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Mgr. Viktor Maroši

P. č. Okruh spracovateľských činností Účel spracúvania
Právny základ spracovateľskej činnosti

Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov Lehota na výmaz OÚ Katogória príjemcov
Označenie tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácie

Bezpečnostné opatrenia (technické a 

organizačné)

1. Dohody o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru

Vypracovávanie dohôd o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru

§223 až 228a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce Zamestnanci, s ktorými sa dohody 

uzatvárajú

Bežné osobné údaje, osobitné údaje 

(údaje o zdraví)

Organizácia uchováva osobné 

údaje so zásadou minimalizácie 

uchovávania v zmysle Nariadenia 

GDPR.

dohody o prácach vykonávaných 

mimo pracovného pomeru a 

vedľajšie pracovné pomery 10 rokov

Sociálna poisťovňa

Zdravotné poisťovne

Daňový úrad

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Súd, orgány činné v trestnom konaní

Exekútor

Kancelária vedúceho služobného úradu

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika 

informačnej bezpečnosti, Smernica OOÚ, 

Smernica pravidlá pre používanie 

informačných systémov a služieb, Smernica 

pre riešenie bezpečnostných incidentov, 

Smernica pre prideľovanie prístupových 

práv,Smernica pre klasifikáciu informačných 

aktív, Analýza rizík, DPIA

2. Dochádzkový systém Evidencia pracovného času a dovolenky 

zamestnancov úradu

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení

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

Zamestnanci bežné osobné údaje Organizácia uchováva osobné 

údaje so zásadou minimalizácie 

uchovávania v zmysle Nariadenia 

GDPR.

5 rokov

SBS služba prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika 

informačnej bezpečnosti, Smernica OOÚ, 

Smernica pravidlá pre používanie 

informačných systémov a služieb, Smernica 

pre riešenie bezpečnostných incidentov, 

Smernica pre prideľovanie prístupových 

práv,Smernica pre klasifikáciu informačných 

aktív, Analýza rizík, DPIA

3. Evidencia prezenčných listín Evidencia prezenčných listín za účelom 

dokumentovania danej aktivity (napríklad školenie, 

vzdelávanie, spoločenská, kultúrna akcia a iné

Nariadenie EÚ č. 2016/679 (GDPR), článok 6, ods. 1), písm. c) Zákonné požiadavky a  e) Verejný záujem Fyzické osoby – účastníci danej 

aktivity (napríklad školenie, 

vzdelávanie, spoločenská, 

kultúrna akcia a iné)

bežné osobné údaje Organizácia uchováva osobné 

údaje so zásadou minimalizácie 

uchovávania v zmysle Nariadenia 

GDPR.

V zmysle Zákona č. 395/2002 o 

archívoch a registratúrach

Iný oprávnený subjekt prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika 

informačnej bezpečnosti, Smernica OOÚ, 

Smernica pravidlá pre používanie 

informačných systémov a služieb, Smernica 

pre riešenie bezpečnostných incidentov, 

Smernica pre prideľovanie prístupových 

práv,Smernica pre klasifikáciu informačných 

aktív, Analýza rizík, DPIA

4. Evidencia súhlasov dotknutých osôb Evidencia súhlasov dotknutých osôb podľa Nariadenia 

Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov

Nariadenie EÚ č. 2016/679 (GDPR), článok 6, ods. 1), písm. a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo 

viaceré konkrétne účely;

Fyzické osoby udeľujúce súhlas 

so spracovaním osobných údajov 

ako dotknuté osoby, ale zákonní 

zástupcovia dotknutých osôb v 

prípade detí a mladistvých vo veku 

do 18 rokov

bežné osobné údaje Organizácia uchováva osobné 

údaje so zásadou minimalizácie 

uchovávania v zmysle Nariadenia 

GDPR.

Doba poskytovania služby a 

archivácia v zmysle Zákona č. 

395/2002 o archívoch a 

registratúrach

Iný oprávnený subjekt prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika 

informačnej bezpečnosti, Smernica OOÚ, 

Smernica pravidlá pre používanie 

informačných systémov a služieb, Smernica 

pre riešenie bezpečnostných incidentov, 

Smernica pre prideľovanie prístupových 

práv,Smernica pre klasifikáciu informačných 

aktív, Analýza rizík, DPIA

5. Riešenie bezpečnostných incidentov Riešenie bezpečnostných incidentov a kybernetických 

bezpečnostných incidentov organizácií verejnej správy

Zákon č. 69/2018 o kybernetickej bezpečnosti  a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška č. 165/2018 Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa určujú identifikačné kritériá pre jednotlivé kategórie závažných kybernetických 

bezpečnostných incidentov a podrobnosti hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov

Zákon č. 95/2019 o informačných technológiách vo verejnej správe  a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Osoby ktoré môžu byť 

identifikované v rámci riešenia 

incidentov

bežné osobné údaje Organizácia uchováva osobné 

údaje so zásadou minimalizácie 

uchovávania v zmysle Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady EÚ 

č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o 

ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov 

(ďalej len „Nariadenie GDPR“). 

NBÚ, organizačné útvary ktorých sa 

bezpečnostné testovanie alebo audit 

týka, najmä prevádzkovateľ základnej 

služby, prevádzkovateľ digitálnej služby 

alebo dodávateľ prevádzkovateľa 

základnej alebo digitálnej služby.

Orgány činné v trestnom konaní

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika 

informačnej bezpečnosti, Smernica OOÚ, 

Smernica pravidlá pre používanie 

informačných systémov a služieb, Smernica 

pre riešenie bezpečnostných incidentov, 

Smernica pre prideľovanie prístupových 

práv,Smernica pre klasifikáciu informačných 

aktív, Analýza rizík, DPIA

6. Uplatňovanie zodpovednosti za škodu 

spôsobenú zamestnancami organizácie

Uplatňovanie zodpovednosti za škodu spôsobenú 

zamestnancami organizácie.

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

Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

fyzické osoby – prevádzkovatelia 

a sprostredkovatelia, oprávnené 

osoby prevádzkovateľov a 

sprostredkovateľov, dotknuté 

osoby, iné fyzické osoby v 

postavení zamestnanca

bežné osobné údaje Organizácia uchováva osobné 

údaje so zásadou minimalizácie 

uchovávania v zmysle Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady EÚ 

č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o 

ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov 

(ďalej len „Nariadenie GDPR“). 

Orgány štátnej správy a verejnej moci 

na výkon kontroly a dozoru 

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika 

informačnej bezpečnosti, Smernica OOÚ, 

Smernica pravidlá pre používanie 

informačných systémov a služieb, Smernica 

pre riešenie bezpečnostných incidentov, 

Smernica pre prideľovanie prístupových 

práv,Smernica pre klasifikáciu informačných 

aktív, Analýza rizík, DPIA

7. Evidencia návštev Evidencia návštev za účelom ochrany verejného 

poriadku a bezpečnosti.

Zákon č. 300/2005 Z. z. trestný zákon. Fyzické osoby – návštevy bežné osobné údaje Organizácia uchováva osobné 

údaje so zásadou minimalizácie 

uchovávania v zmysle Nariadenia 

GDPR.

1 mesiac

Súd, orgány činné v trestnom konaní.

Policajný zbor SR

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika 

informačnej bezpečnosti, Smernica OOÚ, 

Smernica pravidlá pre používanie 

informačných systémov a služieb, Smernica 

pre riešenie bezpečnostných incidentov, 

Smernica pre prideľovanie prístupových 

práv,Smernica pre klasifikáciu informačných 

aktív, Analýza rizík, DPIA

8. Externí spolupracovníci, odborníci a 

splnomocnenia

Evidencia externých odborných pracovníkov a 

garantov, splnomocnenia

Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)

Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Externí odborníci vstupujúci do 

prípravy projektov

bežné osobné údaje Organizácia uchováva osobné 

údaje so zásadou minimalizácie 

uchovávania v zmysle Nariadenia 

GDPR.

V zmysle Zákona č. 395/2002 o 

archívoch a registratúrach

Osobné údaje sa nesprístupňujú prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika 

informačnej bezpečnosti, Smernica OOÚ, 

Smernica pravidlá pre používanie 

informačných systémov a služieb, Smernica 

pre riešenie bezpečnostných incidentov, 

Smernica pre prideľovanie prístupových 

práv,Smernica pre klasifikáciu informačných 

aktív, Analýza rizík, DPIA

9. Infozákon Vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 

predpisov alebo súhlas dotknutej osoby

Žiadatelia bežné osobné údaje Organizácia uchováva osobné 

údaje so zásadou minimalizácie 

uchovávania v zmysle Nariadenia 

GDPR.

Doba poskytovania služby a 

archivácia v zmysle Zákona č. 

395/2002 o archívoch

a registratúrach

Obvodný úrad, Iný správny orgán, Iný 

oprávnený subjekt

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika 

informačnej bezpečnosti, Smernica OOÚ, 

Smernica pravidlá pre používanie 

informačných systémov a služieb, Smernica 

pre riešenie bezpečnostných incidentov, 

Smernica pre prideľovanie prístupových 

práv,Smernica pre klasifikáciu informačných 

aktív, Analýza rizík, DPIA

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa

e-mail/tel. kontakt

*prevádzkovateľ vypíše políčka, ktoré sú relevantné, napr. ak nemá určenú zodpovednú osobu záznam nebude takéto informácie obsahovať

Identifikačné a kontaktné údaje*

prevádzkovateľ

zodpovedná osoba

mailto:zodpovednaosoba@kira.sk


10. Personalistika a mzdy Evidencia zamestnancov, uchádzačov o zamestnanie 

KIRA vrátane predzmluvných vzťahov – hlásenie pre 

daňový úrad, príloha k mesačnému výkazu pre 

sociálnu poisťovňu, potvrdenie pre sociálnu poisťovňu 

k PN, resp. MD, evidenčné listy dôchodkového 

poistenia, príloha k mesačnému výkazu pre zdravotné 

poisťovne, dohody o zmene pracovnej zmluvy, 

záznamy o pracovných úrazoch, osobný dotazník, 

odpis, resp. výpis z registra trestov, dohoda o 

vykonaní odbornej praxe študenta, čestné vyhlásenie 

k praxi, žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, 

záznam o vykonaní vstupného školenia k bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci, vyhlásenie zamestnanca, 

doklad o vzdelaní, potvrdenie o predchádzajúcom 

zamestnaní, prehlásenie o zdravotnej poisťovni, 

prehlásenie o mzde, vyhlásenie na zdanenie príjmov 

FO, platový dekrét (už sa nepoužíva), potvrdenie o 

zamestnaní, príspevky na DSS, potvrdenie o príjme 

zamestnanca podľa jeho požiadavky na rôzne účely, 

pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, záznam o 

vstupnom pohovore, prihláška, odhláška do zdravotnej 

poisťovne, hlásenia PN, MD, dohoda o rozviazaní PP, 

potvrdenie o evidencii z Úradu práce, osvedčenia, 

potvrdenia o absolvovaní kurzov, školení

Plnenie povinností zamestnávateľa v súvislosti s 

evidenciou a riešením pracovných úrazov a úrazov na 

pracovisku.

Vydanie a používanie platobnej karty.

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

Zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník

513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde

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

Zákon č. 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

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

Zákon č. 580/2004 Z.z. Zákon o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov

Zákon č. 43/2004 Z.z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov

Zákon č. 650/2004 Z.z. zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov

Zákon č. 152/2904 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

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

204/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 355/2007

314(2001 Zákon o ochrane pred požiarmi

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov

Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách

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

Zákon č. 492/2009 Z.z. o platobných službách v znení neskorších predpisov

Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády SR 276/2006 Z. z.

Vlastní zamestnanci, uchádzači o 

zamestnanie, pracovníci na 

dohodu o vykonaní práce, ich 

rodinní príslušníci 

(manžel/manželka, vyživované 

deti, rodičia vyživovaných detí), 

bývalí zamestnanci, blízke osoby, 

žiadateľ o vydanie platobnej karty, 

uchádzači vo výberových 

konaniach

Bežné osobné údaje, osobitné osobné 

údaje (údaje o zdraví)

Organizácia uchováva osobné 

údaje so zásadou minimalizácie 

uchovávania v zmysle Nariadenia 

GDPR.

V zmysle Zákona č. 395/2002 o 

archívoch a registratúrach

Sociálna poisťovňa

Zdravotné poisťovne

Daňový úrad

Dôchodkové správcovské sporiteľne

Doplnkové dôchodkové poisťovne

Orgány štátnej správy a verejnej moci 

na výkon kontroly a dozoru (napr. 

inšpektorát práce, rada škôl), 

zástupcovia zamestnancov

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Štátna pokladnica

Datacentrum

Súd. Orgány činné v trestnom konaní

exekútor

Iný oprávnený subjekt

Žiadatelia o prístup k informáciám

Sťažovateľ a iné osoby, ktorých sa 

sťažnosť týka

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika 

informačnej bezpečnosti, Smernica OOÚ, 

Smernica pravidlá pre používanie 

informačných systémov a služieb, Smernica 

pre riešenie bezpečnostných incidentov, 

Smernica pre prideľovanie prístupových 

práv,Smernica pre klasifikáciu informačných 

aktív, Analýza rizík, DPIA

11. Poistenia Spracovanie údajov pre potreby poistenia pri 

zahraničných služobných cestách

Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)

Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce

Zákon 283/2002 o cestovných náhradách

Zamestnanci KIRA bežné osobné údaje Organizácia uchováva osobné 

údaje so zásadou minimalizácie 

uchovávania v zmysle Nariadenia 

GDPR.

Doba poskytovania služby a 

archivácia v zmysle Zákona č. 

395/2002 o archívoch a 

registratúrach

Poisťovňa resp. poisťovacia agentúra prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika 

informačnej bezpečnosti, Smernica OOÚ, 

Smernica pravidlá pre používanie 

informačných systémov a služieb, Smernica 

pre riešenie bezpečnostných incidentov, 

Smernica pre prideľovanie prístupových 

práv,Smernica pre klasifikáciu informačných 

aktív, Analýza rizík, DPIA

12. Poskytovatelia sociálnych služieb Registrácia a zápis do registra poskytovateľov 

sociálnych služieb. Evidencia poskytovateľov 

sociálnych služieb a subjektov vykonávajúcich SPOD 

a SK

Evidencia podaných žiadostí, štatistika, monitorovanie 

potreby sociálnych služieb.

Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch), 

Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov

Zásady hospodárenia s majetkom 

Štatutárni zástupcovia 

poskytovateľov sociálnych služieb 

a subjektov vykonávajúcich SPOD 

a SK, osoby zodpovedné za 

poskytované sociálne služby, 

prípadne zamestnanci 

poskytovateľov sociálnych služieb

Bežné osobné údaje, osobitné osobné 

údaje (údaje o zdraví)

Organizácia uchováva osobné 

údaje so zásadou minimalizácie 

uchovávania v zmysle Nariadenia 

GDPR.

Doba poskytovania služby a 

archivácia v zmysle Zákona č. 

395/2002 o archívoch a 

registratúrach

Zariadenia poskytujúce sociálne služby,

Poskytovatelia sociálnych služieb a 

subjektov vykonávajúcich SPOD a SK

Crystal consulting, s.r.o.

MPSVR SR

Žiadatelia o prístup k informáciám

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika 

informačnej bezpečnosti, Smernica OOÚ, 

Smernica pravidlá pre používanie 

informačných systémov a služieb, Smernica 

pre riešenie bezpečnostných incidentov, 

Smernica pre prideľovanie prístupových 

práv,Smernica pre klasifikáciu informačných 

aktív, Analýza rizík, DPIA

13. Právne služby Žaloby, rozhodnutia súdov, overenie plnej moci, 

poverenie na súd a iné právne služby

Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)

Iné nariadenia podľa povahy žaloby alebo právnej služby

Záväzné predpisy a nariadenia EÚ a SR

Účastníci právnych úkonov, 

svedkovia

bežné osobné údaje Organizácia uchováva osobné 

údaje so zásadou minimalizácie 

uchovávania v zmysle Nariadenia 

GDPR.

Doba poskytovania služby a 

archivácia v zmysle Zákona č. 

395/2002 o archívoch a 

registratúrach

Osobné údaje sa nesprístupňujú prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika 

informačnej bezpečnosti, Smernica OOÚ, 

Smernica pravidlá pre používanie 

informačných systémov a služieb, Smernica 

pre riešenie bezpečnostných incidentov, 

Smernica pre prideľovanie prístupových 

práv,Smernica pre klasifikáciu informačných 

aktív, Analýza rizík, DPIA

14. Registratúra Správa registratúry Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)

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

Predpis č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci

Vyhláška č. 410/2015 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o 

tvorbe spisu

Výnos č. 525/2011 Z. z. Výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry

Vyhláška č. 628/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a 

registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

Odosielateľ a prijímateľ 

korešpondencie

Bežné osobné údaje, osobitné osobné 

údaje (údaje o zdraví)

Organizácia uchováva osobné 

údaje so zásadou minimalizácie 

uchovávania v zmysle Nariadenia 

GDPR.

Doba poskytovania služby a 

archivácia v zmysle Zákona č. 

395/2002 o archívoch a 

registratúrach

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Štátny archív 

Orgány štátnej správy a verejnej moci 

na výkon kontroly a dozoru (napr. 

inšpektorát práce, rada škôl), 

zástupcovia zamestnancov

Orgány činné v trestnom konaní

Zmluvná spoločnosť na likvidáciu 

vyradenej registratúry

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika 

informačnej bezpečnosti, Smernica OOÚ, 

Smernica pravidlá pre používanie 

informačných systémov a služieb, Smernica 

pre riešenie bezpečnostných incidentov, 

Smernica pre prideľovanie prístupových 

práv,Smernica pre klasifikáciu informačných 

aktív, Analýza rizík, DPIA

15. Účtovné doklady Spracovanie účtovných dokladov 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 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov

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

zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

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

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

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

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zamestnanci organizácie, 

zamestnanci dodávateľov tovaru a 

služieb

bežné osobné údaje Organizácia uchováva osobné 

údaje so zásadou minimalizácie 

uchovávania v zmysle Nariadenia 

GDPR.

Doba poskytovania služby a 

archivácia v zmysle Zákona č. 

395/2002 o archívoch a 

registratúrach

Zverejnenie na webovom sídle - faktúry 

a objednávky (anonymizované)

Zákon 21/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika 

informačnej bezpečnosti, Smernica OOÚ, 

Smernica pravidlá pre používanie 

informačných systémov a služieb, Smernica 

pre riešenie bezpečnostných incidentov, 

Smernica pre prideľovanie prístupových 

práv,Smernica pre klasifikáciu informačných 

aktív, Analýza rizík, DPIA

16. Verejné obstarávanie Evidencia dokumentácie súvisiacej s kontrolou 

verejného obstarávania a s verejným obstarávaním 

tovarov, služieb a stavebných prác (životopis, zmluvy s 

dodávateľmi, osvedčenia na štátny dozor, výpis z 

obchodného registra, odborná spôsobilosť)

zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Účastníci verejného obstarávania bežné osobné údaje Organizácia uchováva osobné 

údaje so zásadou minimalizácie 

uchovávania v zmysle Nariadenia 

GDPR.

Doba poskytovania služby a 

archivácia v zmysle Zákona č. 

395/2002 o archívoch a 

registratúrach

Úrad pre verejné obstarávanie, 

Ministerstvo pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka SR

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika 

informačnej bezpečnosti, Smernica OOÚ, 

Smernica pravidlá pre používanie 

informačných systémov a služieb, Smernica 

pre riešenie bezpečnostných incidentov, 

Smernica pre prideľovanie prístupových 

práv,Smernica pre klasifikáciu informačných 

aktív, Analýza rizík, DPIA

17. Žiadosti správa majetku Žiadosti fyzických osôb ohľadom správy majetku (napr. 

zriadenie vecného bremena)

Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)

Zákon č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov

Zákon č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a 

vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 162/1995 Z. z. - Katastrálny zákon

Zákon č. 351/2001 o el. komunikáciách

Zákon č. 251/2012 o energetike

Žiadatelia bežné osobné údaje Organizácia uchováva osobné 

údaje so zásadou minimalizácie 

uchovávania v zmysle Nariadenia 

GDPR.

Doba archivácii v zmysle Zákona č. 

395/2002 o archívoch a 

registratúrach

Osobné údaje sa nesprístupňujú prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika 

informačnej bezpečnosti, Smernica OOÚ, 

Smernica pravidlá pre používanie 

informačných systémov a služieb, Smernica 

pre riešenie bezpečnostných incidentov, 

Smernica pre prideľovanie prístupových 

práv,Smernica pre klasifikáciu informačných 

aktív, Analýza rizík, DPIA

18. Zmluvy o poskytnutí NFP Evidencia zmlúv o poskytnutí NFP a súvisiacich 

splnomocnení, žiadosti o platbu

Článok 58, ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006 o EFF

Článok 38, ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 498/2007

Zákon č. 528/2008 Z.z. o o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie

Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   

Zamestnanci organizácie 

podieľajúci sa na projektoch, 

členovia projektových tímov, 

štatutárny zástupca žiadateľa, 

splnomocnená osoba žiadateľa

bežné osobné údaje Organizácia uchováva osobné 

údaje so zásadou minimalizácie 

uchovávania v zmysle Nariadenia 

GDPR.

Doba archivácii v zmysle Zákona č. 

395/2002 o archívoch a 

registratúrach

Ministerstvo pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka SR.

Ministerstvo financií (správa finančnej 

kontroly) SR.

Úrad pre verejné obstarávanie

Najvyšší kontrolný úrad

Európska komisia (EK)

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika 

informačnej bezpečnosti, Smernica OOÚ, 

Smernica pravidlá pre používanie 

informačných systémov a služieb, Smernica 

pre riešenie bezpečnostných incidentov, 

Smernica pre prideľovanie prístupových 

práv,Smernica pre klasifikáciu informačných 

aktív, Analýza rizík, DPIA



19. Zmluvy s fyzickými osobami Príprava a evidencia zmlúv s fyzickými osobami, 

nájomné zmluvy

Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) Obchodní partneri – fyzické osoby bežné osobné údaje Organizácia uchováva osobné 

údaje so zásadou minimalizácie 

uchovávania v zmysle Nariadenia 

GDPR.

Doba archivácii v zmysle Zákona č. 

395/2002 o archívoch a 

registratúrach

Web stránka KIRA (anonymizované), 

Zákon č. 211/2000 Z.z.

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika 

informačnej bezpečnosti, Smernica OOÚ, 

Smernica pravidlá pre používanie 

informačných systémov a služieb, Smernica 

pre riešenie bezpečnostných incidentov, 

Smernica pre prideľovanie prístupových 

práv,Smernica pre klasifikáciu informačných 

aktív, Analýza rizík, DPIA


