
Príloha č. 1 
 

ZOZNAM SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTÍ MESTSKEJ ČASTI 

BRATISLAVA-RUSOVCE 
 

 

1 Označenie (názov) činnosti: Personálna a mzdová agenda 

Účel spracúvania  Výberové konania 

Právny základ  

Predzmluvný vzťah 

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

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

v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Uchádzači o zamestnanie 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje uvedené v žiadosti, osobné údaje uvedené 

v životopise, motivačnom liste a predložených dokladoch, ktoré sa 

vyžadujú na obsadzované pracovné miesto 

Osobitné kategórie osobných údajov vo vzťahu k údajom týkajúcim 

sa zdravia, ak sú súčasťou životopisu 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky 

vo vzťahu k údajom o bezúhonnosti 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

Doba uchovávania 3 roky (OI) 

Účel spracúvania  
Žiadosti o prijatie do zamestnania uchádzačov mimo 
výberového konania 

Právny základ  Súhlas dotknutej osoby 

Opis kategórií dotknutých osôb 
Fyzické osoby, ktoré zaslali prevádzkovateľovi žiadosť o prijatie do 

zamestnania  

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje uvedené v životopisoch fyzických osôb, najmä titul, 

meno, priezvisko, vzdelanie, jazykové znalosti, pracovné skúsenosti, 

iné zručnosti a životopisné údaje, ktoré si dotknutá osoba uvádza do 

životopisu, údaje uvedené v žiadosti, podpis  

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

(poznámka: údaje týkajúce sa zdravia, ako osobitné kategórie môžu 

byť súčasťou životopisu, ak si dotknutá osoba tento údaj 

do životopisu uvedie) 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

Doba uchovávania 3 roky (OI) 

Účel spracúvania  
Osobné spisy zamestnancov vykonávajúcich prácu 

vo verejnom záujme 

Právny základ  

Zmluvný vzťah 

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

neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

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

neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Zamestnanci, bývalí zamestnanci, rodinní príslušníci 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje súvisiace s kvalifikáciou a profesionálnymi 

skúsenosťami zamestnanca a údaje, ktoré môžu byť významné 

z hľadiska práce, ktorú má zamestnanec vykonávať, vykonáva alebo 

vykonával a osobné údaje vyplývajúce z osobitných zákonov, 

identifikačné a kontaktné údaje, najmä meno, priezvisko, rodné 

priezvisko, titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, osobné číslo, 

podpis, rodinný stav, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, trvalé 

bydlisko, prechodné bydlisko, pohlavie, údaje o vzdelaní, 

spôsobilosť na právne úkony, mzda, plat alebo platové pomery 

a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon pracovnej činnosti, 

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, údaje o dôležitých 

osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej 

schopnosti, údaje o zamestnávateľoch, pracovné zaradenie a deň 

začiatku výkonu pracovnej činnosti, údaje o rodinných príslušníkoch, 

údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, životopis/údaje 

uvedené v životopise, odborná spôsobilosť nevyhnutná podľa 

osobitného zákona na výkon pracovnej činnosti, osobné údaje 

spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach 

a vzdelávacích aktivitách a fotokópie úradných dokladov 

nevyhnutných na účely pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu 

alebo plnenia povinností podľa osobitných zákonov 

v pracovnoprávnej oblasti, údaje týkajúce sa preškolenia a získania 

odbornej kvalifikácie 

Osobitné kategórie osobných údajov vo vzťahu k členstvu 

v odborovej organizácii a údajom týkajúcim sa zdravia 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky 

vo vzťahu k údajom o bezúhonnosti  

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

Doba uchovávania 70 rokov (OD) 

Účel spracúvania  Osobné spisy ostatných zamestnancov 

Právny základ  

Zmluvný vzťah 

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

predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Zamestnanci, bývalí zamestnanci, rodinní príslušníci 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje súvisiace s kvalifikáciou a profesionálnymi 

skúsenosťami zamestnanca a údaje, ktoré môžu byť významné 

z hľadiska práce, ktorú má zamestnanec vykonávať, vykonáva alebo 

vykonával a osobné údaje vyplývajúce z osobitných zákonov, 

identifikačné a kontaktné údaje, najmä meno, priezvisko, rodné 

priezvisko, titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, osobné číslo, 

podpis, rodinný stav, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, trvalé 

bydlisko, prechodné bydlisko, pohlavie, údaje o vzdelaní, 

spôsobilosť na právne úkony, mzda, plat alebo platové pomery 

a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon pracovnej činnosti, 
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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, údaje o dôležitých 

osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej 

schopnosti, údaje o zamestnávateľoch, pracovné zaradenie a deň 

začiatku výkonu pracovnej činnosti, údaje o rodinných príslušníkoch, 

údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, životopis/údaje 

uvedené v životopise, odborná spôsobilosť nevyhnutná podľa 

osobitného zákona na výkon pracovnej činnosti, osobné údaje 

spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach 

a vzdelávacích aktivitách a fotokópie úradných dokladov 

nevyhnutných na účely pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu 

alebo plnenia povinností podľa osobitných zákonov 

v pracovnoprávnej oblasti, údaje týkajúce sa preškolenia a získania 

odbornej kvalifikácie 

Osobitné kategórie osobných údajov vo vzťahu k členstvu 

v odborovej organizácii a údajom týkajúcim sa zdravia 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky 

vo vzťahu k údajom o bezúhonnosti  

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

Doba uchovávania 70 rokov (OD) 

Účel spracúvania  
Osobné spisy osôb vykonávajúcich prácu mimo pracovný 

pomer 

Právny základ  

Zmluvný vzťah 

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

predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb 
Osoby vykonávajúce prácu mimo pracovný pomer, osoby, ktoré 

vykonávali prácu mimo pracovný pomer 

Opis kategórií osobných údajov 

Identifikačné údaje a kontaktné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, 

dátum a miesto narodenia, rodné číslo, adresa, pohlavie, údaje 

týkajúce sa odpracovaného času a odmeny, číslo účtu, podpis, údaje 

uvedené na potvrdeniach, osvedčeniach alebo iných dokladoch 

nevyhnutných k výkonu práce 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

Doba uchovávania 5 rokov  (OG1, OG2, OQ2) 

Účel spracúvania  Evidencia dochádzky, dovolenky 

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

predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb 

Zamestnanci, osoby vykonávajúce činnosť na základe 

dohody/zmluvy, bývalí zamestnanci a osoby, ktoré vykonávali 

činnosť na základe dohody/zmluvy, rodinní príslušníci 

Opis kategórií osobných údajov 

Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, údaje 

o odpracovanom čase, čerpanie dovolenky, práceneschopnosť, 

prekážky v práci 
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Osobitné kategórie osobných údajov môžu byť predmetom 

spracúvania vo vzťahu k údajom týkajúcim sa zdravia v súvislosti 

s práceneschopnosťou zamestnanca 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

Doba uchovávania 3 roky dochádzka (OE1), 5 rokov dovolenka (OE2) 

Účel spracúvania  Plnenie povinností voči Sociálnej poisťovni 

Právny základ  

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

neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, 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. 462/2003 Z. z. o náhrade 

príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 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 v znení 

neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb 

Zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované 

deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke 

osoby, osoby vykonávajúce a činnosť na základe dohody/zmluvy, 

bývalí zamestnanci a osoby, ktoré vykonávali činnosť na základe 

dohody/zmluvy 

Opis kategórií osobných údajov 

Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, 

rodné číslo, adresa, údaje týkajúce sa odvodov, údaje o pracovnej 

neschopnosti a o odpracovanom čase, údaje o dôležitých osobných 

prekážkach v práci, údaje o priznaní dôchodku, údaje o čerpaní 

materskej a rodičovskej dovolenky, údaje o zamestnávateľovi 

Osobitné kategórie osobných údajov vo vzťahu k údajom týkajúcim 

sa zdravia 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov Sociálna poisťovňa 

Doba uchovávania 10 rokov (OM, OM1) 

Účel spracúvania  Plnenie povinností voči zdravotným poisťovniam 

Právny základ  

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

neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

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

neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení 

v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb 

Zamestnanci, osoby vykonávajúce činnosť na základe 

dohody/zmluvy, bývalí zamestnanci a osoby, ktoré vykonávali 

činnosť na základe dohody/zmluvy 
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Opis kategórií osobných údajov 

Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, 

rodné číslo, adresa, údaje týkajúce sa odvodov, údaje týkajúce sa 

pracovnej neschopnosti a odpracovanom čase, údaje v súvislosti 

s čerpaním materskej a rodičovskej dovolenky, údaje 

o zamestnávateľovi 

Osobitné kategórie osobných údajov vo vzťahu k údajom týkajúcim 

sa zdravia 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov Zdravotné poisťovne 

Doba uchovávania 10 rokov (OM, OM1) 

Účel spracúvania  Plnenie daňových povinností 

Právny základ  

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

neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

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

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

v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb 

Zamestnanci, osoby vykonávajúce činnosť na základe 

dohody/zmluvy, bývalí zamestnanci a osoby, ktoré vykonávali 

činnosť na základe dohody/zmluvy, rodinní príslušníci 

Opis kategórií osobných údajov 

Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, 

rodné číslo, adresa, údaje týkajúce sa platových a finančných 

náležitostí, údaje v súvislosti s ročným zúčtovaním daní, údaje 

týkajúce sa dôchodkov, údaje o zamestnávateľovi 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov Daňový úrad 

Doba uchovávania 10 rokov (OM5) 

Účel spracúvania  Plnenie povinností zamestnávateľa voči kontrolným orgánom 

Právny základ  

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

neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

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

neskorších predpisov, zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v 

znení neskorších predpisov, zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci 

a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

Opis kategórií dotknutých osôb 

Zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované 

deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke 

osoby, osoby vykonávajúce činnosť na základe dohody/zmluvy, 

bývalí zamestnanci a osoby, ktoré vykonávali činnosť na základe 

dohody/zmluvy 
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Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje nevyhnutné na účely kontrolných činností zo strany 

príslušného orgánu, najmä identifikačné údaje, titul, meno, 

priezvisko, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, údaje uvedené 

v osobných spisoch, mzdové náležitosti a iné osobné údaje, ktoré sú 

predmetom kontroly, poskytnuté alebo zistené v priebehu kontroly  

Osobitné kategórie osobných údajov môžu byť predmetom 

spracúvania, ak sú predmetom kontroly alebo zistené v priebehu 

kontroly 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

môžu byť predmetom spracúvania, ak sú predmetom kontroly alebo 

zistené v priebehu kontroly 

Kategórie príjemcov Orgány verejnej moci vykonávajúce dozor, dohľad alebo kontrolu 

Doba uchovávania 10 rokov (LA, UT1, UT2, LB. LC, LF3) 

Účel spracúvania  Plnenie povinností zamestnávateľa na úseku BOZP, PO a PZS 

Právny základ  

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

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

v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, zákon 

č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v 

znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 

požiarmi v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb 

Zamestnanci, osoby vykonávajúce činnosť na základe 

dohody/zmluvy, bývalí zamestnanci a osoby, ktoré vykonávali 

činnosť na základe dohody/zmluvy 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, 

pohlavie, adresa (trvalé bydlisko, prechodné bydlisko), dátum 

narodenia, rodné číslo a iné osobné údaje nevyhnutné na 

dosiahnutie účelu spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov vo vzťahu k údajom týkajúcim 

sa zdravia (pracovné úrazy) 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov 
Orgány verejnej moci vykonávajúce dozor, dohľad alebo kontrolu 

Zástupcovia zamestnancov 

Doba uchovávania 5 rokov (ON3) 

Účel spracúvania  Mzdová agenda 

Právny základ  

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

neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

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

neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení 

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 v znení neskorších predpisov, zákon 

č.  5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších 

predpisov, zákon č.  462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej 
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pracovnej neschopnosti zamestnanca v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších 

predpisov  

Opis kategórií dotknutých osôb 

Zamestnanci, osoby vykonávajúce činnosť na základe 

dohody/zmluvy, vyživované deti zamestnancov, rodičia 

vyživovaných detí zamestnancov, bývalí zamestnanci a osoby, ktoré 

vykonávali činnosť na základe dohody/zmluvy 

Opis kategórií osobných údajov 

Identifikačné údaje, najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné 

číslo, bydlisko, rodinný stav, číslo účtu, mzda, plat alebo platové 

pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon pracovnej 

činnosti, údaje o odpracovanom čase a pracovnej neschopnosti, 

poberanie prídavkov na deti, 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, 

ročný úhrn vyplateného dôchodku, údaje o čerpaní materskej 

a rodičovskej dovolenky, výplatné pásky, mzdové listy, podklady 

k mzdám, rekapitulácie miezd, údaje o členstve v odborovej 

organizácii, podpis 

Osobitné kategórie osobných údajov vo vzťahu k členstvu 

v odborovej organizácii a údajom týkajúcim sa zdravia 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

Doba uchovávania 
20 rokov mzdové listy (OW), 10 rokov výplatné pásky (OX), 5 rokov 

odmeny (OP) 

Účel spracúvania  Majetkové priznania 

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

neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb 
Zamestnanci vo výkone práce vo verejnom záujme, bývalí 

zamestnanci vo výkone práce vo verejnom záujme 

Opis kategórií osobných údajov 

Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, údaje týkajúce sa 

nehnuteľného majetku, údaje týkajúce sa hnuteľného majetku, údaje 

týkajúce sa majetkových práv a iných majetkových hodnôt, podpis, 

údaje týkajúce sa zamestnávateľa 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

Doba uchovávania 5 rokov po skončení funkčného obdobia 

Účel spracúvania  Pracovné preukazy 
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Právny základ  

Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) 

nariadenia 2016/679 (GDPR) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona 

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

Opis kategórií dotknutých osôb 

Zamestnanci, osoby vykonávajúce činnosť na základe 

dohody/zmluvy, bývalí zamestnanci a osoby, ktoré vykonávali 

činnosť na základe dohody/zmluvy 

Opis kategórií osobných údajov 

Identifikačné údaje, fotografia 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

Doba uchovávania 5 rokov (OR) 

Účel spracúvania  Dohody o hmotnej zodpovednosti 

Právny základ  

Zmluvný vzťah 

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

predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb 

Zamestnanci, osoby vykonávajúce činnosť na základe 

dohody/zmluvy, bývalí zamestnanci a osoby, ktoré vykonávali 

činnosť na základe dohody/zmluvy 

Opis kategórií osobných údajov 

Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, údaje 

týkajúce sa hmotnej zodpovednosti v súvislosti s výkonom práce 

zamestnanca, podpis 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

Doba uchovávania 3 roky po strate platnosti (OG3) 

Účel spracúvania  Kolektívne pracovnoprávne vzťahy 

Právny základ  

Kolektívna zmluva 

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

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

v znení neskorších predpisov, zákon č.  152/1994 Z. z. o sociálnom 

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

z príjmov v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb 

Zamestnanci, osoby vykonávajúce činnosť na základe 

dohody/zmluvy, bývalí zamestnanci a osoby, ktoré vykonávali 

činnosť na základe dohody/zmluvy 

Opis kategórií osobných údajov 

Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, údaj o členstve 

v odborovej organizácii, údaje zo zamestnaneckej zmluvy, podpis 

Osobitné kategórie osobných údajov vo vzťahu k členstvu 

v odborovej organizácii a predmetom spracúvania môžu byť aj údaje 

týkajúce sa zdravia 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

môžu byť predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov Zástupcovia zamestnancov 
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Doba uchovávania 5 rokov (AS10; A – 5)  

Účel spracúvania  Doplnkové dôchodkové sporenie 

Právny základ  

Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) 

nariadenia 2016/679 (GDPR) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona 

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

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

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

v znení neskorších predpisov, zákon č.  650/2004 Z. z. 

o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Zamestnanci, bývalí zamestnanci 

Opis kategórií osobných údajov 

Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, údaje týkajúce sa 

dôchodkového sporenia, číslo účtu, podpis  

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov Doplnkové dôchodkové sporiteľne 

Doba uchovávania 10 rokov (OM6) 

Účel spracúvania  Pracovné cesty 

Právny základ  

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

predpisov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení 

neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Zamestnanci, bývalí zamestnanci, spolucestujúce osoby 

Opis kategórií osobných údajov 

Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, 

kontaktné údaje (tel. č., e-mail), osobné číslo, funkcia, 

pracovisko/útvar, údaje o dopravnom prostriedku, údaje týkajúce sa 

pracovnej cesty, ďalšie osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie 

účelu spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

Doba uchovávania 
10 rokov zahraničné pracovné cesty (OO1), 5 rokov tuzemské 

pracovné cesty (OO2), 5 rokov pracovné cesty starostky (UD) 

Účel spracúvania  Poistenie zamestnancov 

Právny základ  

Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) 

nariadenia 2016/679 (GDPR) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona 

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

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

predpisov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení 

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

v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Zamestnanci, bývalí zamestnanci 
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Opis kategórií osobných údajov 

Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, 

rodné číslo, adresa bydliska, štátna príslušnosť, kontaktné údaje (tel. 

č., e-mail) 

Osobitné kategórie osobných údajov môžu predmetom spracúvania 

vo vzťahu k údajom týkajúcim sa zdravia  

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov Poisťovňa 

Doba uchovávania 5 rokov (AS13) 

 

 

2 Označenie (názov) činnosti: Ekonomika, účtovné doklady 

Účel spracúvania  Ekonomická agenda a spracovanie účtovných dokladov 

Právny základ  

Osobitné zákony, najmä zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných 

náhradách v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. 

o dani z pridanej hodnoty 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, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 

verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 

Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, 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 

Opis kategórií dotknutých osôb 
Zamestnanci, zamestnanci dodávateľov tovarov a služieb, fyzické 

osoby, ktorým vznikne povinnosť úhrady 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje súvisiace so správou účtovných dokladov, najmä titul, 

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného 

pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, rodné 

číslo, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, číslo účtu 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov 
Daňový úrad 

Banka 

Doba uchovávania 10 rokov (FU3) 

 

 

3 Označenie (názov) činnosti: Správa registratúry 

Účel spracúvania  Správa došlej a odoslanej pošty (správa registratúry) 

Právny základ  

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 

Opis kategórií dotknutých osôb Odosielatelia a prijímatelia korešpondencie (fyzické osoby) 
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Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje súvisiace so správou registratúry, vrátane 

doručovania do elektronickej schránky, najmä titul, meno, priezvisko, 

adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, predmet 

korešpondencie/registratúrneho záznamu a iné osobné údaje 

nevyhnutné na dosiahnutie účelu 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov Ministerstvo vnútra SR 

Doba uchovávania 

10 rokov spáva záznamov (US), 5 rokov previerky (US), 5 rokov 

vyraďovacie konanie (AL1; A – 5), 5 rokov osobná a bežná 

korešpondencia starostky a prednostky (UA, UB), 3 roky bežná 

korešpondencia (AL1) 

 

 

4 Označenie (názov) činnosti: Bádateľská agenda 

Účel spracúvania  Prístup k archívnym dokumentom 

Právny základ  

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

Písomný súhlas s osvedčeným podpisom fyzickej osoby 

Opis kategórií dotknutých osôb Žiadatelia (fyzické osoby) 

Opis kategórií osobných údajov 

Meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu a adresa 

prechodného pobytu, druh a číslo preukazu totožnosti žiadateľa 

(občiansky preukaz, cestovný doklad, vojenský preukaz, námornícka 

knižka, doklad o pobyte), meno, priezvisko a adresa fyzickej osoby, 

na potreby ktorej žiadateľ žiada o prístup k dokumentom, osobné 

údaje nachádzajúce sa v archívnych dokumentoch 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov 

Pôvodca, právny nástupca a vlastník archívnych dokumentov 

Štátne orgány  

Samosprávny kraj 

Iné právnické a fyzické osoby v súvislosti s ich činnosťou podľa 

osobitných zákonov 

Žiadateľ, ktorého sa týkajú údaje obsiahnuté v archívnych 

dokumentoch 

Okresný úrad 

Žiadateľ vo vzťahu k sprístupneniu osobných údajov 

Doba uchovávania 

5 rokov (VM10, AH1, AH2, AJ, AK, AS10, AZ1, CI, HF, KB, KE, KL, 

PC6, QA52, QE, QQ5, US31, US4, VA11, VA21, VA31,VA41, 

VA51,VA61, VF1, TK, YE1),  

10 rokov (AA, AC, AD, AF1, AF2, AG1, AR1, AS15, BB, CA1, CA3, 

CB, DB1, DC4, EC34, FA1, FC1, FF1, FJ1, FU1, FU4, FU5, 

FU6,GJ1, HA1, HA6, HB, JA, JB, JC, JG2, JG7, KA1, KG1, KG2, 

KG3, KG4, KG5, KS1, LA1, LF5, MA5, OA1, ON21,OU1, PA1, PB, 

PE1, PE2, PF21, PF3, QA2, QA3, QA7, QA8, QO1, QO3, QO8, QO9, 

RA1, SB1, SB2, SB3, SB4, SB5, SB6, SH2, SJ2, TA4, TH4, TH5, 

TH7, TI1,UC, UE1, UF1, UJ1, UJ2, UJ3, UJ6, UK1, UL1, UM1, US9, 

VB1, VB2, VB3, VD, VE4, VG, VK, VL1, VP1, ZD, ZE, ZF, ZG, ZO,  

20 rokov (FD2, HE1, MA10, PF1, TA21, TA22, TA3),  
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30 rokov (VM4),  

50 rokov (AS2, MA1, MA2, MA3, MA4, MA8, RD1),  

70 rokov (VF2, VH),  

100 rokov (VM1) 

 

 

5 Označenie (názov) činnosti: Práva dotknutých osôb 

Účel spracúvania  
Vybavovanie žiadostí, ktorými dotknuté osoby uplatnili svoje 

práva 

Právny základ  
Nariadenie č. 2016/679 (GDPR) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov 

Opis kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby, ktoré si uplatnia svoje práva ako dotknuté osoby 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje súvisiace s vybavovaním žiadostí, ktorými si dotknuté 

osoby uplatnili svoje práva, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, 

podpis a ďalšie osobné údaje, ku ktorým sa vzťahuje uplatňované 

právo dotknutej osoby 

Osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia    

č. 2016/679 (GDPR) alebo § 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom spracúvania, ak 

sa týkajú výkonu práv dotknutých osôb 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

podľa čl. 10 nariadenia č. 2016/679 (GDPR) alebo § 17 zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom 

spracúvania, ak sa týkajú výkonu práv dotknutých osôb 

Kategórie príjemcov 

Úrad na ochranu osobných údajov SR 

Iný prevádzkovateľ pri oznamovacej povinnosti v súvislosti 

s opravou, vymazaním alebo obmedzením osobných údajov 

Doba uchovávania 5 rokov (AO1, AO2) 

 

 

6 
Označenie (názov) činnosti: Konanie o sprístupnenie informácií podľa zákona o slobodnom 

prístupe k informáciám 

Účel spracúvania  

Vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií a opravných 

prostriedkov podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

Právny základ  

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  

Súhlas dotknutej osoby v prípadoch, pre ktoré to 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 zákon vyžaduje 

Opis kategórií dotknutých osôb 

Žiadateľ (fyzická osoba) a 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 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje súvisiace so sprístupňovaním informácií, najmä titul, 

meno, priezvisko, adresa, ďalšie osobné údaje žiadateľa a osobné 

údaje o dotknutej osobe sprístupnené povinnou osobou na základe 

zákona a/alebo súhlasu 

Osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia    

č. 2016/679 (GDPR) alebo § 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. 
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o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom spracúvania, ak 

sú predmetom žiadosti o sprístupnenie 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

podľa čl. 10 nariadenia č. 2016/679 (GDPR) alebo § 17 zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom 

spracúvania, ak sú predmetom žiadosti o sprístupnenie 

Kategórie príjemcov 

Žiadateľ 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 

Sťažovateľ a iné osoby 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 

Doba uchovávania 5 rokov (AO1, AO2) 

 

 

7 
Označenie (názov) činnosti: Konania o opravných prostriedkoch podľa zákona o slobodnom 

prístupe k informáciám 

Účel spracúvania  

Vybavovanie opravných prostriedkov vo veciach 

sprístupňovania informácií 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 

Právny základ  

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, zákon č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb 

Žiadateľ (fyzická osoba) a 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 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje súvisiace s vybavovaním opravných prostriedkov 

vo veciach sprístupňovania informácií, najmä titul, meno, priezvisko, 

adresa, ďalšie osobné údaje žiadateľa a osobné údaje o dotknutej 

osobe sprístupnené povinnou osobou na základe zákona a/alebo 

súhlasu 

Osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia    

č. 2016/679 (GDPR) alebo § 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom spracúvania, ak 

sú predmetom žiadosti o sprístupnenie 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

podľa čl. 10 nariadenia č. 2016/679 (GDPR) alebo § 17 zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom 

spracúvania, ak sú predmetom žiadosti o sprístupnenie 

Kategórie príjemcov 

Okresný úrad 

Súd 

Orgán činný v trestnom konaní 

Žiadateľ 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 

Doba uchovávania 10 rokov (AR) 
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8 Označenie (názov) činnosti: Verejné obstarávania 

Účel spracúvania  
Verejné obstarávanie na dodanie tovaru, poskytnutie služieb 

a uskutočnenie stavebných prác 

Právny základ  
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 

predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb 

Fyzické osoby, ktoré sú najmä štatutárnym orgánom záujemcu, 

uchádzača, subdodávateľa a iné fyzické osoby podľa zákona 

o verejnom obstarávaní 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje nevyhnutné na účely verejného obstarávania, najmä 

titul, meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, 

ekonomická identita, ďalšie osobné údaje a doklady/potvrdenia, 

ktoré je potrebné doložiť pri verejnom obstarávaní 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky 

vo vzťahu k údajom o bezúhonnosti 

Kategórie príjemcov Úrad pre verejné obstarávanie 

Doba uchovávania 5 rokov (AB) 

 

 

9 Označenie (názov) činnosti: Sťažnosti 

Účel spracúvania  Vybavovanie sťažností podľa zákona o sťažnostiach 

Právny základ  Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb 
Sťažovateľ, zástupca sťažovateľa (fyzické osoby) iné fyzické osoby, 

ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na vybavovanie sťažností 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje súvisiace s vybavovaním a prešetrovaním sťažností, 

najmä meno, priezvisko, adresa trvalého alebo prechodného pobytu 

sťažovateľa, adresa sťažovateľa na doručovanie v elektronickej 

forme, ďalšie osobné údaje zistené alebo predložené v priebehu 

vybavovania sťažnosti a ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu 

spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia    

č. 2016/679 (GDPR) alebo § 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom spracúvania, ak 

sú predmetom sťažnosti alebo zistené v priebehu vybavovania 

sťažnosti 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

podľa čl. 10 nariadenia č. 2016/679 (GDPR) alebo § 17 zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom 

spracúvania, ak sú predmetom sťažnosti alebo, sú zistené v 

priebehu vybavovania sťažnosti  

Kategórie príjemcov 
Sťažovateľ a iné fyzické osoby, ktorých sa sťažnosť týka 

Orgány verejnej správy a iné osoby 

Doba uchovávania 10 rokov (LA) 
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10 Označenie (názov) činnosti: Petície 

Účel spracúvania  Vybavovanie petícií 

Právny základ  

Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších 

predpisov, iné osobitné zákony, ktoré môžu ustanoviť náležitosti 

petície (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov) 

Opis kategórií dotknutých osôb 
Fyzické osoby, ktoré sa zúčastňujú petície, členovia petičného 

výboru, zástupca 

Opis kategórií osobných údajov 

Meno, priezvisko, adresa pobytu, podpis, dátum narodenia a iné 

údaje, ak to vyžaduje osobitný zákon 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov 
Ministerstvo vnútra SR  

Iné orgány verejnej moci, vrátane nimi zriadených organizácií 

Doba uchovávania 5 rokov (AJ; A – 5) 

 

 

11 Označenie (názov) činnosti: Oznamovanie protispoločenskej činnosti 

Účel spracúvania  
Vybavovanie podnetov podľa zákona o niektorých opatreniach 

súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti  

Právny základ  

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

s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

Opis kategórií dotknutých osôb 

Fyzické osoby, ktoré podali podnet a ktoré sú prešetrované podľa 

zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním 

protispoločenskej činnosti 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje súvisiace s vybavovaním a prešetrovaním podnetov, 

najmä meno, priezvisko, adresa pobytu, ďalšie osobné údaje 

nevyhnutné na preverenie podnetu 

Osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia    

č. 2016/679 (GDPR) alebo § 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov, ktoré sú predmetom podnetu alebo 

zistené počas šetrenia 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

podľa čl. 10 nariadenia č. 2016/679 (GDPR) alebo § 17 zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré sú predmetom 

podnetu alebo sú zistené počas šetrenia 

Kategórie príjemcov 

Národný inšpektorát práce, inšpektoráty práce 

Orgán činný v trestnom konaní 

Súd 

Doba uchovávania 10 rokov (LA) 
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12 Označenie (názov) činnosti: Kontrola a audit 

Účel spracúvania  
Vykonávanie kontroly a auditu v pôsobnosti Mestskej časti 

Bratislava-Rusovce 

Právny základ  

Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iné 

osobitné zákony v súvislosti s výkonom kontroly a auditu 

Opis kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby, ktorých sa kontrola a audit týka 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, 

dátum narodenia, rodné číslo, adresa, podpis a iné osobné údaje, 

ktoré sú nevyhnutné na účely kontroly a auditu, poskytnuté alebo 

zistené v priebehu kontroly a auditu 

Osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia    

č. 2016/679 (GDPR) alebo § 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom spracúvania, ak 

sú predmetom kontrolnej činnosti alebo zistené v priebehu kontrolnej 

činnosti 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

podľa čl. 10 nariadenia č. 2016/679 (GDPR) alebo § 17 zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom 

spracúvania, ak sú predmetom kontrolnej činnosti alebo zistené v 

priebehu kontrolnej činnosti  

Kategórie príjemcov 

Ministerstvo financií SR 

Najvyšší kontrolný úrad 

Úrad vládneho auditu 

 

Doba uchovávania 10 rokov (LF3, LC, LB; A – 10) 

 

 

13 Označenie (názov) činnosti: Súdne konania 

Účel spracúvania  Vybavovanie súdnych sporov  

Právny základ  

Osobitné zákony, najmä zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový 

poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 301/2005 Z. z. 

Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 162/2015 

Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb 

Fyzické osoby, ktoré majú postavenie účastníka/subjektu konania 

alebo jeho zástupcu, osoby oprávnenej konať, svedka, iné fyzické 

osoby 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje súvisiace s vybavovaním súdnych sporov, najmä 

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo pobytu, dátum 

narodenia alebo iný identifikačný údaj, telefónne číslo, adresa 

elektronickej pošty a ďalšie osobné údaje zistené alebo poskytnuté 

v priebehu súdneho sporu 

Osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia    

č. 2016/679 (GDPR) alebo § 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom spracúvania, ak 

sú zistené alebo poskytnuté v priebehu vybavovania súdneho 

konania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

podľa čl. 10 nariadenia č. 2016/679 (GDPR) alebo § 17 zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom 
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spracúvania, ak sú zistené alebo poskytnuté v priebehu vybavovania 

súdneho konania 

Kategórie príjemcov 

Súd 

Orgán činný v trestnom konaní 

Účastník/subjekt 

Doba uchovávania 10 rokov (MA9) 

 

 

14 Označenie (názov) činnosti: Monitorovanie kamerovým systémom 

Účel spracúvania  

Zabezpečenie ochrany verejného poriadku a bezpečnosti; 

zlepšenie ochrany nehnuteľnosti a iného majetku mestskej 

časti; zvýšenie ochrany života a telesnej integrity občanov; 

získavanie dôkazov na účely občianskoprávnych nárokov; 

odhaľovanie kriminality 

Právny základ  
Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia 2016/679 

(GDPR) 

Opis kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby vstupujúce do monitorovaného priestoru 

Opis kategórií osobných údajov 

Podobizeň fyzickej osoby, prejavy osobnej povahy, údaje, ktorými je 

možné fyzickú osobu identifikovať, typ a EČV vozidla 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania, osobné údaje súvisiace s páchaním 

priestupku alebo trestného činu môžu byť zachytené ako dôkaz na 

kamerovom zázname 

Kategórie príjemcov 

Súd 

Orgán činný v trestnom konaní 

Priestupkový orgán 

iný oprávnený subjekt podľa článku 6 ods. 1 písm. c) a e) GDPR 

Spoločný prevádzkovateľ  
Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy, Gonduličova 10, 851 
05 Bratislava 

Oznámenie o ochrane osobných 

údajov spoločného prevádzkovateľa 
https://msp.bratislava.sk/gdpr/ms-1662/p1=1662  

Doba uchovávania 15 dní 

 

 

15 Označenie (názov) činnosti: Poslanci miestneho zastupiteľstva 

Účel spracúvania  
Evidencia a výkon mandátov poslancov miestneho 

zastupiteľstva  

Právny základ  

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

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

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

predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom 

https://msp.bratislava.sk/gdpr/ms-1662/p1=1662
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sporení v znení neskorších predpisov a iné osobitné zákony 

nevyhnutné za účelom výkonu mandátu poslanca mestského 

zastupiteľstva 

Opis kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby, ktoré boli zvolené za miestneho poslanca 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje nevyhnutné za účelom výkonu funkcie miestneho 

poslanca, najmä titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum 

a miesto narodenia, rodinný stav, rodné číslo, číslo občianskeho 

preukazu, názov banky, číslo bankového účtu, zdravotná poisťovňa, 

adresa bydliska, tel. č., e-mail, názov, adresa, tel. č. a e-mail 

zamestnávateľa, fotografia a iné osobné údaje nevyhnutné na 

dosiahnutie účelu spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov vo vzťahu k politickej 

príslušnosti 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Daňový úrad 

Sociálna poisťovňa 

Zdravotné poisťovne 

Doplnkové dôchodkové sporiteľne 

Dôchodkové správcovské spoločnosti 

Exekútor 

Doba uchovávania 10 rokov (UI1), 2 roky ospravedlnenia (UI2) 

 

 

16 Označenie (názov) činnosti: Evidencia členov komisií (neposlanci) 

Účel spracúvania  
Evidencia osôb (neposlancov) menovaných za členov komisií 

a výkon funkcie člena komisie (neposlanca) 

Právny základ  
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby, ktoré boli zvolené/menované za člena komisie  

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje nevyhnutné za účelom výkonu funkcie člena komisie 

(neposlanca), najmä titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum 

a miesto narodenia, rodinný stav, rodné číslo, číslo občianskeho 

preukazu, názov banky, číslo bankového účtu, zdravotná poisťovňa, 

adresa bydliska, tel. č., e-mail, názov, adresa, tel. č. a e-mail 

zamestnávateľa, fotografia a iné osobné údaje nevyhnutné 

za účelom plnenia povinností podľa osobitných zákonov 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov 

Daňový úrad 

Sociálna poisťovňa 

Zdravotné poisťovne 

Doplnkové dôchodkové sporiteľne 

Dôchodkové správcovské spoločnosti 

Exekútor 

Doba uchovávania 10 rokov (UJ1, UJJ; A -  10) 
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17 Označenie (názov) činnosti: Organizácia mestského zastupiteľstva 

Účel spracúvania  

Organizácia a činnosť miestneho zastupiteľstva, vyhotovenie 

obrazového a zvukového záznamu zo zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce z dôvodu 

zabezpečenia informovania občanov o priebehu zasadnutia 

zastupiteľstva prostredníctvom masovokomunikačných 

prostriedkov  

Právny základ  

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 

Opis kategórií dotknutých osôb 

Poslanci miestneho zastupiteľstva, fyzické osoby prihlásené 

do diskusie, fyzické osoby, ktorých sa činnosť mestského 

zastupiteľstva týka, osoby zúčastňujúce sa zasadnutia, najmä 

zamestnanci úradu a verejnosť 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, 

adresa, podpis, tel. č., e-mail a iné osobné údaje nevyhnutné na 

dosiahnutie účelu spracúvania, podobizeň fyzickej osoby, prejavy 

osobnej povahy 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov 
používateľ (návštevník) profilu mestskej časti na webovom sídle 

www.facebook.com 

Spoločný prevádzkovateľ  Facebook, Inc., Menlo Park, Kalifornia, USA 

Oznámenie o ochrane osobných 

údajov spoločného prevádzkovateľa 
https://sk-sk.facebook.com/privacy/explanation  

Doba uchovávania  10 rokov (UL2), 5 rokov audiovizuálny záznam (AH2; A – 5) 

 

 

18 Označenie (názov) činnosti: Kontrolná činnosť útvarom miestneho kontrolóra 

Účel spracúvania  
Vykonávanie kontrolnej činnosti v pôsobnosti miestneho 

kontrolóra 

Právny základ  

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby, ktorých sa kontrolná činnosť týka 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, 

dátum narodenia, rodné číslo, adresa, tel. č., e-mail, podpis, iné 

osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na účely kontrolnej činnosti, 

poskytnuté alebo zistené v priebehu kontrolnej činnosti 

Osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia    

č. 2016/679 (GDPR) alebo § 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom spracúvania, ak 

sú predmetom kontrolnej činnosti alebo zistené v priebehu kontrolnej 

činnosti 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

podľa čl. 10 nariadenia č. 2016/679 (GDPR) alebo § 17 zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom 

https://sk-sk.facebook.com/privacy/explanation
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spracúvania, ak sú predmetom kontrolnej činnosti alebo zistené v 

priebehu kontrolnej činnosti  

Kategórie príjemcov 

Súd 

Orgán činný v trestnom konaní 

Najvyšší kontrolný úrad  

Doba uchovávania 10 rokov (LF) 

 

 

19 Označenie (názov) činnosti: Prevod obecných bytov a nebytových priestorov 

Účel spracúvania  
Prevod bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve Mestskej časti 

Bratislava-Rusovce 

Právny základ  

Predzmluvný a zmluvný vzťah 

Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

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

zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby, ktoré sú zmluvnou stranou pri prevode vlastníctva 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, 

rodné priezvisko, číslo občianskeho preukazu, dátum narodenia, 

rodné číslo, adresa, tel. č., e-mail, číslo účtu, podpis a iné osobné 

údaje na dosiahnutie účelu 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov Okresný úrad (kataster nehnuteľností) 

Doba uchovávania  50 rokov (MA3; A – 50) 

 

 

20 Označenie (názov) činnosti: Evidencia poradia uchádzačov o byt 

Účel spracúvania  Evidencia poradia uchádzačov o byt podľa osobitného zákona 

Právny základ  

Zákon č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich 

s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení neskorších 

predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby, ktoré sú žiadateľmi o byt, manžel/manželka 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje nevyhnutné za účelom zapísania uchádzača 

do evidencie, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, tel. č., e-mail, 

údaje týkajúce sa sociálnych pomerov a iné osobné údaje 

na dosiahnutie účelu a preukázania splnenia podmienok 

na pridelenie bytu 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

Doba uchovávania 10 rokov (SH3) 
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21 Označenie (názov) činnosti: Zmluvné vzťahy z nájmu nájomných bytov 

Účel spracúvania  Nájom nájomných bytov  

Právny základ  

Predzmluvné a zmluvné vzťahy  

Zákon č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich 

s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení neskorších 

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

neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb 
Fyzické osoby, ktoré sú zmluvnou stranou nájomného vzťahu, 

spolubývajúce osoby (členovia domácnosti) 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, 

dátum narodenia, rodné číslo, rodinný vzťah, adresa, tel. č., e-mail, 

číslo účtu, podpis a iné osobné údaje na dosiahnutie účelu 

spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov 

Exekútor 

Poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Rusovce 

Doba uchovávania 10 rokov (MA6) 

 

 

22 Označenie (názov) činnosti: Zmluvné vzťahy z nájmu pozemkov a stavieb 

Účel spracúvania  Nájom pozemkov a stavieb 

Právny základ  

Predzmluvné a zmluvné vzťahy 

Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

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

predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby, ktoré sú zmluvnou stranou nájomného vzťahu 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, 

dátum narodenia, rodné číslo, adresa, stav, tel. č.,  

e-mail, číslo účtu, podpis a iné osobné údaje na dosiahnutie účelu 

spracúvania, výška dlžnej sumy nájomného 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov 
Poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Rusovce 

Doba uchovávania 10 rokov (MA6) 

 

 

23 Označenie (názov) činnosti: Zmluvné vzťahy z nájmu ostatných nehnuteľností 

Účel spracúvania  Nájom nebytových priestorov 

Právny základ  

Predzmluvné a zmluvné vzťahy 

Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
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v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb 
Fyzické osoby, ktoré sú zmluvnou stranou nájomného vzťahu 

nebytových priestorov 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, 

dátum narodenia, rodné číslo, adresa, tel. č., e-mail, číslo účtu, 

podpis a iné osobné údaje na dosiahnutie účelu spracúvania, výška 

dlžnej sumy nájomného 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov 
Poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Rusovce 

Doba uchovávania 10 rokov (MA6) 

 

 

24 Označenie (názov) činnosti: Zmluvné vzťahy z komerčného nájmu nehnuteľností 

Účel spracúvania  Komerčný nájom nehnuteľností (reprezentačných priestorov) 

Právny základ  

Predzmluvné a zmluvné vzťahy 

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších priestorov 

Opis kategórií dotknutých osôb 
Fyzické osoby, ktoré majú záujem o komerčný prenájom priestorov 

a ktoré sú zmluvnou stranou nájomného vzťahu 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, 

adresa, tel. č., e-mail, číslo účtu, podpis a iné osobné údaje na 

dosiahnutie účelu spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

 

 

25 Označenie (názov) činnosti: Správa daní a poplatkov 

Účel spracúvania  

Plnenie povinností na úseku dane a poplatkov, najmä predaja 

na trhovom mieste, dane z predajných automatov 

a nevýherných hracích prístrojov, dane za psa  

Právny základ  

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, Štatút Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

v znení neskorších dodatkov, zákon č.178/1998 Z. z. o podmienkach 

predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o 

zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb 

Fyzické osoby, ktoré sú daňovníkmi dane, zástupcovia daňových 

subjektov a iné fyzické osoby, ak je to nevyhnutné podľa osobitných 

zákonov  
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Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, 

rodné číslo, adresa trvalého pobyt, podpis a iné osobné údaje podľa 

osobitných predpisov na dosiahnutie účelu 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov 

Finančné riaditeľstvo SR 

Ministerstvo financií SR 

Súd 

Orgán činný v trestnom konaní 

Doba uchovávania 10 rokov (MA6) 

 

 

26 Označenie (názov) činnosti: Poplatok za rozvoj 

Účel spracúvania  
Plnenie povinností v súvislosti s poplatkom za rozvoj mestskej 

časti Bratislava-Rusovce 

Právny základ  

Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb 
Fyzické osoby, ktoré sú daňovníkmi poplatku, zástupcovia daňových 

subjektov  

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, 

rodné číslo, adresa trvalého pobytu, podpis a iné osobné údaje podľa 

osobitných predpisov na dosiahnutie účelu 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov 

Finančné riaditeľstvo SR 

Ministerstvo financií SR 

Mestský kontrolór Hlavného mesta SR Bratislavy 

Súd 

Orgán činný v trestnom konaní 

Doba uchovávania  10 rokov (FE) 

 

 

27 Označenie (názov) činnosti: Agenda Daňové exekúcie 

Účel spracúvania  
Vymáhanie daňových nedoplatkov v daňovom exekučnom konaní 

alebo vymáhanie daňových nedoplatkov podľa osobitného predpisu 

Právny základ  

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov , zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a 

exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o  zmene a doplnení 

ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 59/2018 Z. 

z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) 

Opis kategórií dotknutých osôb 
Fyzické osoby, ktoré sú daňovníkmi miestnych daní - daňoví dlžníci, 

daňové subjekty, zástupcovia daňových subjektov, iná osoba ako 
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daňový subjekt, ktorá má práva a povinnosti pri správe daní alebo 

ktorej práva a povinnosti sú správou daní dotknuté 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, meno, priezvisko, rodné 

číslo, adresa trvalého pobytu, titul, dátum narodenia, miesto 

podnikania, číslo účtu v konkrétnom peňažnom ústave, údaje 

o nehnuteľnostiach vo vlastníctve daňového dlžníka, tel. č.,                  

e-mailová adresa, iné osobné údaje podľa osobitných predpisov na 

dosiahnutie účelu  

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov 

Osoby oprávnené v zmysle príslušných predpisov, 

Exekútor, 

Notár, 

Sociálna poisťovňa 

Zamestnávatelia daňových dlžníkov 

Peňažný ústav 

Kataster nehnuteľností 

Súd 

Doba uchovávania 10 rokov (F12) 

 

 

28 Označenie (názov) činnosti: Civilná ochrana obyvateľstva 

Účel spracúvania  Plnenie povinností v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva 

Právny základ  
Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 

neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb 
Fyzické osoby, ktoré sa zúčastňujú na civilnej ochrane obyvateľstva 

a plnia uložené povinnosti  

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, 

adresa, fotografia v súvislosti s preukazom civilnej ochrany, podpis 

a iné osobné údaje za účelom plnenia povinností podľa zákona 

o civilnej ochrane obyvateľstva 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov Okresný úrad 

Doba uchovávania 10 rokov (CA) 

 

 

29 
Označenie (názov) činnosti: Jednorazová finančná výpomoc v dôsledku mimoriadnej 

udalosti 

Účel spracúvania  
Poskytovanie jednorazovej finančnej výpomoci v dôsledku 

mimoriadnej udalosti 

Právny základ  
Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 

neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby, ktorým sa poskytuje finančná výpomoc  

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, 

dátum narodenia, rodné číslo, adresa, tel. č., e-mail, podpis, sociálna 

situácia, doklad preukazujúci užívacie právo k obydliu a iné osobné 

údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 
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Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov 
Okresný úrad 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Doba uchovávania 10 rokov (CA3; A – 10) 

 

 

30 
Označenie (názov) činnosti: Evidencia osôb, ktoré sa v čase krízovej situácie 

nachádzajú na území obce 

Účel spracúvania  
Evidencia osôb, ktoré sa v čase krízovej situácie nachádzajú 

na území obce 

Právny základ  
Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo 

času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby, ktorým môže byť uložená pracovná povinnosť 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu: meno, priezvisko, rodné 

číslo, pobyt, iné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov Okresný úrad  

Doba uchovávania 10 rokov (CA) 

 

 

31 
Označenie (názov) činnosti: Evidencia osôb za účelom uloženia povinnosti poskytnúť  

ubytovanie v čase vojny alebo vojnového stavu 

Účel spracúvania  

Evidencia osôb, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového 

stavu uložená povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom 

ozbrojených síl, ozbrojených zborov, Hasičského a 

záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy hospodárskej 

mobilizácie 

Právny základ  
Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení 

neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby, ktorým môže byť uložená povinnosť 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, 

adresa, rodné číslo, údaj o vlastníctve k nehnuteľnosti a iné osobné 

údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov Okresný úrad  

Doba uchovávania 10 rokov (CA) 

 

 

32 
Označenie (názov) činnosti: Evidencia osôb za účelom uloženia pracovnej povinnosti 

v čase vojny alebo vojnového stavu 

Účel spracúvania  
Evidencia osôb, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového 

stavu uložená pracovná povinnosť  

Právny základ  
Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení 

neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby, ktorým môže byť uložená pracovná povinnosť 
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Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu: meno, priezvisko, rodné 

číslo, miesto pobytu a iné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov Okresný úrad  

Doba uchovávania 10 rokov (CA) 

 

 

33 Označenie (názov) činnosti: Hospodárska mobilizácia 

Účel spracúvania  Spracovanie agendy hospodárskej mobilizácie 

Právny základ  

Zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene 

a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových 

situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších 

predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb 

 

 

Zamestnanci, iné fyzické osoby na účely krízového plánovania, 

vyrozumenia subjektu hospodárskej mobilizácie o vyhlásení 

núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu 

a vypovedaní vojny alebo o nariadení vykonávania opatrení 

hospodárskej mobilizácie, uloženia pracovnej povinnosti, vecného 

plnenia, výdaja nákupných preukazov alebo prídelových lístkov 

alebo evidencie zamestnancov pre okresný úrad v sídle kraja na 

účely ich oslobodenia od mimoriadnej služby určené na zaistenie 

bezpečnosti Slovenskej republiky alebo obrany Slovenskej republiky 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu podľa osobitného zákona, 

najmä meno, priezvisko a akademický titul, miesto a dátum 

narodenia, rodné číslo, adresa trvalého 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 e-mailová 

adresa na fyzickú osobu alebo zamestnanca subjektu hospodárskej 

mobilizácie, na ktorom je zastihnuteľný cez pracovný čas aj mimo 

neho, údaje na fyzickú osobu súvisiace s jej zamestnaním, ako je 

pracovné zaradenie, osobné číslo pridelené v rámci zamestnávateľa, 

vodičský preukaz, osvedčenie Národného bezpečnostného úradu, 

vojenské zaradenie za účelom dosiahnutia účelu spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania  

Opis kategórií osobných údajov 

Ministerstvo hospodárstva SR 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

Ministerstvo kultúry SR 

Okresný úrad  

Doba uchovávania 10 rokov (CA) 

 

 

34 Označenie (názov) činnosti: Náhrady v oblasti hospodárskej mobilizácie 

Účel spracúvania  
Poskytovanie náhrad v oblasti hospodárskej mobilizácie 

za pracovnú povinnosť 

Právny základ  Predzmluvný a zmluvný vzťah 
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Zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene 

a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových 

situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon 

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

Opis kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby, ktorým sa poskytuje náhrada, právny nástupca 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, 

dátum narodenia, rodné číslo, adresa, tel. č., e-mail, podpis, a iné 

osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov 

Ministerstvo hospodárstva SR v rámci povinnosti poskytovať 

súčinnosť pri výkone opatrení pracovnej povinnosti  

Okresný úrad v rámci povinnosti poskytovať súčinnosť pri výkone 

opatrení pracovnej povinnosti 

Doba uchovávania 10 rokov (CA) 

 

 

35 
Označenie (názov) činnosti: Vyhotovovanie výpisu z Registra trestov Generálnej 

prokuratúry Slovenskej republiky (IOMO) 

Účel spracúvania  

Vyhotovovanie listiny preukazujúcej, či fyzická osoba bola 

alebo nebola odsúdená za trestný čin (odsúdenia, ktoré ešte 

neboli zahladené) v evidencii spáchaných trestných činov 

fyzických osôb, ktorý vedie Generálna prokuratúra Slovenskej 

republiky  rámci elektronického poskytovania služieb štátom 

Právny základ  
Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Občan Slovenskej republiky 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje občana z občianskeho preukazu/cestovného dokladu: 

meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, 

ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku 

osoby, ktorej sa žiadosť týka, dátum narodenia, rodné číslo, miesto 

a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v 

cudzine aj štát narodenia, štátne občianstvo, pohlavie, meno, 

priezvisko a rodné priezvisko rodičov žiadateľa, 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky  

Kategórie príjemcov Žiadatelia alebo osoby splnomocnené žiadateľom   

Doba uchovávania Neuchováva sa 

 

 

36 Označenie (názov) činnosti: Podnety oznamovateľov protispoločenskej činnosti 

Účel spracúvania  

Prešetrovanie podnetov podľa zákona č. 307/2014 Z. z. 

o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním 

protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 
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Právny základ  

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

s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

Opis kategórií dotknutých osôb 
Oznamovatelia protispoločenskej činnosti a osoby dotknuté 

oznámeniami 

Opis kategórií osobných údajov 

Meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa (oznamovatelia 

protispoločenskej činnosti), podpis 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov 
Inšpektorát práce 

Účastníci konania 

Doba uchovávania 5 rokov 

 

 

37 Označenie (názov) činnosti: Osvedčovanie listín a podpisov 

Účel spracúvania  Vykonávanie osvedčovania listín a podpisov 

Právny základ  

Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov okresnými 

úradmi a obcami v znení neskorších predpisov, zákon č. 145/1995  

Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby, ktoré osvedčujú listiny a podpisy 

Opis kategórií osobných údajov 

Meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, údaj, že 

podpis na listine urobila alebo uznala za svoj vlastný fyzická osoba, 

ktorej podpis bol osvedčený, údaj, akým spôsobom bola preukázaná 

totožnosť fyzickej osoby, ktorej podpis bol osvedčený (druh a číslo 

preukazu totožnosti, adresa pobytu v čase osvedčovania) 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov 

Okresný úrad 

Súd 

Orgány činné v trestnom konaní 

Doba uchovávania 10 rokov (VM9) 

 

 

38 Označenie (názov) činnosti: Oceňovanie osôb   

Účel spracúvania  
Oceňovanie osôb a udeľovanie cien starostky Mestskej časti 

Bratislava-Rusovce 

Právny základ  Súhlas dotknutej osoby 

Opis kategórií dotknutých osôb 
Fyzické osoby, ktorým sa udeľuje cena, zákonný zástupca, osoba, 

ktorá nominuje fyzickú osobu na ocenenie 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, 

dátum narodenia, adresa bydliska, adresa školy, tel. č., e-mail, 

najvyššie dosiahnuté ocenenie v školskom roku, ak ide 

o žiaka/študenta navrhnutého na ocenenie, a iné osobné údaje 

nevyhnutné na dosiahnutie účelu ocenenia v stanovenej kategórii 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania  
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Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

Doba uchovávania 5 rokov (AK; A – 5) 

 

 

39 Označenie (názov) činnosti: Sms rozhlas 

Účel spracúvania  Vykonávanie marketingových činností a zasielanie newslettrov 

Právny základ  Súhlas dotknutej osoby 

Opis kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby, ktorým sa zasielajú marketingové ponuky 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, 

adresa, tel. č. za účelom dosiahnutia účelu spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

Doba uchovávania Do momentu odvolania súhlasu dotknutej osoby 

 

 

40 
Označenie (názov) činnosti: Podnety používateľov mobilnej aplikácie Správy o meste - 

RUSOVCE 

Účel spracúvania  Vybavovanie podnetov občanov prostredníctvom mobilnej aplikácie 

Právny základ  Súhlas dotknutej osoby 

Opis kategórií dotknutých osôb 
Fyzické osoby, ktoré sa zašlú podnet prostredníctvom mobilnej 

aplikácie 

Opis kategórií osobných údajov 

Meno, priezvisko, adresa, tel. č., e-mail, fotografia, GPS súradnice o 

polohe 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov 
Externý poskytovateľ úložiska, 

Externý správca aplikácie Správy o meste, 

Doba uchovávania 
Do momentu odvolania súhlasu dotknutej osoby najviac však 5 rokov 

odo dňa vybavenia podnetu. 

 

 

41 Označenie (názov) činnosti: Pracovnoprávna agenda riaditeľov základnej a materskej školy  

Účel spracúvania  
Vedenie personálnej agendy (vrátane predzmluvných vzťahov) 

a hodnotenie riaditeľov základnej a materskej školy 

Právny základ  

Predzmluvný a zmluvný vzťah 

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve 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, zákon 

č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

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

práce v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Uchádzači o funkciu riaditeľa, fyzické osoby, ktoré sú riaditeľmi 
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Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, 

adresa, tel. č., e-mail, podpis, životopisné údaje, mzdové náležitosti 

a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

(poznámka: údaje týkajúce sa zdravia, ako osobitné kategórie môžu 

byť súčasťou životopisu, ak si dotknutá osoba tento údaj 

do životopisu uvedie) 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky 

vo vzťahu k údajom o bezúhonnosti 

Kategórie príjemcov 
Rada školy 

Orgány verejnej moci vykonávajúce dozor, dohľad alebo kontrolu 

Doba uchovávania 10 rokov (QA1, QA2, QA3; A – 10) 

 

 

42 Označenie (názov) činnosti: Rada školy 

Účel spracúvania  

Ustanovenie a evidencia členov Rady školy ako iniciatívneho 

a poradného samosprávneho orgánu, ktorý sa vyjadruje 

a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, 

pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov 

v oblasti výchovy a vzdelávania 

Právny základ  
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Opis kategórií dotknutých osôb Členovia Rady školy 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, 

príslušnosť k škole, údaj o tom, za koho je zvolený/delegovaný, 

podpis a iné osobné údaje za účelom dosiahnutia účelu spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

Doba uchovávania 5 rokov (QA4) 

 

 

43 Označenie (názov) činnosti: Štatistické výkazy 

Účel spracúvania  
Zber údajov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane 

z príjmov obciam v oblasti školstva 

Právny základ  
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných 

škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov  

Opis kategórií dotknutých osôb Dieťa, žiak, poslucháč 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä meno, priezvisko, 

dátum narodenia, škola/školské zariadenie 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

Doba uchovávania 10 rokov (OV1) 
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44 Označenie (názov) činnosti:  Grantové programy Mestskej časti Bratislava-Rusovce 

Účel spracúvania  

Podpora rozširovania kultúrnych, kultúrno-spoločenských, 

športových, sociálnych, publikačných, vzdelávacích a tvorivých 

aktivít obyvateľov hlavného mesta 

Právny základ  Predzmluvný a zmluvný vzťah 

Opis kategórií dotknutých osôb Žiadateľ, osoba zodpovedná za projekt, štatutárny orgán  

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä meno, priezvisko, 

adresa, tel. č., e-mail, osobné údaje uvedené na predkladaných 

dokladoch o grant 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

Doba uchovávania 10 rokov účtovné doklady (FU3), 10 rokov zmluvy (AS5) 

 

 

45 Označenie (názov) činnosti: Údržba zelene 

Účel spracúvania  Výrub drevín a umiestnenie náhradnej výsadby  

Právny základ  
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov  

Opis kategórií dotknutých osôb 
Fyzické osoby, ktoré požiadajú o výrub drevín a umiestnenie 

náhradnej výsadby 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, 

adresa, tel. č., e-mail, podpis, iné osobné údaje za účelom 

dosiahnutia účelu spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

Doba uchovávania 10 rokov (EB5) 

 

 

46 Označenie (názov) činnosti: Odstraňovanie vozidiel 

Účel spracúvania  

Odstraňovanie vozidiel z miest, na ktorých poškodzujú alebo 

ohrozujú životné prostredie alebo narušujú estetický vzhľad 

obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny 

Právny základ  
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby, ktoré sú držiteľmi vozidla, vlastníkmi vozidla 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, 

adresa, ŠPZ, VIN číslo a iné osobné údaje podľa osobitných 

predpisov na dosiahnutie účelu 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov 
Policajný zbor 

Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva 
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Prevádzkovateľ určeného parkoviska 

Doba uchovávania 10 rokov (EA), 5 rokov (DE) 

 

 

47 Označenie (názov) činnosti: Oznámenia o nezákonne umiestnenom odpade 

Účel spracúvania  Vybavovanie oznámení o nezákonne umiestnenom odpade 

Právny základ  
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, iná fyzická osoba  

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, 

adresa, tel. č., e-mail a iné osobné údaje podľa osobitných predpisov 

na dosiahnutie účelu 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov 
Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva 

Orgán štátnej vodnej správy 

Doba uchovávania 5 rokov (EI) 

 

 

48 Označenie (názov) činnosti: Stanoviská podľa stavebného zákona 

Účel spracúvania  Vydávanie záväzných stanovísk podľa stavebného zákona  

Právny základ  
Zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby, ktorých sa stanoviská týkajú  

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, 

adresa, tel. č., e-mail, podpis, iné osobné údaje za účelom 

dosiahnutia účelu spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

Doba uchovávania 5 rokov (TE) 

 

 

49 Označenie (názov) činnosti: Výrub a výsadba cestnej zelene 

Účel spracúvania  Vydávanie povolení na výrub a výsadbu cestnej zelene 

Právny základ  

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby, ktoré sú účastníkmi konania 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, 

adresa, tel. č., e-mail, podpis, iné osobné údaje za účelom 

dosiahnutia účelu spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 
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Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov 
Okresný úrad 

Účastník konania 

Doba uchovávania 5 rokov (EC) 

 

 

50 
Označenie (názov) činnosti: Konania k nepovoleným činnostiam na miestnych 

komunikáciách 

Účel spracúvania  
Riešenie nepovolenej činnosti na miestnych komunikáciách, 

ukladanie pokút 

Právny základ  

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1976 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby, ktoré sú účastníkmi konania 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, 

dátum narodenia, adresa, tel. č., e-mail, podpis, iné osobné údaje 

za účelom dosiahnutia účelu spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za priestupky sú predmetom 

spracúvania  

Kategórie príjemcov 
Okresný úrad 

Účastník konania 

Doba uchovávania 10 rokov blokové konanie (GN), 5 rokov priestupkové konanie (AP) 

 

 

51 
Označenie (názov) činnosti: Povolenie pripojenia na miestnu komunikáciu a zriadenie 

zjazdu z miestnej komunikácie 

Účel spracúvania  
Vydávanie povolení na pripojenie na miestnu komunikáciu 

a na zriadenie zjazdu z miestnej komunikácie 

Právny základ  

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1976 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon 

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

predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby, ktoré sú účastníkmi konania 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, 

dátum narodenia, adresa, tel. č., e-mail, podpis, iné osobné údaje 

za účelom dosiahnutia účelu spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov 

Policajný zbor 

Okresný úrad 

Účastník konania 

Doba uchovávania 5 rokov (DC) 

 

 

52 Označenie (názov) činnosti: Povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie 



 34 

Účel spracúvania  Vydávanie povolení zvláštneho užívania miestnej komunikácie  

Právny základ  

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1976 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon 

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

predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby, ktoré sú účastníkmi konania 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, 

dátum narodenia, adresa, tel. č., e-mail, podpis, iné osobné údaje 

za účelom dosiahnutia účelu spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov 

Policajný zbor 

Okresný úrad 

Účastník konania 

Doba uchovávania 5 rokov (DC1) 

 

 

53 Označenie (názov) činnosti: Povolenie uzávierky miestnej komunikácie 

Účel spracúvania  Vydávanie povolení uzávierky miestnej komunikácie 

Právny základ  

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1976 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon 

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

predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb 
Fyzické osoby, ktoré požiadali o povolenie a ktoré sú účastníkmi 

konania 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, 

dátum narodenia, adresa, tel. č., e-mail, podpis, iné osobné údaje 

za účelom dosiahnutia účelu spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov 
Policajný zbor 

Účastník konania 

Doba uchovávania 5 rokov (DB2) 

 

 

54 Označenie (názov) činnosti: Vjazd do pešej zóny 

Účel spracúvania  Vydávanie povolení na vjazd do pešej zóny  

Právny základ  

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej 

premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb 
Fyzické osoby, ktoré požiadali o povolenie a ktorým bolo vydané 

povolenie 
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Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, 

dátum, adresa, tel. č., e-mail, podpis, iné osobné údaje za účelom 

dosiahnutia účelu spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

Doba uchovávania 5 rokov (DD) 

 

 

55 
Označenie (názov) činnosti: Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom 

pásme 

Účel spracúvania  
Vydávanie povolení výnimiek zo zákazu činnosti v ochranných 

pásmach 

Právny základ  
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby, ktoré požiadali o povolenie 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, 

adresa, tel. č., e-mail, podpis, iné osobné údaje za účelom 

dosiahnutia účelu spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov Okresný úrad 

Doba uchovávania 5 rokov (DC) 

 

 

56 Označenie (názov) činnosti: Správa pozemných komunikácií 

Účel spracúvania  Zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla užívateľom komunikácií 

Právny základ  
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb 
Fyzické osoby, ktoré si uplatňujú právo na náhradu škody, účastníci 

dopravnej nehody 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, 

adresa, dátum narodenia, rodné číslo, tel. č., e-mail, podpis, 

evidenčné číslo vozidla, číslo občianskeho preukazu a vodičského 

preukazu, iné osobné údaje za účelom dosiahnutia účelu 

spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov Policajný zbor 

Doba uchovávania 3 roky (DF2) 

 

 

57 Označenie (názov) činnosti: Štátny odborný dozor nad miestnymi komunikáciami 

Účel spracúvania  Výkon kontrolnej činnosti nad miestnymi komunikáciami 
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Právny základ  
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby, ktorých sa kontrolná činnosť týka 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, 

adresa, tel. č., e-mail, podpis a iné osobné údaje, ktoré sú 

nevyhnutné na účely kontrolnej činnosti, poskytnuté alebo zistené 

v priebehu kontrolnej činnosti 

Osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia č. 

2016/679 (GDPR) alebo § 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom spracúvania, ak 

sú predmetom dozornej činnosti alebo zistené v priebehu dozoru 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

podľa čl. 10 nariadenia č. 2016/679 (GDPR) alebo § 17 zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom 

spracúvania, ak sú predmetom dozornej činnosti alebo sú zistené v 

priebehu dozoru  

Kategórie príjemcov Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

Doba uchovávania 5 rokov (DC2) 

 

 

58 Označenie (názov) činnosti: Špeciálny stavebný úrad 

Účel spracúvania  
Konania v pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu podľa 

stavebného zákona, vrátane kolaudačných konaní 

Právny základ  
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby, ktoré sú účastníkmi konania 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, 

adresa, tel. č., e-mail, podpis a iné osobné údaje, ktoré sú 

nevyhnutné na účely kontrolnej činnosti, poskytnuté alebo zistené 

v priebehu kontrolnej činnosti 

Osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia    

č. 2016/679 (GDPR) alebo § 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom spracúvania, ak 

sú predmetom konania alebo sú zistené v priebehu konania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

podľa čl. 10 nariadenia č. 2016/679 (GDPR) alebo § 17 zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom 

spracúvania, ak sú predmetom konania alebo, sú zistené v priebehu 

konania  

Kategórie príjemcov 
Okresný úrad 

Účastníci konania 

Doba uchovávania 10 rokov (DG) 

 

 

59 Označenie (názov) činnosti: Štátny stavebný dohľad nad miestnymi komunikáciami 

Účel spracúvania  Výkon stavebného dohľadu nad miestnymi komunikáciami 

Právny základ  
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby, ktorých sa stavebný dohľad týka 
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Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, 

adresa, tel. č., e-mail, podpis a iné osobné údaje, ktoré sú 

nevyhnutné na účely kontrolnej činnosti, poskytnuté alebo zistené 

v priebehu kontrolnej činnosti 

Osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia    

č. 2016/679 (GDPR) alebo § 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom spracúvania, ak 

sú predmetom dohľadu alebo zistené v priebehu dohľadu 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

podľa čl. 10 nariadenia č. 2016/679 (GDPR) alebo § 17 zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom 

spracúvania, ak sú predmetom dohľadu alebo, sú zistené v priebehu 

dohľadu  

Kategórie príjemcov Okresný úrad 

Doba uchovávania 5 rokov (DC) 

 

 

60 
Označenie (názov) činnosti: Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi 

Účel spracúvania  
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi 

Právny základ  
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Fyzická osoba, ktorá je držiteľom odpadu/poplatníkom  

Opis kategórií osobných údajov  

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, 

adresa, číslo občianskeho preukazu, tel. č., e-mail 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

Doba uchovávania 5 rokov (EI1, EI2) 

 

 

61 Označenie (názov) činnosti: Priestupky 

Účel spracúvania  
Prejednávanie a objasňovanie priestupkov v pôsobnosti 

Mestskej časti Bratislava-Rusovce 

Právny základ  

Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov, Štatút Hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy v znení neskorších dodatkov a iný osobitný zákon, ktorý 

ustanovuje pôsobnosť obce na úseku priestupkov 

Opis kategórií dotknutých osôb 

Fyzické osoby, ktoré sú účastníkmi priestupkov, ich objasňovania a 

priestupkového konania, zúčastnená osoba, svedok a iné fyzické 

osoby, ktorých sa osobné údaje týkajú 

Opis kategórií osobných údajov 

a) titul, meno a priezvisko, 

b) rodné číslo alebo dátum narodenia, ak páchateľ nemá rodné číslo, 

c) adresu pobytu, 

d) štátnu príslušnosť, 

e) údaj o doklade totožnosti, 

f) miesto, dátum a čas spáchania priestupku, 
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g) označenie priestupku vrátane príslušného ustanovenia zákona, 

stručný 

popis skutku a následok jeho spáchania, 

h) spôsob vybavenia veci, 

i) uloženú sankciu a ochranné opatrenie, 

j) označenie a sídlo správneho orgánu, ktorý priestupok prejednal, 

k) dátum prejednania priestupku v blokovom konaní alebo dátum 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, 

l) evidenčné číslo pokutového bloku alebo bloku na pokutu 

nezaplatenú na 

mieste, alebo registratúrnu značku právoplatného rozhodnutia. 

Osobitné kategórie osobných údajov vo vzťahu k údajom týkajúcim 

sa zdravia 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky 

vo vzťahu k údajom o priestupkovej činnosti 

Kategórie príjemcov 

Účastníci konania 

Subjekty poskytujúce súčinnosť  

Iné oprávnené správne orgány 

Orgán činný v trestnom konaní  

Mestská polícia Hlavného mesta SR Bratislavy 

Súd  

Doba uchovávania 5 rokov priestupky (AP), 10 rokov správne delikty (AQ) 

 

 

62 Označenie (názov) činnosti: Územné plánovanie 

Účel spracúvania  
Vykonávanie činností na úseku územného plánovania podľa 

stavebného zákona 

Právny základ  
Zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon)  v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby, ktorých sa územné plánovanie týka  

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, 

adresa, podpis, údaje z katastra nehnuteľností a iné osobné údaje 

za účelom dosiahnutia účelu spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov 

Stavebný úrad 

Okresný úrad 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR a iné dotknuté orgány štátnej 

správy 

Doba uchovávania 10 rokov (TA) 

 

 

63 Označenie (názov) činnosti: Rusovské noviny 

Účel spracúvania  Publikačný činnosť (vydávanie periodika Rusovské noviny) 

Právny základ  

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

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov [§ 78 

ods. 2) 

Súhlas dotknutej osoby 

Opis kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby, ktorých sa časopis týka 
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Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje súvisiace s tvorbou časopisu, najmä titul, meno, 

priezvisko, adresa, e-mailová adresa, fotografia a iné osobné údaje 

nevyhnutné na účely časopisu 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

Doba uchovávania 5 rokov (AH1; A – 5)  

 

 

64 Označenie (názov) činnosti: Predaj a zámena pozemkov a stavieb 

Účel spracúvania  
Predaj a zámena pozemkov a stavieb vo vlastníctve/správe 

Mestskej časti Bratislava-Rusovce 

Právny základ  

Predzmluvné a zmluvné vzťahy 

Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

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

predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb 
Fyzické osoby, ktoré sú zmluvnou stranou kúpnej alebo zámennej 

zmluvy 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, 

dátum narodenia, rodné číslo, adresa, stav, tel. č.,  

e-mail, číslo účtu, podpis a iné osobné údaje na dosiahnutie účelu 

spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

Doba uchovávania 50 rokov (AS2; A – 50) 

 

 

65 
Označenie (názov) činnosti: Zmluvné vzťahy z nájmu pozemkov pod verejnoprospešnými 

stavbami 

Účel spracúvania  
Nájom pozemkov pod verejnoprospešnými stavbami Mestskej 

časti Bratislava-Rusovce 

Právny základ  

Predzmluvné a zmluvné vzťahy 

Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

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

predpisov, zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise 

vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 

v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby, ktoré sú zmluvnou stranou nájomnej zmluvy 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, 

dátum narodenia, rodné číslo, adresa, stav, tel. č.,  

e-mail, číslo účtu, podpis a iné osobné údaje na dosiahnutie účelu 

spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania  
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Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

Doba uchovávania 10 rokov (MA6) 

 

 

 

 

66 Označenie (názov) činnosti: Zmluvné vzťahy z vecných bremien 

Účel spracúvania  
Zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve/správe 

Mestskej časti Bratislava-Rusovce 

Právny základ  

Predzmluvné a zmluvné vzťahy 

Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

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

predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb 
Fyzické osoby, ktoré sú zmluvnou stranou zmluvy o zriadení 

vecného bremena 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, 

dátum narodenia, rodné číslo, adresa, stav, tel. č.,  

e-mail, číslo účtu, podpis a iné osobné údaje na dosiahnutie účelu 

spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

Doba uchovávania 5 rokov (AS14) 

 

 

67 Označenie (názov) činnosti: Kybernetická bezpečnosť 

Účel spracúvania  
Zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti, sieťová bezpečnosť 

a bezpečnosť  

Právny základ  

Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia 2016/679 

(GDPR) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov, zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti  

Opis kategórií dotknutých osôb Zamestnanci, zamestnanci dodávateľov  

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä meno, priezvisko, 

logovacie údaje, IP adresa, MAC adresa, typ, verzia internetového 

prehliadača, verzia operačného systému a iné osobné údaje 

na dosiahnutie účelu spracúvania  

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

Doba uchovávania 10 rokov (YH) 

 

 

68 Označenie (názov) činnosti: Dodávateľské vzťahy 

Účel spracúvania  
Spracúvanie (kontaktných) osobných údajov zamestnancov 

dodávateľov v rámci dodávateľských/zmluvných vzťahov 
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Právny základ  

Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia 2016/679 

(GDPR) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov 

Opis kategórií dotknutých osôb Zamestnanci dodávateľov alebo zmluvných partnerov 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, 

funkcia, adresa pracoviska, kontaktné údaje (tel. č., e-mail) a iné 

osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov Zmluvné strany a iné oprávnené osoby ak ustanoví osobitný predpis 

Doba uchovávania 10 rokov (AS1, FU3) 

 
 

69 Označenie (názov) činnosti: Podujatia 

Účel spracúvania  
Podujatia organizované a vykonávané v pôsobnosti Mestskej 

časti Bratislava-Rusovce 

Opis kategórií dotknutých osôb Návštevníci a iné fyzické osoby, ktorí sa podujatia zúčastňujú 

Právny základ  

Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia 2016/679 

(GDPR) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov 

Súhlas dotknutej osoby, ak je s ohľadom na okolnosti vhodnejší 

alebo výslovne potrebný 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, 

adresa, tel. č., e-mail, fotografia a iné osobné údaje za účelom 

dosiahnutia účelu spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

Doba uchovávania 5 rokov (KB; A – 5)  

 
 

70 Označenie (názov) činnosti: Poskytovanie príspevku na sociálnu oblasť 

Účel spracúvania  Poskytovanie príspevku na sociálnu oblasť 

Právny základ  
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb 
Fyzické osoby, ktorým sociálnu službu poskytuje alebo poskytol, 

poskytovateľ sociálnej služby 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, 

adresa, rodné číslo ak je pridelené a dátum narodenia 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

Doba uchovávania 5 rokov (SC1) 
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71 Označenie (názov) činnosti: Matrika 

Účel spracúvania  

Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti 

prevádzkovateľa pri vedení 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 

Právny základ  

Zákon č. 268/1949 Zb. o matrikách v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov  

Písomný súhlas s osvedčeným podpisom fyzickej osoby 

Opis kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby, ktorých osobný stav sa overuje 

Opis kategórií osobných údajov 

- § 13 zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách: deň, mesiac, rok a 

miesto narodenia dieťaťa, 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,  

- § 14 zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách: deň, mesiac rok a 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 muža a ženy, štátne 

občianstvo manželov, mená, priezviská a rodné čísla svedkov, deň, 

- § 15 zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách: 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 zomrelého  

- § 19 zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách: o úradný výpis z knihy 

narodení obsahuje: deň, mesiac, rok, miesto narodenia a rodné číslo 

dieťaťa, meno a priezvisko dieťaťa, pohlavie dieťaťa, meno, 

priezvisko, rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia, štátne 

občianstvo a rodné číslo rodičov, podpis s uvedením mena a 

priezviska a funkcie oprávnenej osoby, o úradný výpis z knihy 

manželstiev obsahuje: deň, mesiac, rok a miesto uzavretia 

manželstva, meno, priezvisko, prípadne rodné priezvisko manželov 

a ich rodné čísla, deň, mesiac, rok miesto narodenia manželov, 

podpis s uvedením mena a priezviska a funkcie oprávnenej osoby, o 

úradný výpis z knihy úmrtí obsahuje: deň, mesiac, rok, miesto úmrtia 

a rodné číslo zomretého, meno, priezvisko, prípadne rodné 

priezvisko zomretého, pohlavie, miesto trvalého pobytu zomretého, 

deň, mesiac, rok a miesto narodenia zomretého, podpis s uvedením 

mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby. 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov 

Ministerstvo vnútra SR 

Orgány činné v trestnom konaní 

Štátne orgány 

Doba uchovávania 

5 rokov (VM7, VM8, VM17 a VM10; A – 5), 10 rokov (VM3, VM4, 

VM5, VM9, VM11, VN), 30 rokov (VM16, VM4; A – 30), 100 rokov 

(VM1; A – 100, VM2, VM12, VM13, VM14, VM15, VM16) 
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72 
Označenie (názov) činnosti: Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností, majetkových 

pomerov verejných funkcionárov 

Účel spracúvania  

Evidencia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

starostov mestskej časti Bratislava-Rusovce a poslancov 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce a 

majetkových pomerov ich manželov a neplnoletých detí, ktorí s 

nimi žijú v domácnosti 

Právny základ  

Článok 7 ods. 1 – 4, ods. 5 písm. e) ústavného zákona č. 357/2004 

Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (ďalej len 

„ústavný zákon“) verejný záujem 

Opis kategórií dotknutých osôb 

Starostka/starosta mestskej časti Bratislava-Rusovce, 

Starostka/starosta mestskej časti Bratislava-Rusovce minulého 

funkčného obdobia, 

Poslankyne a poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Rusovce 

Opis kategórií osobných údajov 

Titul, meno, priezvisko, rodné číslo, verejná funkcia, ktorú vykonáva, 

adresa trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mailová adresa, osobné 

údaje svojho manžela a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú v 

domácnosti 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov používateľ (návštevník) webového sídla www.bratislava-rusovce.sk 

Doba uchovávania 5 rokov po skončení funkčného obdobia 

 
 

73 Označenie (názov) činnosti: Evidencia občanov 

Účel spracúvania  
Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti 

prevádzkovateľa pri vedení evidencie občanov mestskej časti 

Právny základ  
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri 

obyvateľov v znení neskorších predpisov  

Opis kategórií dotknutých osôb 
Fyzické osoby s trvalým bydliskom alebo prechodným bydliskom 

v územnej pôsobnosti prevádzkovateľa 

Opis kategórií osobných údajov 

Meno, priezvisko a rodné priezvisko, dátum, miesto a okres 

narodenia; štát narodenia, ak sa občan narodil v zahraničí, rodné 

číslo, národnosť a akademický titul, ak ich občan uvedie, okres 

pobytu, obec pobytu, časť obce, ulicu, ak sa obec člení na ulice, 

súpisné číslo a orientačné číslo domu a číslo bytu, ak sa dom člení 

na byty, druh pobytu, predchádzajúci trvalý pobyt, doba prechodného 

pobytu, ak ide o občanov cestujúcich do zahraničia na viac ako 90 

dní, štát, miesto a predpokladanú dobu pobytu, ak ide o občanov, 

ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, štát a 

miesto pobytu. 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov 

Register obyvateľov SR 

Ohlasovňa podľa predchádzajúceho trvalého pobytu 

Orgány činné v trestnom konaní 

Ministerstvo vnútra SR 

Okresné riaditeľstvá Policajného zboru  



 44 

Iná oprávnená osoba  

Doba uchovávania 10 rokov (VN) 

 

 

 

 

74 Označenie (názov) činnosti: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách  

Účel spracúvania  
Vedenie osvedčovacích kníh pri osvedčovaní listí a podpisov na 

listinách  

Právny základ  
Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách 

v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Osoba, ktorej pravosť podpisu sa potvrdzuje.  

Opis kategórií osobných údajov 

Meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

Doba uchovávania 10 rokov (VM9) 

 
 

75 
Označenie (názov) činnosti: Všeobecná správa v kompetencii samosprávy 

a prenesenej štátnej správy 

Účel spracúvania  

Spracovanie osobných údajov účastníkov správnych konaní 

vedených v kompetencii obce ako správneho orgánu s 

výnimkou prijímateľov sociálnych služieb 

Právny základ  

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 

znení neskorších predpisov, zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe 

pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene 

a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon 

č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej 

rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

(vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 139/2002 Z. z. 

o rybárstve v znení neskorších predpisov. 

Opis kategórií dotknutých osôb 
účastníci správneho konania, v etape začatia konania aj potenciálni 

účastníci správneho konania  

Opis kategórií osobných údajov 

Meno, priezvisko, titul, trvalé bydlisko, doručovacia adresa, podpis, 

adresa na elektronické doručovanie alebo iné kontaktné údaje.  

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov 
Odvolacie orgány 

Súd  
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Doba uchovávania 

10 rokov správne konania (AQ), 20 rokov stavebné povolenie , 

kolaudačné rozhodnutie , búracie povolenie, zmeny stavieb pri 

objektoch, budovách alebo technických dielach (TS1) 

 
 
 
 
 
 

76 Označenie (názov) činnosti: Príprava a zabezpečenie volieb podľa zákona č. 180/2014 Z. z. 

Účel spracúvania  

Evidencia členov, náhradníkov členov a zapisovateľov 

okrskovej volebnej komisie a/alebo miestnej volebnej komisie 

pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, pre voľby do 

orgánov samosprávy miest a obcí, pre voľby do orgánov 

samosprávnych krajov, pre voľby prezidenta Slovenskej 

republiky a Eurovoľby  

Právny základ  

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a nariadenia EP a Rady (ES) č. 45/2001 z. 18. 12. 2000 o ochrane 

jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov 

inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto 

údajov 

Opis kategórií dotknutých osôb 
Členovia, náhradníci členov a zapisovatelia okrskovej volebnej 

komisie a/alebo miestnej volebnej komisie 

Opis kategórií osobných údajov 

Meno, priezvisko a dátum narodenia člena a náhradníka člena 

komisie s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, 

podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok 

pečiatky politickej strany; ak ide o koalíciu, meno, priezvisko, podpis 

osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a 

odtlačok jej pečiatky. 

Údaje potrebné k evidencii člena komisie ako zamestnanca v zmysle 

činnosti Personálna a mzdová agenda tohto dokumentu.  

Osobitné kategórie osobných údajov, pokiaľ ide o funkciu osoby 

oprávnenej konať v mene politickej strany 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov 

Okresný úrad 

Štátna komisia podľa ust. § 13 zákona č. 180/2014 Z. z. 

Okresná volebná komisia 

Ministerstvo vnútra SR 

Orgán činný v trestnom konaní  

Súd 

Iný oprávnený orgán 

Doba uchovávania 5 rokov 

  

Účel spracúvania  

Evidencia kandidátskych listín a osôb oprávnených konať 

v mene alebo v zastúpení politickej strany, vyhotovenie 

hlasovacieho lístku 

Právny základ  

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a nariadenia EP a Rady (ES) č. 45/2001 z. 18. 12. 2000 o ochrane 

jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov 
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inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto 

údajov 

Opis kategórií dotknutých osôb 

Kandidáti na funkciu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, 

kandidáti na funkciu poslanca alebo starostu mestskej časti 

Bratislava-Rusovce, kandidáti na funkciu poslanca alebo predsedu 

Bratislavského samosprávneho kraja, kandidáti na funkciu 

prezidenta Slovenskej republiky a kandidáti na funkciu poslanca 

Európskeho parlamentu. 

Osoby oprávnené konať v mene alebo v zastúpení nominujúcej 

politickej strany. 

Opis kategórií osobných údajov 

Meno, priezvisko, titul a dátum narodenia kandidáta, zamestnanie, 

ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny, adresa 

trvalého pobytu kandidáta, poradie na kandidátnej listine.  

Meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene 

politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany; v prípade 

koalície meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v 

mene každej politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlačok pečiatky 

každej politickej strany tvoriacej koalíciu. 

Údaje na hlasovacom lístku: meno, priezvisko, titul, vek, a 

zamestnanie kandidáta, obec jeho trvalého pobytu a prípadná 

príslušnosť k politickej strane alebo koalícii politických strán. 

 
Osobitné kategórie osobných údajov, pokiaľ ide o funkciu osoby 

oprávnenej konať v mene politickej strany 

 
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov 

Okresný úrad 

Okresná volebná komisia 

Štátna komisia podľa ust. § 13 zákona č. 180/2014 Z. z. 

Ministerstvo vnútra SR 

Orgán činný v trestnom konaní  

Súd 

Iný oprávnený orgán 

Doba uchovávania 5 rokov 

  

Účel spracúvania  
Evidencia návrhov na kandidáta na volenú funkciu a petičných 

hárkov na podporu jeho kandidatúry  

Právny základ  

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a nariadenia EP a Rady (ES) č. 45/2001 z. 18. 12. 2000 o ochrane 

jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov 

inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto 

údajov 

Opis kategórií dotknutých osôb 
Kandidát na volenú funkciu a občania, ktorí prostredníctvom petície 

vyjadrujú svoju podporu navrhovanému kandidátovi 

Opis kategórií osobných údajov 

Meno, priezvisko a titul kandidáta, jeho dátum narodenia, 

zamestnanie kandidáta, ktoré vykonáva v čase podania návrhu, 

adresa trvalého pobytu kandidáta a jeho podpis. 

Meno, priezvisko a dátum narodenia občana, podpisujúceho petíciu, 

adresu jeho trvalého pobytu a jeho podpis. 

 

Osobitné kategórie osobných údajov, pokiaľ ide o navrhovanú 

osobu, ktorá kandiduje za konkrétnu politickú stranu alebo koalíciu 

politických strán 
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Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov 

Okresný úrad 

Okresná volebná komisia 

Štátna komisia podľa ust. § 13 zákona č. 180/2014 Z. z. 

Ministerstvo vnútra SR 

Orgán činný v trestnom konaní  

Súd 

Iný oprávnený orgán 

Doba uchovávania 5 rokov 

  

Účel spracúvania  
Evidencia zoznamov voličov pri zostavovaní a vedení stáleho 

zoznamu voličov za účelom výkonu volebného práva  

Právny základ  

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a nariadenia EP a Rady (ES) č. 45/2001 z. 18. 12. 2000 o ochrane 

jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov 

inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto 

údajov 

Opis kategórií dotknutých osôb Volič hlasujúci vo voľbách 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje, ktoré sú obsahom občianskeho preukazu, 

hlasovacieho preukazu alebo preukazu cudzinca, najmä meno, 

priezvisko voliča, jeho rodné číslo a miesto trvalého pobytu, podpis 

voliča 

 Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

 
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 

nie sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov 

Okresný úrad 

Okresná volebná komisia 

Ministerstvo vnútra SR 

Orgán činný v trestnom konaní  

Súd 

Iný oprávnený orgán 

Doba uchovávania 5 rokov 

 
 


