
Prevádzkovateľ

IS
Účel 

spracúvania

Zákonná 

požiadavka / 

Zmluvná 

požiadavka / 

Oprávnený 

Právny základ 

spracovateľskej 

činnosti

Kategórie 

dotknutých 

osôb

Kategória 

osobných 

údajov

Doba 

uchováva

nia

Uchádzači o 

zamestnanie

vedenie 

dotknutej osoby 

v evidencí 

uchádzačov o 

zamestnanie a 

realizácia 

výberového 

konania

spracúvanie 

osobných údajov 

je zmluvnou 

požiadavkou 

(predzmluvné 

vzťahy)

Článok 6 ods. 1 

písm. b ) 

Nariadenia 

uchádzači o 

zamestnanie

bežné 

osobné 

údaje 

uvedené v 

životopise 

a / alebo 

motivačno

m liste

do 

skončenia 

výberovéh

o konania, 

najneskôr 

však 3 

mesiace 

odo dňa 

doručenia 

životopisu

Účtovné doklady

spracovanie 

účtovných 

dokladov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou 

Článok 6 ods. 1 

písm. c) 

Nariadenia, 

Zákon č. 

431/2002 Z. z. o 

účtovníctve v 

znení neskorších 

predpisov, Zákon 

č. 595/2003 Z. z. 

o dani z príjmov v 

znení neskorších 

predpisov, Zákon 

č. 222/2004 Z. z. 

o dani z pridanej 

hodnoty v znení 

neskorších 

predpisov, Zákon 

č. 311/2001 Z. z. 

Zákonník práce v 

znení neskorších 

predpisov

  fyzické 

osoby - 

dodávatelia 

tovarov a 

služieb, ich 

zamestnanci 

a 

zástupcovia,  

zákazníci, 

ich  

zamestnanci 

a 

zástupcovia 

bežné 

osobné 

údaje 

potrebné k 

plneniu 

zákonných 

povinností, 

najmä 

meno, 

priezvisko, 

adresa 

bydliska/mi

esta 

podnikania, 

kontaktné 

údaje 

(tel.č., 

emailová 

adresa, 

bankové 

spojenie)

10 rokov 

nasledujú

cich po 

roku, 

ktorého sa 

týkajú

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa* 
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Správa 

registratúry

správa 

registratúry, 

evidencia a 

vybavovanie 

prijatej a 

odoslanej pošty 

(vrátane 

elektronickej 

schránky)

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou 

Článok 6 ods. 1 

písm. c) 

Nariadenia, 

Zákon č. 

395/2002 Z. z. o 

archívoch a 

registratúrach a o 

doplnení 

niektorých 

zákonov v znení 

neskorších 

predpisov, Zákon 

č. 305/2013 Z. z. 

o elektronickej 

podobe výkonu 

pôsobnosti 

orgánov verejnej 

moci a o zmene a 

doplnení 

niektorých 

zákonov (zákon o 

e-Governmente) 

v znení 

neskorších 

predpisov

fyzické 

osoby - 

odosielatelia 

a 

prijímatelia 

úradnej 

korešponden

cie

bežné 

osobné 

údaje

3 roky 

nasledujú

ce po 

roku, 

ktorého sa 

týkajú

Korporátna 

agenda

korporátna 

agenda - 

vykonávanie 

zápisov do 

živnostenského 

registra a iných 

príslušných 

registrov

spracúvanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou 

Článok 6 ods. 1 

písm. c) 

Nariadenia, 

Zákon č. 

455/1991 Zb. o 

živnostenskom 

podnikaní 

(živnostenský 

zákon) v znení 

neskorších 

predpisov

fyzické 

osoby - 

rodičia 

prevádzkovat

eľa

bežné 

osobné 

údaje

počas 

výkonu 

podnikateľ

skej 

činnosti a 

10 rokov 

po jej 

skončení



Zmluvy 

plnenie 

zmluvných 

povinností 

prevádzkovateľa 

na základe 

uzatvorených 

zmlúv s 

dodávateľmi 

tovarov a služieb 

a so zákazníkmi  

vrátane 

predzmluvných 

vzťahov 

(evidencia a 

vybavovanie 

cenových ponúk 

a objednávok)

spracovanie 

osobných údajov 

je zmluvnou 

požiadavkou 

Článok 6 ods. 1 

písm. b) 

Nariadenia 

fyzické 

osoby - 

obchodní 

partneri, ich 

zamestnanci 

a 

zástupcovia,  

fyzické 

osoby - 

dodávatelia 

tovarov a 

služieb a ich 

zamestnanci 

a 

zástupcovia,  

fyzické 

osoby - 

potenciálni 

zákazníci a 

zákazníci, 

ich 

zamestnanci 

a 

zástupcovia

bežné 

osobné 

údaje 

(najmä 

meno, 

priezvisko, 

adresa 

bydliska / 

miesta 

podnikania, 

kontakné 

údaje - tel. 

č., 

emailová 

adresa)

počas 

trvania 

zmluvnéh

o vzťahu

Zmluvy 

evidencia 

dodávateľov, 

obchodných 

partnerov a 

klientov v 

zmluvných 

vzťahoch

spracovanie 

osobných údajov 

je vykonávané na 

základe 

oprávneného 

záujmu, ktorým je 

vedenie prehľadu 

o dodávateľoch, 

obchodných 

partneroch a 

zákazníkoch 

resp. ich 

kontaktných 

osobách v 

zmluvných 

vzťahoch za 

účelom riadneho 

plnenia zmlvných 

povinností, 

preukazovania 

právnych nárokov 

a pod.

Článok 6 ods. 1 

písm. f) 

Nariadenia 

fyzické 

osoby - 

obchodní 

partneri, ich 

zamestnanci 

a 

zástupcovia,  

fyzické 

osoby - 

dodávatelia 

tovarov a 

služieb a ich 

zamestnanci 

a 

zástupcovia,  

fyzické 

osoby - 

potenciálni 

zákazníci a 

zákazníci, 

ich 

zamestnanci 

a 

zástupcovia

bežné 

osobné 

údaje 

(najmä 

meno, 

priezvisko, 

adresa 

bydliska / 

miesta 

podnikania, 

kontakné 

údaje - tel. 

č., 

emailová 

adresa)

5 rokov po 

strate 

platnosti 

Zmluvy 



Reklamácie 
vybavovanie 

reklamáćií

spracovanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou 

Článok 6 ods. 1 

písm. c) 

Nariadenia, 

Zákon č. 

250/2007 Z. z. o 

ochrane 

spotrebiteľa a o 

zmene zákona 

Slovenskej 

národnej rady č. 

372/1990 Zb. o 

priestupkoch v 

znení neskorších 

predpisov, Zákon 

č. 40/1964 Zb. 

Občiansky 

zákonník v znení 

neskorších 

predpisov

fyzické 

osoby 

uplatňujúce 

reklamáciu 

bežné 

osobné 

údaje 

3 roky odo 

dňa 

uplatnenia 

reklamáci

e 

Práva dotknutých 

osôb

vybavovanie 

uplatnených 

práv dotknutých 

osôb

spracovanie 

osobných údajov 

je zákonnou 

požiadavkou 

Článok 6 ods. 1 

písm. c) 

Nariadenia,  

Zákon č. 18/2018 

Z. z. o ochrane 

osobných údajov 

a o zmene a 

doplnení 

niektorých 

zákonov

fyzické 

osoby, ktoré 

podali 

žiadosť 

alebo si 

uplatnili 

práva 

dotknutých 

osôb u 

prevdázkovat

eľa

bežné 

osobné 

údaje, 

ktoré sú 

súčasťou 

žiadosti

do 

vybavenia 

uplatnený

ch práv

Práva dotknutých 

osôb

evidencia 

uplatnených 

práv dotknutých 

osôb

spracovanie 

osobných údajov 

na základe 

oprávneného 

záujmu 

prevádzkovateľa, 

ktorým je 

evidovanie 

uplatnených práv 

dotknutých osôb 

z dôvodu 

preukázania 

plnenia 

povinností 

vyplývajúcich z 

právnych 

predpisov

Článok č. 6 ods. 

1 písm. f) 

Nariadenia, 

Zákon č. 18/2018 

Z. z. o ochrane 

osobných údajov 

a o zmene a 

doplnení 

niektorých 

zákonov

fyzické 

osoby, ktoré 

podali 

žiadosť 

alebo si 

uplatnili 

práva 

dotknutých 

osôb u 

prevdázkovat

eľa

bežné 

osobné 

údaje, 

ktoré sú 

súčasťou 

žiadosti

5 rokov 

odo dňa 

uplatnenia 

práv



Prezentácia 

odpovedanie na 

správy a 

vybavovanie 

dotazov a 

žiadostí zo správ 

na sociálnych 

sieťach

spracúvanie 

osobných údajov 

je vykonávané na 

základe 

oprávneného 

záujmu 

prevádzkovateľa, 

ktorým je 

odpovedanie na 

správy z 

kontaktného 

formulára na 

webovej stránke 

a na sociálnych 

sieťach a 

vybavovanie 

dotazov a 

žiadostí z týchto 

správ 

Článok 6 ods. 1 

písm. f) 

Nariadenia 

fyzické 

osoby 

zasielajúce 

správu / 

dotaz

meno, 

priezvisko, 

e-mail, 

telefón, iné 

údaje 

uvedené v 

kontaktnom 

formulári

1 rok odo 

dňa 

doručenia 

žiadosti 

alebo do 

vybavenia 

žiadosti 

(splnenia 

účelu), 

podľa 

toho, aká 

skutočnos

ť nastane 

skôr

Prezentácia 

Meranie 

návštevnosti 

webovej stráky a 

používanie 

marketingových 

cookies súborov 

spracúvanie 

osobných údajov 

je vykonávané na 

základe súhlasu 

dotknutej osoby 

Článok 6 ods. 1 

písm. a) 

Nariadenia 

fyzické 

osoby, ktoré 

navštívili 

webovú 

stránku a 

udelia súhlas 

bežné 

osobné 

údaje

2 roky od 

ich 

uloženia 

do 

zariadenia 

dotknutej 

osoby 

"*Tento záznam o spracovateľských činnostiach slúži len na účely plnenia informačnej 

povinnosti Prevádzkovateľa a tvorí prílohu Zásad ochrany osobných údajov  

Prevádzkovateľa, prostrednítvom ktorých si Prevádzkovateľ plní svoju informačnú 

povinnosť voči dotknutým osobám, nie je kompletným Záznamom o spracovateľských 

činnostiach    


