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INFORMAČNÁ POVINNOSŤ  
 

Podľa  čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 

nariadenie o ochrane údajov).  
 
Identifikačné údaje prevádzkovateľa: 
Názov spoločnosti:   STAVEX Nitra, spol. s r.o. 
Sídlo:    Jakuba Haška 1, 949 01 Slovenská republika  
IČO:    36 525 804   
Zapísaný v:   Obchodný register Okresného súdu Nitra,  

oddiel: Sro, vložka č.: 10816/N  
Pri spracúvaní osobných údajov spoločnosťou STAVEX Nitra, spol. s r.o. ste dotknutou osobou, t.j. osobou o ktorej sú 
spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.  
 
Aké sú zásady ochrany osobných údajov? 
Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou spoločnosti STAVEX Nitra, spol. s r.o. 
po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené 
spoločnosťou STAVEX Nitra, spol. s r.o. ( ďalej len ako „prevádzkovateľ“ alebo spoločnosť STAVEX Nitra, spol. s r.o.), na 
spracúvanie osobných údajov, prípadne prevádzkovateľom určení sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje na 
základe pokynov prevádzkovateľa, v mene prevádzkovateľa a v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. Vaše 
osobné údaje budú zálohované v súlade s pravidlami spoločnosti STAVEX Nitra, spol. s r.o. V prípade, ak budú Vaše osobné 
údaje zálohované na záložných úložiskách, budú tieto údaje vymazané v súlade s jednotlivými pravidlami zálohovania. 
Údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na prechádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia 
dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu.  
 
Akým právami disponujete v postavení dotknutej osoby ? 
 Odvolať súhlas – v prípadoch , kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento 

súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese osobneudaje@stavexnitra.sk písomne , 
oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne na adrese sídla spoločnosti Jakuba Haška 1, 949 01 Nitra. Odvolanie 
súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.  

 Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícií, ako aj na 
informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.  

 Právo na opravu – prijímame primerané osobné opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť, a aktuálnosť 
informácií, ktoré o Vás máme k dispozícií.  

 Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, 
ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. 

 Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše 
osobné údaje.  

 Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám 
poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len tých osobných údajov, ktoré 
sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.  

 Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na našich legitímnych 
oprávnených záujmoch.  

 Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje 
spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu 
osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničný 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č.: + 421 /2/ 3231 324; mail: 
statny.dozor.@pdp.gov.sk, hrp://dataprotection.gov.sk.  
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Aký je účel a právny základ spracúvania osobných údajov? Aká je doba uchovávania spracúvaných osobných údajov? 
Uskutočňuje prevádzkovateľ prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie? Aké sú kategórie 
príjemcov osobných údajov ? 
Všetky uvedené informácie sú prístupné v prílohe č. 1 tohto dokumentu. 
 
Bude prevádzkovateľ používať Vaše osobné údaje na automatizované individuálne rozhodovanie ? 
Prevádzkovateľ nebude používať Vaše osobné údaje na automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.  
 
Ako postupovať v prípade ak je spracúvanie zákonnou/zmluvnou  požiadavkou ? 
V prípade, ak je poskytnutie osobných údajov  zákonnou / zmluvnou požiadavkou, ste ako dotknutá osoba povinná 
poskytnúť tieto osobné údaje. Neposkytnutie osobných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za 
následok neuzavretie zmluvného vzťahu.  
 
Spôsob uplatnenia práv.  
V prípade podania námietky týkajúcej sa  spracúvania Vašich osobných údajov, máte právo podať podnet alebo žiadosť 
písomne na adresu sídla spoločnosti STAVEX Nitra, spol. s r. o. so sídlom Jakuba Haška 1, 949 01 Slovenská republika alebo 
na e-mail: osobneudaje@stavexnitra.sk .  
 
Dostupnosť informácií a zmeny 
Prevádzkovateľ môže aktualizovať alebo upraviť tieto informácie aj bez upozornenia, najmä za účelom ich zosúladenia v 
prípade zmien príslušných právnych predpisov alebo zapracovania zmien účelov, právnych základov alebo prostriedkov 
spracúvania osobných údajov.  Príslušné zmeny poskytnutých informácií budú dostupné:  

• v elektronickej podobe na webovej stránke www.stavexnitra.sk  
• v papierovej podobe na adrese sídla spoločnosti STAVEX Nitra spol. s.r.o. Jakuba Haška 1, 949 01 Nitra. 

 

 
Ja dolu podpísaný/á ......................................................., ako dotknutá osoba, týmto potvrdzujem, že mi bola/li  
   (meno a priezvisko ) 
 transparentným spôsobom poskytnutá/té: 
1.  Príloha č. 1 tohto dokumentu v ktorom prevádzkovateľ vymedzil: 

a) účel spracúvania osobných údajov  
b) kategórie príjemcov osobných údajov 
c) právny základ spracúvania osobných údajov 
d) dobu uchovávania osobných údajov 
e) informáciu či prevádzkovateľ uskutočňuje prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácie  
2. Všetky informácie v zmysle čl. 13 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.  
 
 
 
V ..........................., dňa ................                           ________________________ 

                                                                                       Podpis dotknutej osoby 
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Príloha č. 1     

ZÁKONNÉ A ZMLUVNÉ POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA  

 
1. Účel spracúvania   

 
odvody do sociálnej poisťovne 
 

 
Právny základ 

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

 
Kategória osobných údajov 
 

 
bežné osobné údaje, osobné údaje 
nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 
 

 
Lehota na výmaz osobných údajov 
 

 
10 rokov od splnenia zákonnej povinnosti  
 

 
 
Kategórie príjemcov  

 
sociálna poisťovňa, konateľ spoločnosti, 
poverené osoby a iné osoby v zmluvnom 
vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, 
ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť 
osobné údaje zo zákona 
 

 

 
2. Účel spracúvania   

 
odvody do zdravotnej poisťovne   
 

 
Právny základ 

 
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 v znení 
neskorších predpisov 
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Kategória osobných údajov 
 

 
bežné osobné údaje, osobné údaje 
nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 
 

 
Lehota na výmaz osobných údajov 
 

 
10 rokov od splnenia zákonnej povinnosti 
 

 
 
Kategórie príjemcov  

 
zdravotná poisťovňa, konateľ spoločnosti, 
poverené osoby a iné osoby v zmluvnom 
vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, 
ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť 
osobné údaje zo zákona 

 

 
3. Účel spracúvania  

 
plnenie povinností zamestnávateľa 
súvisiacich s pracovnoprávnym vzťahom 
a obdobným vzťahom 

 

 
Právny základ 

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

zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1. písm. 
b) Nariadenia 
 

 
Kategória osobných údajov 
 

 
bežné osobné údaje ako mzdové údaje, údaje 
o predchádzajúcom zamestnaní, údaje o 
pracovnej neschopnosti, o dôležitých 
osobných prekážkach v práci, o zmenenej 
pracovnej schopnosti,  tieto údaje môžu 
obsahovať aj údaje o zdraví (osobitná 
kategória osobných údajov) 
 

 
Lehota na výmaz osobných údajov 
 

 
70 rokov 
 

 
 
Kategórie príjemcov  

 
poverené osoby a iné osoby v zmluvnom 
vzťahu s prevádzkovateľom, oprávnené 
orgány štátu, ak poskytovanie údajov 
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prebieha na základe pravidelnej zákonnej 
povinnosti, konateľ spoločnosti  
 

 

 
4. Účel spracúvania  

 
plnenie povinností zamestnávateľa na úseku 
bezpečnosti a ochrany zdravia  

 

 
Právny základ 

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

 
Kategória osobných údajov 
 

 
bežné osobné údaje, osobné údaje 
nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 
 

 
Lehota na výmaz osobných údajov 
 

 
5 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti 
 

 
 
Kategórie príjemcov  

 
poverené osoby a iné osoby v zmluvnom 
vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, 
ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť 
osobné údaje zo zákona, konateľ spoločnosti, 
subjekt zabezpečujúci BOZP 
 

 

 
5. Účel spracúvania   

 
plnenie daňových povinností 
 

 
Právny základ 

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

 
Kategória osobných údajov 
 

 
bežné osobné údaje, údaje o príjmoch, číslo 
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bankového účtu 
 

 
Lehota na výmaz osobných údajov 
 

 
10 rokov od splnenia zákonnej povinnosti 
 

 
 
Kategórie príjemcov  

 
daňový úrad, poverené osoby a iné osoby v 
zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, 
subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný 
poskytnúť osobné údaje zo zákona, konateľ 
spoločnosti,  
 

 

 
6. Účel spracúvania   

 
mzdová politika zamestnávateľa 
 

 
Právny základ 

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

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 v 
znení neskorších predpisov 

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 v znení 

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

zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri 
dočasnej pracovnej neschopnosti 
zamestnanca a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 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 
 

 
Kategória osobných údajov 
 

 
bežné osobné údaje, napríklad identifikačné 
údaje, mzda, plat alebo platové pomery a 
ďalšie finančné náležitosti priznané 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 
zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím 
príslušných orgánov, údaje o pracovnej 
neschopnosti, údaje o dôležitých osobných 
prekážkach v práci, údaje o zmenenej 
pracovnej schopnosti, deň začiatku výkonu  
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,rodinný 
stav, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, 
údaje o zamestnávateľovi 
 

 
Lehota na výmaz osobných údajov 
 

 
50 rokov  
 

 
 
Kategórie príjemcov  

 
zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, 
daňový úrad, DDS, konateľ spoločnosti, 
poverené osoby a iné osoby v zmluvnom 
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vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, 
ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť 
osobné údaje zo zákona, 
 

 

 
7. Účel spracúvania   

 
evidencia dochádzky zamestnancov v zmysle 
§ 99 zákona č. 311/2001 Z. z. zákonníka 
práce v znení neskorších predpisov 
 

 
Právny základ 

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

 
Kategória osobných údajov 
 

 
bežné osobné údaje nevyhnutné na 
zabezpečenie dochádzky zamestnancov 
 

 
Lehota na výmaz osobných údajov 
 

 
5 rokov od vyhodnotenia dochádzky 
 

 
 
Kategórie príjemcov  

 
poverené osoby a iné osoby v zmluvnom 
vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty 
ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť 
osobné údaje zo zákona, konateľ spoločnosti 
 

 

 
8. Účel spracúvania  

 
osobné spisy zamestnancov  
 

 
Právny základ 

 
zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) 
Nariadenia,  

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v 
znení neskorších predpisov a osobitné právne 
predpisy 
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Kategória osobných údajov 
 

 
meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, 
dátum a miesto narodenia, podpis, mzda, plat 
alebo platové pomery a ďalšie finančné 
náležitosti priznané za výkon funkcie alebo 
za výkon pracovnej činnosti, údaje o 
zamestnávateľoch, pracovné zaradenie, údaje 
z potvrdenia o zamestnaní, údaje o čerpaní 
materskej dovolenky a rodičovskej 
dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o 
druhu dôchodku, osobné údaje spracúvané na 
potvrdeniach, osvedčenia 
 

 
Lehota na výmaz osobných údajov 
 

 
70 rokov 

 
 
Kategórie príjemcov  

 
konateľ spoločnosti, subjekty, ktorým je 
prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné 
údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby 
v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, 
 

 

 
9. Účel spracúvania   

 
spis osôb vykonávajúcich prácu mimo 
pracovného pomeru   

 

 
Právny základ 

 
zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) 
Nariadenia,  

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v 
znení neskorších predpisov a osobitné právne 
predpisy 
 

 
Kategória osobných údajov 
 

 
meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, 
dátum a miesto narodenia, podpis, dohodnutá 
hodinová odmena, údaje o zamestnávateľovi, 
deň začiatku výkonu práce,  potvrdenie od 
školy o štatúte študenta, osobné údaje 
spracúvané na potvrdeniach (ak je 
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zamestnanec študentom), osvedčenia o 
absolvovaných skúškach a vzdelávacích 
aktivitách, trvalé bydlisko, prechodné 
bydlisko 
 

 
Lehota na výmaz osobných údajov 
 

 
10 rokov 
 

 
 
Kategórie príjemcov  

 
konateľ spoločnosti, subjekty, ktorým je 
prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné 
údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby 
v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom 
 

 

 
 

 
10. Účel spracúvania   

 
výplata mzdy zamestnancom (výplatné 
listiny, výplatné pásky, podklady ku mzdám, 
rekapitulácia miezd)  
 

 
Právny základ 

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

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 v znení 
neskorších predpisov,  

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 
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niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov  

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

Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri 
dočasnej pracovnej neschopnosti 
zamestnanca a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 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 
 

 
Kategória osobných údajov 
 

 
meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, 
rodné číslo, dátum a miesto narodenia, 
podpis, mzda, plat alebo platové pomery a 
ďalšie finančné náležitosti priznané  za 
výkon pracovnej činnosti,  údaje o 
odpracovanom čase, údaje o bankovom účte 
fyzickej osoby, sumy postihnuté výkonom 
rozhodnutia nariadeným súdom alebo 
správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, 
ako aj náhrady uložené zamestnancovi 
vykonateľným rozhodnutím príslušných 
orgánov, neprávom prijaté sumy dávok 
sociálneho poistenia a dôchodkov starobného 
dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, 
štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej 
núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, 
peňažných príspevkov na kompenzáciu 
sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného 
postihnutia, ktoré je zamestnanec povinný 
vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia 
podľa osobitného predpisu, údaje o 
pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých 
osobných prekážkach v práci, údaje o 
zmenenej pracovnej schopnosti, pracovné 
zaradenie a deň začiatku výkonu  pracovnej 
činnosti, údaje o rodinných príslušníkoch v 
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11. Účel spracúvania   

 
mzdové listy 
 

 
Právny základ 

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

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

Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa 
a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. 
z. o sociálnom poistení v znení neskorších 
predpisov,  

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

rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia, 
rodné číslo, údaje o deťoch v rozsahu meno a 
priezvisko, rodné číslo a údaje o 
navštevovanej škole, údaje o čerpaní 
materskej dovolenky a rodičovskej 
dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o 
druhu dôchodku, údaje týkajúce sa zrážok 
pre doplnkové dôchodkové poisťovne, 
rodinný stav, štátna príslušnosť, trvalé 
bydlisko, prechodné bydlisko, pohlavie, 
údaje o zamestnávateľovi 
 

 
Lehota na výmaz osobných údajov 
 

 
10 rokov  
 

 
 
Kategórie príjemcov  

 
konateľ spoločnosti, subjekty, ktorým je 
prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné 
údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby 
v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom 
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Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom 
poistení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov,  

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

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom 
dôchodkovom sporení 
 

 
Kategória osobných údajov 
 

 
meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, 
rodné číslo, dátum a miesto narodenia, mzda, 
plat alebo platové pomery a ďalšie finančné 
náležitosti priznané 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 
zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím 
príslušných orgánov, údaje o pracovnej 
neschopnosti, údaje o dôležitých osobných 
prekážkach v práci, údaje o zmenenej 
pracovnej schopnosti, deň začiatku výkonu 
pracovnej činnosti, údaje o vyživovaných 
deťoch 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, rodinný 
stav, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, 
údaje o zamestnávateľovi   
 

 
Lehota na výmaz osobných údajov 
 

 
50 rokov 
 

 
 
Kategórie príjemcov  

 
konateľ spoločnosti, subjekty, ktorým je 
prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné 
údaje zo zákona, poverené osoby a iné osoby 
v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom 
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12. Účel spracúvania   

 
vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických 
osôb, ročné zúčtovanie daní 
 

 
Právny základ 

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

 
Kategória osobných údajov 
 

 
meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, 
rodné číslo, dátum a miesto narodenia, 
podpis, mzda, plat alebo platové pomery a 
ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon 
pracovnej činnosti, údaje o zmenenej 
pracovnej schopnosti, údaje o 
zamestnávateľoch, deň začiatku  pracovnej 
činnosti, údaje o manželovi alebo manželke, 
deťoch, rodičoch detí v rozsahu meno, 
priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné 
číslo, adresa, údaje z potvrdenia o 
zamestnaní, údaje o vedení zamestnanca v 
evidencii nezamestnaných občanov, údaje o 
čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej 
dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o 
druhu dôchodku, údaje zo zmluvy s 
doplnkovou dôchodkovou poisťovňou, 
rodinný stav, trvalé bydlisko, prechodné 
bydlisko, pohlavie  
 

 
Lehota na výmaz osobných údajov 
 

 
10 rokov 
 

 
 
Kategórie príjemcov  

 
daňový úrad, konateľ spoločnosti, subjekty, 
ktorým je prevádzkovateľ povinný 
poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené 
osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu s 
prevádzkovateľom 
 

 

 
13. Účel spracúvania   

 
nahlasovanie protispoločenskej činnosti – 
evidencia podnetov, zabezpečovanie agendy 
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súvisiacej s nahlasovaním protispoločenskej 
činnosti v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. 
z. o ochrane oznamovateľov 
protispoločenskej činnosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 

 
Právny základ 

 
zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane 
oznamovateľov protispoločenskej činnosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

 
Kategória osobných údajov 
 

 
osobné údaje uvedené v oznámení 
 

 
Lehota na výmaz osobných údajov 
 

 
3 roky od doručenia podnetu 
 

 
 
Kategórie príjemcov  

 
poverené osoby a iné osoby v zmluvnom 
vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, 
ktorým je prevádzkovateľ povinný 
poskytnúť osobné údaje zo zákona, konateľ 
spoločnosti,  
 

 

 
14. Účel spracúvania   

 
plnenie povinností na úseku ochrany pred 
požiarmi 
 

 
Právny základ 

 
zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 
požiarmi 
 

 
Kategória osobných údajov 
 

 
bežné osobné údaje ako meno, priezvisko, 
titul, resp. iné osobné údaje, ktoré 
hodnoverným spôsobom determinujú 
splnenie zákonných povinností 
prevádzkovateľa v súlade so zásadou 
minimalizácie 
 

 
Lehota na výmaz osobných údajov 
 

 
5 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti 
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Kategórie príjemcov  

 
poverené osoby a iné osoby v zmluvnom 
vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, 
ktorým je prevádzkovateľ povinný 
poskytnúť osobné údaje zo zákona, konateľ 
spoločnosti, subjekt zabezpečujúci plnenie 
zákonných povinností na úseku požiarnej 
ochrany 
 

 

ZÁKONNÉ A ZMLUVNÉ POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA  
VYSIELANIE ZAMESTNANCOV 

 

 
15. Účel spracúvania   

 
plnenie zákonných povinností vzťahujúcich 
sa na vyslaných zamestnancov s výkonom 
pracovnej činnosti  v Nemeckej spolkovej 
republike, žiadosť o vystavenie formuláru 
PD A1 
 

 
Právny základ 

 
čl. 12 nariadenia EP a rady č. 883/2004/ES o 
koordinácii systémov sociálneho 
zabezpečenia, SMERNICA EP a Rady č. 
2014/67/EÚ o presadzovaní smernice č. 
96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci 
poskytovania služieb,  príslušné právne 
predpisy Nemeckej spolkovej republiky 
 

 
Kategória osobných údajov 
 

 
osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na 
splnenie zákonnej povinnosti  
 

 
Lehota na výmaz osobných údajov 
 

 
70 rokov v rámci osobného spisu 
zamestnanca  
 

 
 
Kategórie príjemcov  

 
poverené osoby a iné osoby v zmluvnom 
vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, 
ktorým je prevádzkovateľ povinný 
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poskytnúť osobné údaje zo zákona, konateľ 
spoločnosti, subjekt zabezpečujúci plnenie 
zákonných povinností na úseku požiarnej 
ochrany 
 

 

 

 
16. Účel spracúvania   

 
vysielanie zamestnancov na výkon prác pri 
poskytovaní služieb – presun osobných 
údajov vysielaných zamestnancov 
k zadávateľovi so sídlom v Nemeckej 
spolkovej republike 
 

 
Právny základ 

 
zmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. písm. b) 
Nariadenia 
 

 
Kategória osobných údajov 
 

 
kópie občianskych preukazov slúžiacich pre 
prihlasovacie povinnosti, osobné údaje 
uvedené v preukazoch preukazujúcich 
odbornú spôsobilosť a zdravotnú spôsobilosť 
zamestnanca na výkon práce, osobné údaje 
uvedené v dokumente A1 z dôvodu vyslania, 
osobné údaje uvedené v povolení na pobyt a 
v pracovnom povolení 
 

 
Lehota na výmaz osobných údajov 
 

 
10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu 
uzatvoreného za účelom výkonu prác pri 
vyslaní 
 

 
 
Kategórie príjemcov  

 
zadávateľ, spolupracovník zadávateľa, 
konateľ spoločnosti, poverené a iné osoby 
v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, 
subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný 
poskytnúť osobné údaje zo zákona  

 

 

 
17. Účel spracúvania   

 
plnenie povinností pri vysielaní 
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zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní 
služieb 
 

 
Právny základ 

 
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, 
zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej 
spolupráci pri vysielaní zamestnancov na 
výkon prác pri poskytovaní služieb a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, 
súvisiace právne predpisy 
 

 
Kategória osobných údajov 
 

 
osobné údaje v rozsahu potrebnom na 
plnenie povinností vyplývajúcich s 
príslušných právnych predpisov na úseku 
vysielania zamestnancov na výkon prác pri 
poskytovaní služieb 
 

 
Lehota na výmaz osobných údajov 
 

 
70 rokov v rámci osobného spisu 
zamestnanca 
 

 
 
Kategórie príjemcov  

 
poverené osoby a iné osoby v zmluvnom 
vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, 
ktorým je prevádzkovateľ povinný 
poskytnúť osobné údaje zo zákona, konateľ 
spoločnosti, Inšpektorát práce  

 

 

 

OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA 
 

 
18. Účel spracúvania  

 
zabezpečovanie správy siete (sieťová, 
informačná bezpečnosť)  

 

 
Právny základ 

 
oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 
písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným 
záujmom je zabezpečovanie sieťovej 
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a informačnej bezpečnosti.   
 

 
Kategória osobných údajov 
 

 
osobné údaje uvedené elektronickej 
dokumentácií (automatizovaná forma),  
 

 
Lehota na výmaz osobných údajov 
 

 
jednotlivo podľa vymedzenej 
spracovateľskej operácie, kritérium na 
určenie – osobné údaje sa spracúvajú na 
pravidelnej každomesačnej báze správcom 
siete, ktorý môže tieto údaje – prehliadať, 
alebo do nich nahliadať. Správca osobné 
údaje neuchováva.   
 

 
 
Kategórie príjemcov  

 
poverené osoby a iné osoby v zmluvnom 
vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty 
ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť 
osobné údaje zo zákona, konateľ spoločnosti, 
sprostredkovateľ zabezpečujúci správu siete. 
 

 

 

 
19. Účel spracúvania  

 
evidencia zamestnancov   

 

 
Právny základ 

 
oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 
písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným 
záujmom je evidencia zamestnancov.  
 

 
Kategória osobných údajov 
 

 
osobné údaje v rozsahu ust. § 78 ods. 3 
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 
 

 
Lehota na výmaz osobných údajov 
 

 
do skončenia pracovného alebo iného 
obdobného pomeru zamestnanca 
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Kategórie príjemcov  

 
poverené osoby a iné osoby v zmluvnom 
vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty 
ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť 
osobné údaje zo zákona, konateľ spoločnosti 
 

 

 

 
20. Účel spracúvania  

 
uplatňovanie právnych nárokov   

 

 
Právny základ 

 
oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 
písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným 
záujmom je uplatňovanie právnych nárokov. 
Zákon č. 311/2001 Z. z.  Zákonník práce 
v znení neskorších predpisov, zákon č, 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
 

 
Kategória osobných údajov 
 

 
kontaktné osobné údaje ako meno, 
priezvisko, adresa trvalého bydliska, číslo 
OP, ďalšie osobné údaje nevyhnutné na 
splnenie zákonných požiadaviek pri 
uplatňovaní práv 
 

 
Lehota na výmaz osobných údajov 
 

 
Pri práve na náhradu škody plynie 
premlčacia doba odo dňa, keď sa poškodený 
dozvedel alebo mohol dozvedieť o škode a o 
tom, kto je povinný na jej náhradu 
(štvorročná subjektívna lehota), končí sa 
však najneskôr uplynutím 10 rokov odo dňa, 
keď došlo k porušeniu povinnosti 
 

 
 
Kategórie príjemcov  

 
poverené osoby a iné osoby v zmluvnom 
vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty 
ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť 
osobné údaje zo zákona, konateľ spoločnosti 
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21. Účel spracúvania  

 
poskytovanie/zverejňovanie osobných 
údajov zamestnancov   

 

 
Právny základ 

 
oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 
písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným 
záujmom je zverejňovanie osobných údajov 
zamestnancov.  
 

 
Kategória osobných údajov 
 

 
osobné údaje v rozsahu ust. § 78 ods. 3 
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, kontaktné údaje 
 

 
Lehota na výmaz osobných údajov 
 

 
do ukončenia pracovného alebo iného 
obdobného pomeru zamestnanca  
 

 
 
Kategórie príjemcov  

 
poverené osoby a iné osoby v zmluvnom 
vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty 
ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť 
osobné údaje zo zákona, konateľ spoločnosti, 
iné fyzické osoby 
 

 

 

 
22. Účel spracúvania  

 
evidencia uplatnených práv dotknutých osôb 
a porušení ochrany podľa zákona č. 18/2018 
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, evidencia 
uplatnených práv dotknutých osôb podľa 
Kapitoly III a oznámení podľa čl. 33 a 34 
Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov  

 

 
Právny základ 

 
oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 
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písm. f) Nariadenia 
 

 
Kategória osobných údajov 
 

 
bežné osobné údaje týkajúce sa uplatnenia 
práva, osobné údaje týkajúce sa prípadného 
porušenia ochrany 
 

 
Lehota na výmaz osobných údajov 
 

 
do 6 mesiacov od uplynutia 5 rokov od 
uplatnenia práva resp. vzniku porušenia 
ochrany 
 

 
 
Kategórie príjemcov  

 
subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný 
poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené 
osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu 
s prevádzkovateľom  
 

 

 

 
23. Účel spracúvania  

 
GPS monitoring 
 

 
Právny základ 

 
oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 
písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným 
záujmom je oprávnený záujem vyplývajúci z 
§ 13 ods. 4 Z. z. Zákonníka práce v znení 
neskorších predpisov. 
 

 
Kategória osobných údajov 
 

 
osobné údaje zapisujúce sa do knihy jázd 
(bežné osobné údaje), GPS lokalizácia 
 

 
Lehota na výmaz osobných údajov 
 

 
do 6 mesiacov od uplynutia 5 rokov od 
evidencie údaju 
 

 
 
Kategórie príjemcov  

 
subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný 
poskytnúť osobné údaje zo zákona, poverené 
osoby a iné osoby v zmluvnom vzťahu 
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s prevádzkovateľom, konateľ spoločnosti 
 

 

 
24. Účel spracúvania   

 
Agenda COVID-19, podmieňovanie vstupu 
zamestnancov na pracovisko 
 

 
Právny základ 

 
čl. 6 ods. 1 písm. c),  čl. 9 ods. 2 písm. i) 
všeobecného nariadenia o ochrane osobných 
údajov 

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné 
na splnenie zákonnej povinnosti resp. je 
nevyhnutné podľa osobitného predpisu, v 
súlade s opatreniami prijatými pri ohrození 
verejného zdravia v dôsledku šírenia 
ochorenia COVID-19 povinnosti. Právnym 
základom spracúvania OÚ je Zákon č. 
412/2021 Z.z. ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou 
pandémie ochorenia COVID-19, § 250b 
Zákonník práce, vyhlášky ÚVZ SR, prísl. 
RÚVZ..) 

čl. 6 ods. 1 písm. c), čl. 6 ods. 1 písm. b) a  

čl. 9 ods. 2 písm. i) všeobecného nariadenia 
o ochrane osobných údajov 
 

 
Kategória osobných údajov 
 

 
bežné osobné údaje, osobné údaje 
nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 

osobitné kategórie osobných údajov 
 

 
Lehota na výmaz osobných údajov 
 

 
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje 
dotknutej osoby do doby pominutia 
pandemickej epidémie koronavírusom SARS 
CoV- 2 a ochorenia COVID – 19. 
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje 
dotknutej osoby najviac po dobu trvania 
pracovného pomeru resp. právneho vzťahu 
založeného na základe dohody uzavretej 
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mimo pracovného pomeru a to na 
dosiahnutie sledovaného účelu spracúvania. 

Prevádzkovateľ zlikviduje osobné údaje z 
tohto informačného systému po tom ako 
pominul vyššie uvedený účel, na ktorý sa 
osobné údaje spracúvajú. 
 

 
 
Kategórie príjemcov  

 
nie sú 

Príjemcom môžu byť Úrad verejného 
zdravotníctva, regionálne úrady verejného 
zdravotníctva, zdravotné úrady v štáte 
vyslania , súdy, orgány činné v trestnom 
konaní, orgány štátnej správy a verejnej moci 
na výkon kontroly a dozoru, iný oprávnený 
subjekt v súlade so všeobecným nariadením 
o ochrane osobných údajov a zákonom o 
ochrane osobných údajov, resp. iným 
osobitným právnym predpisom platným v 
SR alebo v štáte podľa miesta vyslania. 
 

  


