
Príloha č. 1 
 

Spracúvanie osobných údajov v podmienkach  
 BPMK 

 

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 

 

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 dotknutá osoba si 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 

 

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. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 

neskorších predpisov 

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

Osobné údaje súvisiace s kvalifikáciou a profesionálnymi skúsenosťami 

zamestnanca a údaje, ktoré môžu byť významné z hľadiska práce, ktorú 

zamestnanec má 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 

 
 

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 

zamestnanec má 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 
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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, priestupky nie sú 

predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

 

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 

potvrdenia, 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 

 

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 

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 

 

Účel spracúvania  Plnenie povinností voči sociálnej poisťovni 



 4 

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. 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 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 

 

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. 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 

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 

 

Účel spracúvania  Plnenie daňových povinností 

Právny základ  

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

neskorších predpisov, 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 
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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 

 

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, 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 

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 

 

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 
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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 

 

Účel spracúvania  Mzdová agenda 

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. 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 

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 

dovolenke, 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 
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Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

 

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 
Vedúci zamestnanci vo výkone práce vo verejnom záujme, bývalí vedúci 

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 

 

Účel spracúvania  Pracovné preukazy 

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, v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie 

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 

 

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 
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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 

 

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 

 

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 

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 byť predmetom spracúvania vo 

vzťahu k údajom týkajúcim sa zdravia  
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Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú 

predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov Poisťovňa 

 

 

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 

 

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) 

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 
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4 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 

 

5 
Označenie (názov) činnosti: Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k 

informáciám 

Účel spracúvania  Vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií 

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. 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 
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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 

 

6 
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 

 

7 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 
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Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú 

predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov Úrad pre verejné obstarávanie 

 

8 Označenie (názov) činnosti: Obchodné verejné súťaže 

Účel spracúvania  
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) 
nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe, resp. v nájme BPMK 

Právny základ  
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákon č. 138/1991 o majetku 

obcí v platnom znení, Štatút Mesta Košice  

Opis kategórií dotknutých osôb 
Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré sú účastníkom obchodných 

verejných súťaží 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje nevyhnutné na účely obchodnej verejnej súťaže, najmä titul, 

meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, ďalšie osobné 

údaje a doklady / potvrdenia, ktoré je potrebné doložiť pri obchodnej 

verejnej súťaži 

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 

 

9 Označenie (názov) činnosti: Priame ponukové konanie na mieste 

Účel spracúvania  
Ponukové konanie na mieste  o najvhodnejší návrh ceny mesačného 
nájmu nehnuteľného majetku mesta Košice v správe, resp. v nájme BPMK 

Právny základ  
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 116/1990 Zb. o nájme 

a podnájme nebytových priestorov, Štatút Mesta Košice  

Opis kategórií dotknutých osôb 
Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré sú účastníkom priamych 

ponukových konaní 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje nevyhnutné na účely priameho ponukového konania na 

mieste, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, rodné 

číslo, ďalšie osobné údaje a doklady / potvrdenia, ktoré je potrebné doložiť 

pri priamom ponukovom konaní na mieste 

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 

 

 

10 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 
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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 zistené v priebehu vybavovania sťažnosti  

Kategórie príjemcov 
Orgány verejnej správy a iné osoby 

Sťažovateľ a iné fyzické osoby, ktorých sa sťažnosť týka 

 

 

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 zistené 

počas šetrenia 

Kategórie príjemcov 

Národný inšpektorát práce, inšpektoráty práce 

Orgán činný v trestnom konaní 

Súd 

 

 

12 Označenie (názov) činnosti: Súdne konania a exekučné konania 

Účel spracúvania  Vybavovanie súdnych sporov a exekučných konaní 

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, zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych 

exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a 

doplnení ďalších zákonov 

Opis kategórií dotknutých osôb 
Fyzické osoby, ktoré majú postavenie strany / subjektu konania alebo jeho 

zástupcu, osoby oprávnenej konať, svedka, iné fyzické osoby 
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Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje súvisiace s vybavovaním súdnych sporov, exekučných 

konaní, najmä meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo pobytu, 

dátum narodenia alebo iný identifikačný údaj, telefónne číslo, adresu 

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 spracúvania, ak sú 

zistené alebo poskytnuté v priebehu vybavovania súdneho konania alebo 

exekučného konania 

Kategórie príjemcov 

Súd 

Súdny exekútor 

Orgán činný v trestnom konaní 

Strana / subjekt 

 

13 Označenie (názov) činnosti: Monitorovanie kamerovým systémom 

Účel spracúvania  
Zabezpečenie ochrany prevádzkovateľa, ochrany majetku a zdravia, 

odhaľovanie kriminality 

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. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej 

bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej 

bezpečnosti) 

Opis kategórií dotknutých osôb 
Fyzické osoby vstupujúce do monitorovaného priestoru, počet dotknutých 

osôb je neurčitý (nie je možné vopred kvantifikovať počet) 

Opis kategórií osobných údajov 

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

fyzickú osobu identifikovať, typ a ŠPZ 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 

 

 

14 Označenie (názov) činnosti: Evidencia vstupu osôb (kniha návštev) 

Účel spracúvania  Evidencia fyzických osôb, ktoré vstupujú do priestorov prevádzkovateľa 

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, návštevy, dodávatelia 

Opis kategórií osobných údajov 

Titul,   meno   a priezvisko,   číslo občianskeho/služobného preukazu 
alebo číslo cestovného dokladu, štátna príslušnosť a preukázanie   
pravdivosti   poskytnutých   osobných   údajov   predkladaným   dokladom   
– identifikácia 
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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 

 

 

15 
Označenie (názov) činnosti: Kontrola používania služobných osobných vozidiel zamestnancami počas 

pracovného času 

Účel spracúvania  
Kontrola používania služobných osobných vozidiel zamestnancami počas 

pracovného času 

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, 

ktorý je daný záujmom prevádzkovateľa na ochrane majetku, t. j. 

služobných vozidiel a na kontrole ich využívania len počas pracovnej doby 

Opis kategórií dotknutých osôb 

Každý zamestnanec, ktorému je zverené služobné osobné vozidlo s GPS 

modulom. Zamestnanec má vo vozidle k dispozícii tlačidlo na vypnutie 

lokalizácie vozidla mimo pracovnej doby. 

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 Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

 

16 Označenie (názov) činnosti: Kontaktný údaj na zamestnancov prostredníctvom e-mailových adries 

Účel spracúvania  

Kontaktný údaj na zamestnancov prostredníctvom e-mailových adries - 

vytvorenie e-mailových adries zamestnancov na účely vzájomnej 

komunikácie s kolegami a s obchodnými partnermi vytvorením e-

mailových adries zamestnancom obsahujúcim ich meno a priezvisko alebo 

len priezvisko 

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, 

je daný záujmom prevádzkovateľa na čo najjednoduchšej komunikácii s 

kolegami a obchodnými partnermi vytvorením e-mailových adries 

zamestnancom obsahujúcim ich meno a priezvisko alebo len priezvisko 

Opis kategórií dotknutých osôb zamestnanci, ktorým boli vytvorené e-mailové adresy 

Opis kategórií osobných údajov 

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

mail, telefónne číslo  

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 Počas trvania pracovného pomeru a 1 rok po ukončení pracovného pomeru 
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17 Označenie (názov) činnosti: Zmluvné vzťahy z nájmu bytov vo vlastníctve BPMK 

Účel spracúvania  Nájom bytov  

Právny základ  

Predzmluvné a zmluvné vzťahy  

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 
Súd 

Súdny exekútor 

 

18 
Označenie (názov) činnosti: Zmluvné vzťahy z nájmu, podnájmu bytov / nebytových priestorov vo 

vlastníctve Mesta Košice 

Účel spracúvania  Nájom, podnájom  bytov / nebytových priestorov  

Právny základ  

Predzmluvné a zmluvné vzťahy  

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

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

Opis kategórií dotknutých osôb 
Fyzické osoby, ktoré sú zmluvnou stranou podnájomného 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 

Mesto Košice 

Súd 

Súdny exekútor 

 

 

19 Označenie (názov) činnosti: Zmluvné vzťahy z komerčného podnájmu nehnuteľností 

Účel spracúvania  Komerčný nájom nehnuteľností (reprezentačných a športových 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 
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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 

 

20 Označenie (názov) činnosti: Zmluvné vzťahy vo veci výkonu správy bytov a nebytových priestorov 

Účel spracúvania  Výkon správy bytov a nebytových priestorov 

Právny základ  

Predzmluvné a zmluvné vzťahy 

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

Opis kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby, ktoré sú vlastníkmi bytov a nebytových priestorov  

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, 
dátum narodenia, rodné číslo, adresa   trvalého   alebo   prechodného   
pobytu,   číslo   bytu,   telefónne   číslo,   elektronická adresa,   číslo   účtu   
a   kód   banky,   suma   nedoplatku   na   preddavkoch   do   fondu   alebo 
úhradách za plnenie 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 

 

 

21 Označenie (názov) činnosti: Marketing 

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., e-mail 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 

 

 

 

22 Označenie (názov) činnosti: Bezpečnosť 

Účel spracúvania  Zabezpečenie IT 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 

Opis kategórií dotknutých osôb Zamestnanci, zamestnanci dodávateľov  
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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 

 

23 Označenie (názov) činnosti: Dodávateľské vzťahy 

Účel spracúvania  
Spracúvanie (kontaktných) osobných údajov zamestnancov dodávateľov 

v rámci dodávateľských / zmluvných vzťahov 

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 Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

 
 

24 Označenie (názov) činnosti: Havarijná služba 

Účel spracúvania 

Spracúvanie (kontaktných) osobných údajov osôb volajúcich na NONSTOP 

poruchovú službu prevádzkovateľa za účelom odstránenia havarijného 

stavu 

Právny základ 

Predzmluvné a zmluvné vzťahy 

zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník, zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 

priestorov 

Opis kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby volajúce na  NONSTOP poruchovú službu prevádzkovateľa 

Opis kategórií osobných údajov 

Meno, priezvisko, telefónny kontakt, e-mailový kontakt, miesto bydliska 
(odstránenia poruchy/havarijného stavu), zvukový záznam v prípade 
hovorov na NONSTOP poruchovú službu prevádzkovateľa 

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 

 
 
 
 


