnávateľa do
doplnkovej dôchodkovej poisťovne,
platbe členského príspevku
odborovej organizácii,
rodinný stav, trvalé bydlisko,
prechodné bydlisko, údaje o
zamestnávateľovi

bežné osobné údaje

zamestnanci,
zamestnanci
dodávateľov
tovaru a služieb

(meno, priezvisko a titul fyzickej osoby, adresa
trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska
alebo miesta, kde sa obvykle fyzické osoba
zdržiava, telefónne číslo, emailová adresa, druh
a číslo dokladu totožnosti, podpis a číslo
bankového účtu fyzickej osoby)

Právny základ spracovateľskej
činnosti

Kategórie
dotknutých osôb

P.č.

Účel spracúvania

10.

sťažnosti – domáhanie sa
ochrany práv alebo právom
chránených záujmov, ktoré
mali byť porušené činnosťou
alebo nečinnosťou orgánu
verejnej správy,
alebo poukazuje na konkrétne
nedostatky na porušenie
právnych predpisov, ktorých
odstránenie je v pôsobnosti
orgánu verejnej správy

článok 6, ods. 1, písm. c) a e)
Nariadenia Európskeho parlamentu
fyzické osoby –
a Rady (EÚ) 2016/679 (zákon č.
sťažovatelia a
9/2010 Z. z. o sťažnostiach a zákon svedkovia podania
č. 369/1990 Zb. o obecnom
sťažnosti
zriadení)

11.

petície – umožnenie fyzickým
osobám obracať sa vo veciach
verejného alebo iného
spoločného záujmu na štátne
orgány a orgány územnej
samosprávy so žiadosťami,
návrhmi a sťažnosťami
(petície)

článok 6, ods. 1, písm. c) a e)
Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 (zákon č.
85/1990 Zb. o petičnom práve a
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení)

12.

priestupky – prejednanie
priestupkov a
vedenie evidencie priestupkov
na účely trestného konania,
občianskoprávneho alebo
správneho konania alebo
osvedčovania bezúhonnosti
fyzickej osoby a rozhodovanie
správneho orgánu v oblasti
verejnej správy o právach,
právom chránených záujmoch
alebo povinnostiach fyzických
alebo právnických osôb

13.

správne a iné konania –
vedenie správneho alebo iného
konania a rozhodovanie
o právach, právom chránených
záujmoch alebo povinnostiach
fyzických osôb, v ktorom
rozhoduje obec

článok 6, ods. 1, písm. c) a e)
Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 (zákon č.
372/1990 Zb. o priestupkoch a
zákon č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní – správny poriadok a zákon
č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení)

článok 6, ods. 1, písm. c) a e)
Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 (zákon č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov,
zákon č. 162/2015 Z. z. Správny
súdny poriadok, zákon č. 71/1967
Zb. o správnom konaní – správny
poriadok)

fyzické osoby,
ktoré svojim
podpisom
podporili petíciu

fyzické osoby,
ktoré sa dopustili
priestupku
a fyzické osoby
dotknuté
priestupkom
(svedkovia,
postihnutí
priestupkom
apod.)

fyzické osoby,
ktoré podali návrh
na začatie
správneho alebo
iného konania
a fyzické osoby,
ktorých osobné
údaje sú
nevyhnutné pri
plnení zákonných
povinností
prevádzkovateľa

Kategórie osobných údajov

bežné osobné údaje a údaje potrebné
na preverenie podnetu
(meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo
prechodného pobytu sťažovateľa a jeho adresa
elektronickej pošty)

Lehota
na výmaz OÚ

Kategória príjemcov

Označenie
tretej krajiny
alebo
medzinárodnej
organizácie

10 rokov

orgány verejnej a
štátnej správy príslušné
na vybavenie sťažnosti

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná
politika

orgán príslušný vybaviť
petíciu

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná
politika

5 rokov priestupkové
konanie,
10 rokov správne
konanie, poplatky a
pokuty

Súd, orgány činné
v trestnom konaní,
orgán oprávnený
objasňovať priestupky,
správny orgánom
oprávnený prejednávať
priestupky, Slovenská
informačná služba, PZ
Slovenskej republiky,
Vojenské
spravodajstvo

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná
politika

10 rokov

Súd, orgány činné
v trestnom konaní,
správny orgán, SIS, PZ
SR, Vojenské
spravodajstvo, verejný
ochranca práv, komisár
pre deti, komisár pre
osoby so zdravotným
postihnutím, znalec,
štátne orgány

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná
politika

bežné osobné údaje
(meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa
trvalého pobytu a podpis fyzickej osoby, ktorá
svojim podpisom podporila petíciu)

10 rokov

bežné osobné údaje vrátane rodného
čísla
(titul, meno a priezvisko páchateľa priestupku,
rodné číslo alebo dátum narodenia, ak páchateľ
nemá rodné číslo, adresu pobytu, štátnu
príslušnosť, údaj o doklade totožnosti, miesto,
dátum a čas spáchania priestupku, označenie
priestupku, stručný popis skutku a následok,
uložená sankcia a ochranné opatrenie, podpis
páchateľa a úplné evidenčné číslo vozidla)

bežné osobné údaje vrátane rodného
čísla
(titul, meno a priezvisko, rodné číslo alebo
dátum narodenia, adresu pobytu, štátnu
príslušnosť, doklad totožnosti, označenie
konania, uložená sankcia alebo ochranné
opatrenie, podpis)

Bezpečnostné
opatrenia
(technické
a organizačné)

Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej
činnosti

Kategórie
dotknutých osôb

14.

protispoločenská činnosť –
prešetrovanie podnetov
súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti

článok 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 (zákon č. 307/2014
Z. z. o niektorých opatreniach
súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti a o
zmene a doplnení niektorých
zákonov a zákon č. 54/2019 Z. z.
o ochrane oznamovateľov
protispoločenskej činnosti)

fyzické osoby,
ktoré podali
podnet a ktoré sú
prešetrované s
opatreniami
súvisiacich s
oznamovaním
protispoločenskej
činnosti

15.

správa registratúry –
zabezpečovanie evidencie,
tvorby, ukladania a ochrany
registratúrnych záznamov,
prístupu k nim a ich
vyraďovanie a prijímanie
elektronických podaní
prostredníctvom elektronickej
schránky

článok 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 (zákon č. 395/2002
Z. z. o archívoch a registratúrach a
o doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 305/2013 Z. z. o eGovernmente)

fyzické osoby –
odosielatelia a
prijímatelia
úradnej
korešpondencie a
majiteľ
elektronickej
schránky a ním
určené poverené
osoby

P.č.

Kategórie osobných údajov

bežné osobné údaje a údaje
nevyhnutné na preverenie podnetu
(meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu
bydliska chráneného oznamovateľa,
pracovnoprávny úkon)

bežné osobné údaje vrátane rodného
čísla
(titul, meno, priezvisko, rodné číslo, podpis,
adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo)

Lehota
na výmaz OÚ

Kategória príjemcov

Označenie
tretej krajiny
alebo
medzinárodnej
organizácie

3 roky

Ministerstvo
spravodlivosti SR,
Národný inšpektorát
práce, regionálne
inšpektoráty práce,
orgány verejnej moci
(zákon č. 307/2014 Z.
z.)

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

10 rokov reg. denník,
5 rokov evidencia
vypožičaných spisov,
10 rokov vyraďovacie
konanie, 5 rokov
evidencia obehu reg.
záznamov a spisov

Ministerstvo vnútra SR
a štátne archívy
s regionálnou územnou
pôsobnosťou

10 rokov

Ministerstvo vnútra SR,
štátne orgány, orgány
územnej samosprávy,
príslušný obvodný úrad
a oprávnený orgán
štátu

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná
politika

5 rokov po vyradení
z evidencie brannej
povinnosti

Okresný úrad v sídle
kraja

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná
politika

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

Bezpečnostné
opatrenia
(technické
a organizačné)

bezpečnostná
politika

bezpečnostná
politika

bežné osobné údaje vrátane rodného
čísla, údaje týkajúce sa zraniteľných
dotknutých osôb

- meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum

16.

evidencia obyvateľstva –
vedenie evidencie pobytu
občanov a úlohy súvisiace s
vedením registra obyvateľov a
poskytovanie údajov z
evidencie pobytu občanov
a registra

článok 6, ods. 1, písm. c) a e)
Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 (zákon č.
500/2004 Z. z. – úplné znenie
zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení
pobytu občanov SR a registri
obyvateľov SR a zákon č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení)

fyzické osoby –
občania s trvalým
a prechodným
pobytom na území
obce

17.

evidencie brancov – vedenie
agendy v rozsahu brannej
povinnosti, národnú
registráciu, odvod, prieskum
zdravotnej spôsobilosti a
zálohy ozbrojených síl

článok 6, ods. 1, písm. c) a e)
Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679
(zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej
povinnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení

fyzické osoby –
občania s trvalým
a prechodným
pobytom na území
obce, ktorým
vznikla, resp.

narodenia, miesto narodenia, okres narodenia,
štát narodenia, rodné číslo, adresu nového
trvalého pobytu, adresa predchádzajúceho
trvalého pobytu, podpis,
- údaje týkajúce sa vlastníka, spoluvlastníka
budovy: meno, priezvisko, rodné číslo, číslo
občianskeho preukazu a adresa trvalého
pobytu,
- meno, priezvisko a rodné priezvisko, dátum,
miesto a okres narodenia, štát narodenia, ak
sa občan narodil v zahraničí, rodné číslo, okres
pobytu, obec pobytu, časť obce, ulicu obce,
súpisné a orientačné číslo domu, prípadne číslo
bytu, dobu prechodného pobytu, ak ide o
občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území
SR, štát a miesto pobytu a údaj o trvalom
pobyte

bežné osobné údaje vrátane rodného
čísla
(meno, priezvisko, rodné číslo, miesto
narodenia, adresa trvalého a prechodného
pobytu, štát, miesto a predpokladaná doba
pobytu v zahraničí nad 90 dní)

P.č.

Účel spracúvania
Slovenskej republiky a za
účelom povolania, výkonu,
oslobodenia, prepustenia a
skončenia výkonu mimoriadnej
služby v období krízovej
situácie

Právny základ spracovateľskej
činnosti

Kategórie
dotknutých osôb

neskorších predpisov a zákon č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení)

zanikla branná
povinnosť

Kategórie osobných údajov

bežné osobné údaje vrátane rodného
čísla, údaje týkajúce sa zraniteľných
dotknutých osôb

18.

19.

matrika – vedenie evidencie o
osobnom stave fyzických osôb,
ktoré sa narodili, uzavreli
manželstvo alebo zomreli na
území Slovenskej republiky, a
štátnych občanov Slovenskej
republiky, ktorí sa narodili,
uzavreli manželstvo alebo
zomreli v cudzine

sociálne veci – poskytovanie
sociálnych služieb,
financovanie sociálnych
služieb, dohľad nad
poskytovaním sociálnych
služieb a poskytovanie pomoci
v hmotnej núdzi

článok 6, ods. 1, písm. c) a e)
Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 (§13, 14, 15,
27 a 28 zákona č. 154/1994 Z. z.
o matrikách a zákon č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení)

článok 6, ods. 1, písm. c) a e)
Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 (zákon č.
448/2008 Z. z. o sociálnych
veciach, zákon č. 417/2013 Z. z.
o pomoci v hmotnej núdzi a zákon
č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení)

fyzické osoby,
ktoré sa narodili,
uzavreli
manželstvo alebo
zomreli na území
SR a občania SR,
ktorí sa narodili,
uzavreli
manželstvo alebo
zomreli v cudzine

- deň, mesiac, rok a miesto narodenia dieťaťa, a
ak ide o viacpočetný pôrod, aj časové poradie
narodenia, meno, priezvisko, pohlavie a rodné
číslo dieťaťa, meno, priezvisko, rodné
priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto
narodenia, rodné číslo, štátne občianstvo a
miesto trvalého pobytu rodičov dieťaťa
- deň, mesiac a rok uzavretia manželstva, a ak
sa manželstvo uzavrelo mimo sídla matričného
úradu, miesto uzavretia manželstva, meno,
priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a
miesto narodenia, rodné číslo a osobný stav
muža a ženy, ktorí uzavreli manželstvo, meno,
priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a
miesto narodenia rodičov manželov, dohodnuté
priezvisko sa uvedie v mužskom aj ženskom
tvare, štátne občianstvo manželov, mená,
priezviská a rodné čísla svedkov a podpisy
zúčastnených
- deň, mesiac, rok a miesto úmrtia, meno,
priezvisko, rodné priezvisko, miesto trvalého
pobytu, deň, mesiac, rok a miesto narodenia,
pohlavie, rodné číslo a štátne občianstvo
zomretého

Lehota
na výmaz OÚ

Kategória príjemcov

Označenie
tretej krajiny
alebo
medzinárodnej
organizácie

Matričná kniha A-100,
zmena mena a priezviska
A-30, zbierky listín 100
rokov, rodné čísla,
sobáše s cudzincami,
dodatočné záznamy do
matričných kníh
a určenie otcovstva
súhlasným vyjadrením
100 rokov, osvedčenie
o právnej spôsobilosti
k uzavretiu manželstva
30 rokov, matričné
doklady na použitie
v cudzine 10 rokov,
oznamovacia povinnosť
v matričných veciach 10
rokov, výpisy
z matričnej knihy 5
rokov,

štátne orgány, obce a
iné ustanovizne, ak to
ustanovuje osobitný
zákon, Štatistický úrad
Slovenskej republiky

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná
politika

Vyšší územný celok a
poskytovateľ sociálnej
služby, orgány verejnej
moci, právnická osoba
alebo fyzická osoba, ak
je to nevyhnutné na
plnenie ich úloh podľa
osobitného predpisu

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná
politika

citlivé údaje a údaje veľmi osobnej
fyzické osoby –
povahy, údaje týkajúce sa
prijímatelia
zraniteľných dotknutých osôb
10 rokov žiadosť
meno, priezvisko a titul, adresa trvalého alebo
sociálnej služby,
o bývanie na dobu
prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené,
alebo iná osoba,
určitú,
sociálno-právna
a dátum narodenia, rodinný stav fyzických osôb
ktorej vznikajú
ochrana
detí,
uvedených v § 94a odseku 2 písm. a) až c)
práva a povinnosti
okrem zákonných zástupcov, štátne občianstvo, pochovávanie zomrelých
pri poskytovaní
sociálne postavenie fyzických osôb uvedených v § bez príbuzných, 5 rokov
sociálnej služby
94a odseku 2 písm. a) až c) okrem zákonných
prepravná služba,
a osoby, ktorým sa
zástupcov, údaje o hnuteľnom majetku,
stravovanie občanov,
poskytuje pomoc
nehnuteľnom majetku a iných majetkových
náhradná rodinná
v hmotnej núdzi
právach fyzických osôb uvedených v § 94a
starostlivosť
alebo osobitný
odseku 2 písm. b) okrem zákonných zástupcov,
príspevok
údaje o zdravotnom stave v rozsahu
nevyhnutnom na dosiahnutie účelu poskytovania

Bezpečnostné
opatrenia
(technické
a organizačné)

P.č.

Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej
činnosti

Kategórie
dotknutých osôb

Kategórie osobných údajov

Lehota
na výmaz OÚ

Kategória príjemcov

Označenie
tretej krajiny
alebo
medzinárodnej
organizácie

10 rokov

Finančná správa SR,
Finančné riaditeľstvo
SR, daňový úrad, súd
a orgány činné
v trestnom konaní, iný
oprávnený orgán štátu

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná
politika

10 rokov

Slovenská stavebná
inšpekcia, Ministerstvo
vnútra SR, Ministerstvo
obrany SR a Úrad
jadrového dozoru SR,
orgány verejnej správy,
vlastník sietí a zariadení

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná
politika

Bezpečnostné
opatrenia
(technické
a organizačné)

sociálnej služby u fyzických osôb uvedených v §
94a odseku 2 písm. a) a c) okrem zákonných
zástupcov, údaje o bytových pomeroch fyzických
osôb uvedených v § 94a odseku 2 písm. a)
okrem zákonných zástupcov, telefónne číslo,
adresa pobytu a elektronická adresa, číslo účtu
banky alebo pobočky zahraničnej banky a kód
banky alebo kód pobočky zahraničnej banky
fyzických osôb uvedených v § 94a odseku 2
písm. d), ďalšie údaje, ktoré sú v súlade s
účelom spracúvania a sú nevyhnutné na účel
poskytovania sociálnej služby, zabezpečenia
poskytovania sociálnej služby a poskytnutia
finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej
osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch
sebaobsluhy a finančného príspevku na
prevádzku poskytovanej sociálnej služby, meno,
priezvisko a titul, druh pobytu, rodné číslo, ak
je pridelené, a dátum narodenia, rodinný stav,
štátne občianstvo, sociálne postavenie, údaje o
príjme, údaje o hnuteľnom majetku a iných
majetkových právach, údaje o zdravotnom stave
v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu
poskytovania pomoci v hmotnej núdzi, údaje o
bytových pomeroch, telefónne číslo, adresa pobytu
a elektronická adresa, číslo účtu banky alebo
pobočky zahraničnej banky a kód banky alebo
kód pobočky zahraničnej banky, ďalšie údaje,
ktoré sú v súlade s účelom spracúvania a sú
nevyhnutné na účel poskytovania pomoci v
hmotnej núdzi a osobitného príspevku

20.

miestne dane a poplatky –
určenie predmetu, sadzby a
výpočtu dane a výber miestnej
dane z nehnuteľností, dane za
psa, dane za užívanie verejného
priestranstva, dane za
ubytovanie a miestneho
poplatku za komunálny odpad
a drobné stavebné odpady

21.

stavebný úrad – realizácia
stavby, zmeny stavby a
udržiavacie práce na stavbe
podľa stavebného povolenia
alebo na základe ohlásenia
stavebnému úradu

článok 6, ods. 1, písm. c) a e)
Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 (zákon č.
563/2009 Z. z. o správe daní
(daňový poriadok), zákon č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady a
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení)
článok 6, ods. 1, písm. c) a e)
Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 (zákon č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) a zákon č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení)

fyzické osoby –
daňovníci (osoby
podliehajúce
povinnosti platiť
miestne dane
a poplatky)

bežné osobné údaje vrátane rodného
čísla
(meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu,
rodné číslo daňovníka, dane, ku ktorým žiada
registráciu, čísla účtov vedených v bankách a
ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z
osobitných predpisov)

bežné osobné údaje

fyzické osoby –
účastníci
stavebného
konania

(meno a priezvisko stavebníka, meno a
priezvisko manžela/ky stavebníka, adresa
trvalého bydliska, telefónne číslo a e-mail
stavebníka, meno, priezvisko a adresu bydliska
osoby, ktorá zastupuje stavebníka, právny
vzťah k nehnuteľnosti, list vlastníctva, meno,
priezvisko a adresu bydliska vlastníka stavby,

P.č.

Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej
činnosti

Kategórie
dotknutých osôb

Kategórie osobných údajov

Lehota
na výmaz OÚ

ak nie je stavebníkom, meno, priezvisko
a adresu bydliska vlastníka pozemku, na
ktorom je stavba umiestnená, adresa
umiestnenia stavby, parcelné číslo a katastrálne
územie stavby, meno, priezvisko a adresa
bydliska projektanta stavby, meno, priezvisko
a adresa bydliska stavebného dozoru stavby,
meno, priezvisko, parcelné číslo účastníkov
stavebného konania)

22.

kataster nehnuteľností –
geometrické určenie, súpis a
popis nehnuteľností, ktorého
súčasťou sú údaje o právach k
nehnuteľnostiam, a to o
vlastníckom práve, záložnom
práve, vecnom bremene, o
predkupnom práve, ak má mať
účinky vecného práva, ako aj o
právach vyplývajúcich zo
správy majetku štátu, zo správy
majetku obcí a vyšších
územných celkov, o nájomných
právach k pozemkom, ak
nájomné práva trvajú alebo
majú trvať najmenej päť rokov

článok 6, ods. 1, písm. c) a e)
Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 (§ 7 a 8
zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri
nehnuteľností a o zápise
vlastníckych a iných práv k
nehnuteľnostiam (katastrálny
zákon) v znení neskorších
predpisov a zákon č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení)

fyzické osoby –
vlastníci
nehnuteľnosti
alebo iná
oprávnená osoba
v súlade
s katastrálnym
zákonom

Bezpečnostné
opatrenia
(technické
a organizačné)

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná
politika

technického vybavenia
územia

bežné osobné údaje vrátane rodného
čísla

(meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum
narodenia, rodné číslo, ak ide o cudzinca, iný
identifikátor a miesto trvalého pobytu, údaje o
skutočnostiach súvisiacich s právami
k nehnuteľnostiam, geometrické určenie a
polohové určenie nehnuteľností a katastrálnych
území, parcelné čísla, údaje o parcelách registra,
druhy a výmery pozemkov, súpisné čísla stavieb,
údaje o príslušnosti pozemkov k zastavanému
územiu obce, údaje o cene nehnuteľnosti a údaje
o využívaní nehnuteľností, vybrané údaje na
začlenenie pozemkov do poľnohospodárskeho
pôdneho fondu alebo do lesného pôdneho fondu a
vybrané údaje pre iné informačné systémy
o nehnuteľnostiach)

Kategória príjemcov

Označenie
tretej krajiny
alebo
medzinárodnej
organizácie

A-3 roky registre
o katastrálnom konaní
a vybavené spisy z
registrov, 10 rokov
kniha poskytnutých
údajov,
10 rokov kniha
overených kópií alebo
rovnopisov verejných
listín

§ 68 zákona - Každý
má právo do
katastrálneho operátu
nahliadať a robiť si z
neho pre svoju potrebu
výpisy, odpisy, náčrty
alebo kópie. Pri
nahliadaní do
katastrálneho operátu
sa rodné číslo, alebo ak
ide o cudzinca, iný
identifikátor
sprístupňuje len osobe,
ktorej sa rodné číslo
alebo iný identifikátor
týka.
§ 69 zákona - Výpis z
listu vlastníctva alebo
jeho kópia, kópia z
katastrálnej mapy alebo
kópia z mapy určeného
operátu, výpis z
pozemkovej knihy
alebo výpis zo
železničnej knihy alebo
ich kópie sú verejné
listiny.
Štátnemu orgánu, obci,
VÚC, súdu,
prokuratúre, PZ SR,
notárovi, súdnemu
exekútorovi, daňovému
úradu a správcovi
podľa osobitného
predpisu sa na účely
plnenia ich úloh podľa
osobitných predpisov
poskytuje aj rodné číslo

P.č.

Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej
činnosti

Kategórie
dotknutých osôb

Kategórie osobných údajov

Označenie
tretej krajiny
alebo
medzinárodnej
organizácie

Bezpečnostné
opatrenia
(technické
a organizačné)

10 rokov

orgány štátnej správy s
pôsobnosťou pri
ochrane prírody
a krajiny, sťažovateľ,
účastníci konania, iný
oprávnený orgán štátu,
súd a orgány činné
v trestnom konaní

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná
politika

10 rokov náhradná
výsadba, 5 rokov
všeobecná
dokumentácia

orgány štátnej správy s
pôsobnosťou pri
ochrane prírody
a krajiny, účastníci
konania

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná
politika

10 rokov

Ministerstvo životného
prostredia, inšpekcia,
okresný úrad v sídle
kraja, okresný úrad,
Slovenská obchodná
inšpekcia, colný úrad,
Kriminálny úrad
finančnej správy,
účastníci konania, súd

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná
politika

Lehota
na výmaz OÚ

Kategória príjemcov
alebo iný identifikátor,
ak ide o cudzinca

23.

ochrana životného
prostredia – ochrana prírody
a krajiny obmedzovaním a
usmerňovaním zásahov do
prírody a krajiny vrátane
ochrany prírodných procesov,
podporou a spoluprácou s
vlastníkmi, správcami a
užívateľmi pozemkov, ako aj
spoluprácou s orgánmi štátnej
správy, obcami,
samosprávnymi krajmi,
štátnymi odbornými
organizáciami, vedeckými
inštitúciami a mimovládnymi
organizáciami, ktorých
predmetom činnosti je ochrana
prírody a krajiny, pričom
ochrana prírody a krajiny sa
realizuje vo verejnom záujme

článok 6, ods. 1, písm. c) a e)
Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 (zákon č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
zákon č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších
predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov, zákon
272/1994 Z. z. o ochrane zdravia
ľudí v znení neskorších predpisov,
zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane
a využívaní poľnohospodárskej
pôdy a o zmene zákona č. 245/2003
Z. z. o integrovanej prevencii
a kontrole, znečisťovania životného
prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zákon č.
401/1998 Z. z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení
neskorších predpisov, zákon č.
478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia)

fyzické osoby,
voči ktorým sa
vedie
rozhodovanie vo
veciach životného
prostredia

bežné osobné údaje
(meno, priezvisko, titul, adresa trvalého
bydliska, resp. adresa prechodného bydliska
a podpis)

bežné osobné údaje

24.

25.

žiadosť o výrub drevín –
podanie žiadosti o vydanie
súhlasu (povolenia) na výrub
dreviny

článok 6, ods. 1, písm. c) a e)
Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 (§ 17 ods. 8
Vyhlášky č. 24/2003 MŽP SR,
ktorou sa vykonáva zákon č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny a zákon č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov)

nelegálne skládky - riešenie
podnetov v oblasti nelegálnych
skládok

článok 6, ods. 1, písm. c) a e)
Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 (§ 15 zákona
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákon č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch a zákon č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení)

fyzické osoby –
žiadatelia o výrub
dreviny a vlastníci,
správcovia,
prípadne
nájomcovia
pozemku, na
ktorom
drevina rastie

fyzické osoby –
účastníci konania

(meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby,
katastrálne územie, parcelné číslo pozemku,
príslušnosť k zastavanému územiu obce a druh
pozemku, na ktorom drevina rastie a kópiu
katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci
identifikáciu dreviny v teréne, súhlas vlastníka,
správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto
oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy)
pozemku, na ktorom drevina rastie, ak
žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom,
nájomcom) a doklad preukazujúci vlastníctvo
alebo iný právny vzťah k pozemku, na ktorom
drevina rastie)

bežné osobné údaje
(meno, priezvisko, titul, adresa trvalého
bydliska, resp. adresa prechodného bydliska
a podpis)

P.č.

Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej
činnosti

Kategórie
dotknutých osôb

Kategórie osobných údajov

Označenie
tretej krajiny
alebo
medzinárodnej
organizácie

Bezpečnostné
opatrenia
(technické
a organizačné)

5 rokov

Ministerstvo vnútra
SR, oprávnený orgán
štátu, súd a orgány
činné v trestnom
konaní a okrsková
volebná komisia

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná
politika

A-5 výsledky volieb,
5 rokov ostatná
dokumentácia

Ministerstvo vnútra
SR, oprávnený orgán
štátu, súd a orgány
činné v trestnom
konaní a okrsková
volebná komisia

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná
politika

A-10 rokov Plán
ochrany obyvateľstva,
evakuácia, mimoriadne
situácie a udalosti, 10
rokov obrana
a hospodárska
mobilizácia, kontrolná
činnosť, ochrana pred
povodňami

orgány štátnej správy a
orgány krízového
riadenia, subjekty
hospodárskej
mobilizácie, orgány
verejnej moci

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná
politika

Lehota
na výmaz OÚ

Kategória príjemcov
a orgány činné
v trestnom konaní

26.

stály zoznam voličov - výkon
volebného práva a organizácia
volieb do NR SR, volieb do
článok 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia
Európskeho parlamentu, volieb
Európskeho parlamentu a Rady
prezidenta SR, ľudového
(EÚ) 2016/679 (zákon č.
hlasovania o odvolaní
180/2014 Z. z. o podmienkach
prezidenta SR, volieb do
výkonu volebného práva)
orgánov územnej samosprávy a
spôsob vykonania referenda

bežné osobné údaje vrátane rodného
čísla
fyzické osoby –
voliči

(meno a priezvisko, rodné číslo, ak ide o
cudzinca, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo
nemá pridelené, štátna príslušnosť, názov obce,
názov ulice, ak sa obec člení na ulice, súpisné
číslo a orientačné číslo domu trvalého pobytu)

bežné osobné údaje

27.

voľby do orgánov
článok 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia
samosprávy - voľba
Európskeho parlamentu a Rady
kandidátov a organizácia volieb
(EÚ) 2016/679 (zákon č.
do orgánov územnej
180/2014 Z. z. o podmienkach
samosprávy
výkonu volebného práva)

fyzické osoby –
delegáti do
volebných komisií
a kandidáti pre
voľby

(meno, priezvisko a dátum narodenia člena
volebnej komisie a náhradníka do volebnej
komisie s uvedením adresy, na ktorú možno
doručovať písomnosti, meno, priezvisko,
funkcia, podpis osoby oprávnenej konať v mene
politickej strany, resp. koalície, meno a
priezvisko kandidáta, titul, dátum narodenia,
zamestnanie kandidáta podľa kandidátnej
listiny, adresa jeho trvalého pobytu a podpis)

bežné osobné údaje vrátane rodného
čísla a pohlavia dotknutej osoby,
údaje týkajúce sa zraniteľných osôb

28.

krízový manažment - riadenie článok 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia
obce v krízových situáciách
Európskeho parlamentu a Rady
mimo času vojny a vojnového
(EÚ) 2016/679 (zákon č.
stavu, kedy je bezprostredne
387/2002 Z. z. o riadení štátu v
ohrozená alebo narušená
krízových situáciách mimo času
bezpečnosť, účinná ochrana
vojny a vojnového stavu, zákon č.
života, zdravia a majetku pred
42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
následkami mimoriadnych
obyvateľstva a zákon č.
udalostí a zabezpečovanie
179/2011 Z. z. o hospodárskej
civilnej ochrany obyvateľstva
mobilizácii)

- meno, priezvisko, pobyt a rodné číslo osôb,
ktoré sa v čase krízovej situácie nachádzajú na
území obce,
- evidencia evakuovaných osôb a zoznamy
evakuovaných osôb podliehajúcich brannej
povinnosti s uvedením evakuačného miesta,
- meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a
popis sociálnej situácie žiadateľa o jednorazovú
fyzické osoby,
finančnú výpomoc za poškodenie alebo zničenie
ktoré sa v čase
rodinného domu, bytu alebo iného obydlia
krízovej situácie
alebo mimoriadnej vrátane jeho zariadenia, ktoré užíval v čase
vzniku mimoriadnej udalosti a výpis z listu
udalosti
vlastníctva, kópia listu vlastníctva, kópia
nachádzajú na
nájomnej zmluvy alebo iný doklad, ktorým sa
danom území
preukazuje užívacie právo k obydliu,
- meno, priezvisko a akademický titul, miesto a
dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého
pobytu alebo prechodného pobytu, pohlavie,
štátna príslušnosť, rodinný stav, dosiahnuté
vzdelanie, profesijné zamestnanie fyzickej
osoby, telefónne číslo pevnej linky, telefónne číslo
mobilného zariadenia, faxové číslo alebo emailová adresa na fyzickú osobu, na ktorom je
zastihnuteľný cez pracovný čas aj mimo
neho, údaje na fyzickú osobu súvisiace s jej

P.č.

Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej
činnosti

Kategórie
dotknutých osôb

Kategórie osobných údajov

Lehota
na výmaz OÚ

Kategória príjemcov

Označenie
tretej krajiny
alebo
medzinárodnej
organizácie

10 rokov od uzatvorenia
osvedčovacej knihy

Ministerstvo vnútra SR,
štátny archív a
obvodný úrad, v
ktorého územnom
obvode sa obec
nachádza

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná
politika

3 roky

orgán štátnej správy
pre kontrolu
vybavovania žiadostí
o poskytnutie
informácií a žiadatelia
podľa zákona č.
211/2000 Z. z.

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná
politika

10 rokov po ukončení
nájomnej zmluvy
hrobového miesta

Úrad verejného
zdravotníctva SR,
regionálny úrad
verejného
zdravotníctva,
prevádzkovateľ
pohrebnej služby, resp.
pohrebiska

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná
politika

10 rokov po odhlásení
psa z evidencie

Policajný zbor SR
a obecná polícia

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná
politika

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná
politika

Bezpečnostné
opatrenia
(technické
a organizačné)

zamestnaním, ako je pracovné zaradenie,
osobné číslo pridelené v rámci zamestnávateľa,
vodičský preukaz, osvedčenie NBÚ, vojenské
zaradenie

bežné osobné údaje vrátane rodného
čísla

29.

osvedčovanie listín a
podpisov - osvedčovanie listín
a podpisov na listinách v rámci
výkonu samosprávy obce

článok 6, ods. 1, písm. c) a e)
Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 (zákon č.
599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín
a podpisov na listinách okresnými
úradmi a obcami a zákon č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení)

fyzické osoby,
žiadajúce
o osvedčenie listín
a podpisov

30.

slobodný prístup k
informáciám - vybavovanie
žiadostí o prístup
(sprístupnenie) k informáciám,
ktoré majú povinné osoby k
dispozícií

článok 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 (zákon č.
211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektorých zákonov)

fyzické osoby –
žiadateľ a
dotknuté osoby
podľa § 9 zákona
č. 211/2000 Z. z.

31.

32.

33.

fyzické osoby –
nebožtíci a blízke
osoby,
uzatvárajúce
zmluvné
a predzmluvné
vzťahy s obcou

evidencia hrobových miest vedenie evidencie uloženia
ľudských ostatkov

článok 6, ods. 1, písm. b), c) a e)
Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 (zákon č.
131/2010 Z. z. o pohrebníctve a
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení)

evidencia psov - vedenie
evidencie psov na území obce
a kontrola dodržiavania
podmienok držania psov
ustanovených zákonom
obecná knižnica poskytovanie knižničnoinformačných služieb
používateľom, organizovanie a
uskutočňovanie komunitných,
kultúrno-spoločenských a

článok 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia
fyzické osoby –
Európskeho parlamentu a Rady
majitelia a držitelia
(EÚ) 2016/679 (zákon č. 282/2002
psov
Z. z., ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov)
článok 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia
fyzické osoby –
Európskeho parlamentu a Rady
používatelia
(EÚ) 2016/679 (§ 18 písm. a)
knižnice
zákona č.126/2015 Z. z.
(príjemcovia
o knižniciach a o zmene a doplnení
knižnozákona č. 206/2009 Z. z.)
informačných

(meno a priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého
pobytu, fyzickej osoby, ktorej podpis bol
osvedčený, údaj, že podpis na listine urobila
alebo uznala za svoj vlastný fyzická osoba,
ktorej podpis bol osvedčený, poradové číslo, pod
ktorým je osvedčenie zapísané v osvedčovacej
knihe, údaj, akým spôsobom bola preukázaná
totožnosť fyzickej osoby, ktorej podpis bol
osvedčený (druh a číslo preukazu totožnosti,
adresa pobytu v čase osvedčovania), miesto a
dátum osvedčenia a hodinu, kedy bola listina
predložená, podpis fyzickej osoby, ktorej podpis
bol overený)

bežné osobné údaje

(meno, priezvisko žiadateľa, jeho adresa pobytu
alebo sídlo a informácie, ktorých sa žiadosť
týka)

bežné osobné údaje vrátane rodného
čísla
(meno a priezvisko mŕtveho, miesto a dátum
narodenia, miesto a dátum úmrtia, rodné číslo,
ak bolo pridelené, doklady o mŕtvom, ktoré sa
pohrebnej službe (krematóriu) odovzdali, meno,
priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské
ostatky sú uložené v hrobovom mieste, dátum
uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských
ostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky
pochovania)

bežné osobné údaje
(meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu
držiteľa psa, evidenčné číslo, tetovacie číslo alebo
údaj o čipovaní psa, ak ho pes má)

bežné osobné údaje, údaje týkajúce
sa zraniteľných dotknutých osôb
(meno, priezvisko, titul, adresa trvalého
bydliska, adresa prechodného bydliska, dátum
a miesto narodenia, číslo dokladu totožnosti a
jeho platnosť, najvyššie dosiahnuté vzdelanie,
telefónne číslo, emailová adresa, meno,

10 rokov

Ministerstvo kultúry SR

P.č.

34.

Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej
činnosti

Kategórie
dotknutých osôb

vzdelávacích aktivít a plnenie
služieb), zákonní
ďalších úloh súvisiacich s
zástupcovia
činnosťou knižnice
obecná kronikadokumentovanie
spoločenského života
a kultúrnych podujatí v obci článok 6, ods. 1, písm. e) Nariadenia
– zhromažďovanie
Európskeho parlamentu a Rady
fyzické osoby –
a zaznamenávanie duchovného (EÚ) 2016/679 a čl. 89 Nariadenia
zapísané v obecnej
a materiálneho bohatstva obce
Európskeho parlamentu a Rady
kronike, resp.
a najvýznamnejších udalostí
(EÚ) 2016/679 – archivácia
vyobrazené na
obce, ktoré podávajú
a historický výskum (§ 4 ods. 3
fotografiách
komplexný obraz o živote obce
písm. s) zákona č. 369/1990 Zb.
vo všetkých úsekoch jej
o obecnom zriadení)
činnosti, najmä spoločenského,
ekonomického, kultúrneho
a športového života

35.

nájom nebytových priestorov
– prenechanie nebytového
priestoru do užívania
nájomcovi za nájomné, a to
buď na dobu určitú, alebo bez
určenia doby užívania

36.

nájom majetku obce –
prenechanie majetku obce do
nájmu za nájomné, aké sa v
tom čase a na tom mieste
obvykle prenecháva do nájmu
na dohodnutý účel veci toho
istého druhu alebo
porovnateľnej veci

37.

obecné podujatia –
organizovanie kultúrnych,
spoločenských a športových
činností obce a s tým spojené
zverejňovanie fotografií na
webovej stránke obce
a profiloch na sociálnych
sieťach

čl. 6 ods. 1, písm. f) Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 – oprávnený
záujem

fyzické osoby –
účastníci
kultúrnych,
spoločenských
a športových
činností

38.

rybárske lístky – vydávanie a
evidencia rybárskych lístkov k
splneniu zákonnej povinnosti k

článok 6, ods. 1, písm. c) a e)
Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 (zákon č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení

fyzické osoby –
žiadatelia
o rybársky lístok

čl. 6 ods. 1, písm. b), c) a e)
Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 (§ 9a ods. 9
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí a zákon č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení)
čl. 6 ods. 1, písm. b), c) a e)
Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 (§ 9a ods. 9
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí a zákon č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení)

Kategórie osobných údajov

Lehota
na výmaz OÚ

Kategória príjemcov

Označenie
tretej krajiny
alebo
medzinárodnej
organizácie

„A“

osobné údaje
dotknutých osôb nie
sú poskytované tretím
stranám

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná
politika

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná
politika

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná
politika

Bezpečnostné
opatrenia
(technické
a organizačné)

priezvisko a adresa zákonného zástupcu
dieťaťa)

bežné osobné údaje
(titul, meno, priezvisko, povolanie, podpis,
obrazové záznamy podobizne – fotografie)

fyzické osoby –
nájomcovia
nebytových
priestorov

(meno, priezvisko, titul, adresa trvalého
bydliska, adresa prechodného bydliska,
telefónne číslo, emailová adresa a podpis)

fyzické osoby –
nájomcovia
majetku obce

(meno, priezvisko, titul, adresa trvalého
bydliska, adresa prechodného bydliska,
telefónne číslo, emailová adresa a podpis)

bežné osobné údaje

bežné osobné údaje

bežné osobné údaje, údaje týkajúce
sa zraniteľných osôb
(titul, meno, priezvisko, dátum narodenia,
adresa trvalého pobytu, podpis, obrazové
záznamy podobizne – fotografie)

bežné osobné údaje a údaje týkajúce
sa zraniteľných osôb

5 rokov bežná
korešpondencia, 10
rokov súdne spory,
závažná korešpondencia
a prenájom nebytových
priestorov

10 rokov od ukončenia
zmluvy o nájme majetku
obce

súd, orgány činné v
trestnom konaní,
Sociálna poisťovňa,
zdravotné poisťovne,
daňový úrad, Slovenská
pošta, exekútor,
centrálny register
zmlúv
súd, orgány činné v
trestnom konaní,
Sociálna poisťovňa,
zdravotné poisťovne,
daňový úrad, Slovenská
pošta, exekútor,
centrálny register
zmlúv

„A“ pamätná kniha
obce,
5 rokov bežná
korešpondencia, 10
rokov sponzorstvo,
darovacie zmluvy
a vecné dary

osobné údaje
dotknutých osôb nie
sú poskytované tretím
stranám, zverejňovanie
fotografií
a audiovizuálneho
záznamu

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná
politika

10 rokov

Ministerstvo životného
prostredia, Okresný
úrad, Slovenský
rybársky zväz, súd,

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná
politika

P.č.

Účel spracúvania
prenesenému výkonu štátnej
správy na úseku rybárstva

39.

41.

42.

Právny základ spracovateľskej
činnosti

čl. 6 ods. 1, písm. a) Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 – súhlas dotknutej
osoby

Kategórie osobných údajov

Bezpečnostné
opatrenia
(technické
a organizačné)

10 rokov

Finančné riaditeľstvo,
orgán štátnej štatistiky,
orgán vykonávajúci
správu dane, sociálna
poisťovňa, príslušná
poisťovňa, Colný úrad,
ÚPSVaR

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná
politika

5 rokov od konca
kalendárneho roka,
v ktorom boli
dokumenty predložené
k vydaniu povolenia

Finančné riaditeľstvo,
Slovenská obchodná
inšpekcia, orgány
úradnej kontroly
potravín

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná
politika

10 rokov

orgány miestnej
správy, orgány verejnej
a štátnej správy
príslušné na vybavenie
sťažnosti, súd, orgány
činné v trestnom
konaní

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná
politika

Lehota
na výmaz OÚ

(meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu
alebo pasu, štátna príslušnosť, doba platnosti
rybárskeho lístka a podpis)

v súbehu s §§ 12, 35 a 36 zákona č.
216/2018 Z. z. o rybárstve, § 8, § 9
a príloha č. 16 vyhlášky Ministerstva
životného prostredia SR č.
381/2018 Z. z.. ktorou sa vykonáva
zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve
a s § 2 zákona č. 145/1995
o správnych poplatkoch)

samostatne hospodáriaci
roľník – vykonávanie
poľnohospodárskej výroby
fyzickou osobou vrátane
hospodárenia v lesoch a na
vodných plochách, ktorá
osobne alebo pomocou iných
článok 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia
osôb vyrába výrobky
Európskeho parlamentu a Rady
poľnohospodárskej výroby za
(EÚ) 2016/679 (§ 12b ods. 2
účelom získania trvalého zdroja
zákona č. 219/1991 Zb., ktorým sa
príjmov, najmä ich predajom,
mení a dopĺňa zákon č. 105/1990
prípadne vykonáva úpravu
Zb. o súkromnom podnikaní
alebo iné spracovanie svojej
občanov)
poľnohospodárskej produkcie
alebo poskytuje príležitostne
práce alebo výkony v súvislosti
s poľnohospodárskou výrobou,
pri ktorých využíva prostriedky
a zariadenia slúžiace
poľnohospodárskej výrobe
článok 6, ods. 1, písm. b), c) a e)
Nariadenia Európskeho parlamentu
povoľovanie na úseku
a Rady (EÚ) 2016/679 (zákon č.
podnikania – predaj výrobkov 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a
a poskytovanie služieb na
zákon č. 178/1998 Z. z.
trhových miestach v obci
o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových
miestach)
stravovanie – zabezpečenie
stravovania pre dotknuté osoby
na základe žiadosti o
stravovanie

Kategórie
dotknutých osôb

Označenie
tretej krajiny
alebo
medzinárodnej
organizácie

fyzické osoby –
samostatne
hospodáriaci
roľník

fyzické osoby –
žiadatelia o trhové
miesto k predaju
a poskytovaniu
služieb

fyzické osoby –
žiadatelia
o stravovanie

orgány činné
v trestnom konaní,
obecná polícia

bežné osobné údaje vrátane rodného
čísla
(meno, priezvisko, miesto trvalého bydliska,
rodné číslo, údaje o osobitnom oprávnení alebo
povolení, pokiaľ sa na určitý druh činnosti
vyžadujú)

bežné osobné údaje
(meno, priezvisko, miesto trvalého bydliska,
údaje o osobitnom oprávnení alebo povolení,
pokiaľ sa na určitý druh činnosti vyžadujú)

bežné osobné údaje

(meno, priezvisko, e-mail, telefonický kontakt
a podpis stravníka)

Kategória príjemcov

P.č.

Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej
činnosti

43.

monitorovanie priestoru
prístupného verejnosti –
zabezpečenie verejného
poriadku pri výkone verejnej
moci zverenej obci a ochrana
majetku obce nachádzajúceho
sa v monitorovaných
priestoroch a ochrana
spracúvaných osobných
údajov, ktoré sa nachádzajú
v monitorovanom priestore

čl. 6 ods. 1, písm. e) a f) Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 (zákon č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení
a oprávnený záujem
prevádzkovateľa)

Kategórie
dotknutých osôb

fyzické osoby
nachádzajúce sa v
monitorovanom
priestore

Kategórie osobných údajov

Lehota
na výmaz OÚ

Kategória príjemcov

Označenie
tretej krajiny
alebo
medzinárodnej
organizácie

7 dní

súd, orgány činné
v trestnom konaní ,
obvodné úrady

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

bežné osobné údaje

(obrazové záznamy podobizne,
pohyb, správanie sa fyzických osôb a prejavy
osobnej povahy fyzických osôb nachádzajúcich
sa v monitorovanom priestore)

Bezpečnostné
opatrenia
(technické
a organizačné)

bezpečnostná
politika

