
Príloha k Vyhláseniu o spracúvaní osobných údajov zamestnancov

P. č.

Účel 

spracúvania 

(spracovateľsk

á činnosť)

Právny základ spracovateľskej činnosti
Kategórie dotknutých osôb

Kategória osobných 

údajov

Lehota 

uchovávania OÚ
Kategória príjemcov

Označenie tretej 

krajiny alebo 

medzinárodnej 

organizácie

Bezpečnostné 

opatrenia 

(technické a 

organizačné)

1.

Zostavovanie a 

vedenie stáleho 

zoznamu 

voličov za 

účelom výkonu 

volebného 

práva.

Čl. 6, ods. 1, písm. c) a e) Nariadenia 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.

Osoby s trvalým a prechodným 

pobytom v obci
bežné osobné údaje

Trvalá doba 

archivácie

MV SR, súdy, OČTK, 

Oprávnený orgán štátu,

Oksková volebná komisia

prenos do tretej 

krajiny sa 

neuskutočňuje

bezpečnostná 

politika

2.

Vedenie členov 

volebných 

komisíí

Čl. 6, ods. 1, písm. c) a e) Nariadenia 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.

Členovia volebných komisíí bežné osobné údaje 2 roky

MV SR, súdy, OČTK, 

Oprávnený orgán štátu,

Oksková volebná komisia

prenos do tretej 

krajiny sa 

neuskutočňuje

bezpečnostná 

politika

3.
správa 

registratúry

Čl. 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov.

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a 

o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.

fyzické osoby – odosielatelia a 

prijímatelia úradnej 

korešpondencie, fyzické osoby 

vrátane zamestnancov pri 

uchovávaní registratúrnych 

záznamov určených na 

likvidáciu, resp. archiváciu vo 

verejnom záujme

bežné osobné údaje

evidencia sa 

uchováva 10 

rokov po 

ukončení 

evidencie

Ministerstvo vnútra Slovenskej 

republiky, iný oprávnený 

subjekt,

prenos do tretej 

krajiny sa 

neuskutočňuje

bezpečnostná 

politika

4.

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.

fyzické osoby – žiadateľ, 

dotknuté osoby podľa § 9 

zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

(zákon o slobode informácií) v 

znení neskorších predpisov 

(vrátane osobných údajov o 

zamestnancoch)

bežné osobné údaje, ďalšie 

osobné údaje žiadateľa a 

bežné osobné údaje o 

dotknutej osobe 

sprístupnené povinnou 

osobou na základe zákona 

alebo predchádzajúceho 

písomného súhlasu

5 rokov

žiadatelia podľa zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o 

zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších 

predpisov

prenos do tretej 

krajiny sa 

neuskutočňuje

bezpečnostná 

politika



5.

prešetrovanie 

podnetov podľa 

zákona č. 

307/2014 Z. z. 

o niektorých 

opatreniach 

súvisiacich s 

oznamovaním 

protispoločensk

ej činnosti a o 

zmene a 

doplnení 

Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach 

súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

fyzické osoby, ktoré podali 

podnet a ktoré sú prešetrované 

podľa zákona č. 307/2014 Z. z. 

o niektorých opatreniach 

súvisiacich s oznamovaním 

protispoločenskej činnosti a o 

zmene a doplnení niektorých 

zákonov, zamestnanci a ďalšie 

osoby v súvislosti s 

prešetrovaním podnetu

bežné osobné údaje, ďalšie 

údaje nevyhnutné na 

preverenie podnetu

5 rokov účastníci konania

prenos do tretej 

krajiny sa 

neuskutočňuje

bezpečnostná 

politika

6.

sieťová 

bezpečnosť a 

bezpečnosť

Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených 

záujmov prevádzkovateľa podľa čl. 6, ods. 1, písm. f) 

Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov.

zamestnanci, zamestnanci 

dodávateľov poskytujúcich 

podporu v systémoch

bežné osobné údaje 1 rokov
sprostredkovateľ (napríklad 

SBS)

prenos do tretej 

krajiny sa 

neuskutočňuje

bezpečnostná 

politika

7.

Vybavovanie 

uplatnených 

práv dotknutých 

osôb podľa

zákona č. 

18/2018 Z. z. o 

ochrane 

osobných 

údajov a o

zmene a 

doplnení 

niektorých 

zákonov a  

podľa 

Nariadenia 

2016/679 o 

ochrane 

fyzických osôb 

pri spracúvaní 

osobných 

údajov a o 

voľnom pohybe 

takýchto údajov

Nariadenie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov. 

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

zmene a doplnení niektorých zákonov. 

fyzické osoby uplatňujúce svoje 

práva ako dotknuté osoby

titul, meno, priezvisko, 

adresa a iné osobné údaje, 

ku ktorým sa vzťahuje 

uplatňované právo 

dotknutej osoby

5 rokov
fyzické osoby uplatňujúce 

práva dotknutých osôb

prenos do tretej 

krajiny sa 

neuskutočňuje

bezpečnostná 

politika


