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NA OCHRANU PRÁV FYZICKÝCH OSÔB PRI SPRACÚVANÍ ICH OSOBNÝCH ÚDAJOV 
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Centrum sociálnych služieb Zákamenné 
so sídlom CSS Zákamenné 

 Slovenská republika 
  

 

ZÁZNAMY O KATEGÓRIÁCH SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTÍ V 
INFORMAČNÝCH SYSTÉMOCH SPROSTREDKOVATEĽA 

(Podľa ustanovení § 37 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.) 

Prevádzkovateľ:     

Centrum sociálnych služieb Zákamenné  
so sídlom CSS Zákamenné 

 (ďalej len „prevádzkovateľ“, alebo „CSS Zákamenné“) 

V zmysle § 37 ods. 2. zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov je sprostredkovateľ a zástupca sprostredkovateľa, ak bol 
poverený, povinný viesť záznam o kategóriách spracovateľských činností, ktoré vykonal v mene 
prevádzkovateľa. 

Tento záznam musí obsahovať: 
a) identifikačné údaje a kontaktné údaje sprostredkovateľa a  prevádzkovateľa, v mene 

ktorého sprostredkovateľ koná, zástupcu prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ak bol 
poverený a zodpovednej osoby, 

b) kategórie spracúvania osobných údajov vykonávaného v mene každého prevádzkovateľa, 
c) označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, ak prevádzkovateľ zamýšľa 

prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii 
a dokumentáciu o primeraných zárukách, ak prevádzkovateľ zamýšľa prenos podľa § 51 
ods. 1 a 2 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, 

d) všeobecný opis technických a organizačných bezpečnostných opatrení podľa § 39 ods. 1 
zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

Záznamy o kategóriách spracovateľských činností a o spracovateľských činnostiach sa 
vedú v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. 

Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ a zástupca prevádzkovateľa alebo zástupca 
sprostredkovateľa, ak bol poverený, sú povinní na požiadanie sprístupniť záznam o o 
kategóriách spracovateľských činností a spracovateľských činnostiach Úradu na ochranu 
osobných údajov SR. 

Povinnosti sa nevzťahujú na zamestnávateľa s menej ako 250 zamestnancami, ak: 
a) nie je pravdepodobné, že spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonáva, povedie k riziku 

ochrany práv dotknutej osoby,  
b) je spracúvanie osobných údajov príležitostné alebo ak nezahŕňa osobitné kategórie 

osobných údajov podľa § 16 ods. 1 zákona, alebo  
c) osobné údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku 

podľa § 17 zákona. 
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1. INFORMAČNÉ SYSTÉMY VEDENÉ AUTOMATIZOVANÝM SPÔSOBOM 

ZÁZNAM O KATEGÓRIÁCH SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTÍ 
 

EVIDENCIA O SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTIACH, SPRACOVATEĽSKÝCH 
OPERÁCIACH A KATEGÓRIÁCH SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTÍ V INFORMAČNÝCH 

SYSTÉMOCH 
 (podľa § 37 ods.1 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.) 

I. NÁZOV INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV 

IS KAMEROVÝ BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM 

II. IDENTIFIKÁCIA SPROSTREDKOVATEĽA A PREVÁDZKOVATEĽA, V MENE 
KTORÉHO SPROSTREDKOVATEĽ  KONÁ, ZÁSTUPCU PREVÁDZKOVATEĽA ALEBO 
SPROSTREDKOVATEĽA, AK BOL POVERENÝ A ZODPOVEDNEJ OSOBY 

IDENTIFIKÁCIA SPROSTREDKOVATEĽA 

SPROSTREDKOVATEĽ  

Identifikačné číslo organizácie (IČO)  

PSČ a Obec  

Ulica a číslo  

Štát  

Právna forma    

Štatutárny orgán 
sprostredkovateľa (alebo osoba 
oprávnená konať v jeho mene) 

 

Počet oprávnených osôb  

Kontaktné údaje 
Telefonický kontakt:  
E-mailový kontakt:  

ZÁSTUPCA SPROSTREDKOVATEĽA                                                                                                      nie je poverený 

Identifikačné číslo organizácie (IČO)  

PSČ a Obec  

Ulica a číslo  

Štát  

Právna forma    

Štatutárny orgán zástupcu 
sprostredkovateľa (alebo osoba oprávnená 
konať v jeho mene) 

 

Počet oprávnených osôb  

Kontaktné údaje 
Telefonický kontakt:  
E-mailový kontakt:  

IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA V MENE KTORÉHO SPROSTREDKOVATEĽ  KONÁ  

Názov (obchodné meno) Centrum sociálnych služieb Zákamenné  

Identifikačné číslo organizácie (IČO) 00632848    

PSČ a Obec 029 56 Zákamenné 

Ulica a číslo Ulica Vyšný Koniec č.559/55 

Štát Slovenská republika 

Právna forma   Príspevková organizácia 

Štatutárny orgán 
prevádzkovateľa (alebo osoba 
oprávnená konať v jeho mene) 

JUDr. PhDr. Adriana Adamicová 

Počet oprávnených osôb  

Kontaktné údaje Telefonický kontakt:  
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E-mailový kontakt:  

ZÁSTUPCA PREVÁDZKOVATEĽA                                                                                                      nie je poverený 

Identifikačné číslo organizácie (IČO)  

PSČ a Obec  

Ulica a číslo  

Štát  

Právna forma    

Štatutárny orgán zástupcu 
prevádzkovateľa (alebo osoba oprávnená 
konať v jeho mene) 

 

Počet oprávnených osôb  

Kontaktné údaje 
Telefonický kontakt:  
E-mailový kontakt:  

IDENTIFIKÁCIA ZODPOVEDNEJ OSOBY 

(Zodpovedná osoba určená monitorovaním súladu s nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných 
údajov, s pravidlami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa súvisiacimi s ochranou osobných údajov.) 

Titul, Meno, Priezvisko  Mgr. Mária Sekerášová 

Pracovné zaradenie  vedúca ekonomicko – prevádzkového úseku 

Organizácia  Centrum sociálnych služieb Zákamenné 

III. ÚDAJE O INFORMAČNOM SYSTÉME OSOBNÝCH ÚDAJOV, V KTOROM JE 
VYKONÁVANÁ SPRACOVATEĽASKÁ OPERÁCIA 

Názov informačného systému  IS Kamerový bezpečnostný systém Easy Door VM 375 

Výrobca/Dodávateľ  TSS Group a.s.. 

Adresa výrobcu IS  Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom. 

Účel spracúvania osobných údajov 

 Bezpečnostný kamerový systém Videovrátnik Easy Door VM 
375 je hardvérovo softvérový produkt slúžiaci  pre účely 
ochrany života a zdravia fyzických osôb, zamestnancov, 
prijímateľov sociálnych služieb a iných fyzických osôb, ktoré 
vstúpili do objektov prevádzkovateľa, pre účely vnútornej 
ochrany poriadku a bezpečnosti, odhaľovania 
protiprávneho konania a ochrany majetku pred krádežou 
alebo poškodzovaním, potlačenia anonymity a páchania 
trestnej činnosti, vytvorenie systému vstupu s prioritou 
vstupu do záujmových  a monitorovaných priestorov, 
kontroly pred pohybom neoprávnených osôb v chránených 
priestoroch, ktoré za určitým účelom vstúpili do vnútorných  
priestorov prevádzkovateľa a monitorovania 
neštandardných situácií v priestoroch špecifikovaných ako 
priestor prístupný verejnosti kamerami, na základe zásady 
primeranosti a nevyhnutnosti, pre zabezpečenie dôkazov v 
priestupkovom a trestnom konaní v prípadoch, kedy sú 
osobné údaje získané bezpečnostným kamerovým 
systémom používané ako dôkazy pre orgány činné 
v priestupkovom alebo trestnom konaní, resp. ako dôkazy v 
prebiehajúcom správnom konaní a v prípadoch, kedy je 
dôvodný predpoklad, že záznamy kamerového systému 
budú použité ako dôkaz, alebo budú slúžiť na objasnenie 
skutkového stavu prejednávanej veci, v súlade zo zásadami 
zodpovednosti, primeranosti, legality a transparentnosti. 

Zákonnosť spracúvania 
 

 Písomný súhlas dotknutých osôb  - zamestnancov v 
pracovnoprávnom vzťahu k prevádzkovateľovi a 
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prijímateľov sociálnych služieb podľa § 13 ods. 1 písm. a, § 
78 zákona ods. 6 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 Článok č. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, (General Data Protection 
Regulation - všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

 Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel 
oprávnených záujmov prevádzkovateľa  - ochrany života a 
zdravia fyzických osôb a majetku prevádzkovateľa podľa § 
13 ods. 1 písm. f) zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Kategória dotknutých osôb 

 Zamestnanci prevádzkovateľa v pracovnoprávnom vzťahu 
k prevádzkovateľovi, ktorí vstúpili do monitorovaného 
priestoru prevádzkovateľa. 

 Klienti (prijímatelia sociálnych služieb, rodinní príslušníci, 
dodávatelia), ktorí vstúpili do monitorovaného priestoru 
prevádzkovateľa. 

 Iné osoby ktoré vstúpia do monitorovaného priestoru 
prevádzkovateľa. (dobrovoľníci, uchádzači o zamestnanie, 
študenti na prax, návštevy) 

Kategória spracúvania osobných údajov 
(Ak spracovávate aj osobitné kategórie 
osobných údajov (§ 16 zákona), uveďte ich 
vždy na začiatku) 

 Pomocou optiky snímacieho zariadenia - kamery 
bezpečnostného kamerového systému v určitom časovom 
úseku snímaný a zároveň v digitalizovanej podobe 
uchovávaný dynamický alebo statický videozáznam fyzickej 
osoby, ktorá vstúpila do monitorovaného priestoru, 
hnuteľného a nehnuteľného majetku, ktorý sa nachádza v 
monitorovanom priestore, záznam ktorého je možné využiť 
ako všeobecne použiteľný identifikátor dotknutej osoby. 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI A KATEGÓRIE PRÍJEMCOV A 
KATEGÓRIE PRÍJEMCOV 

Názov spracovateľskej operácie 

 Získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, 
uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, 
poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, 
preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzeniešifrovanie, 
profilovanie, anonymizácia osobných údajov. 

POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Tretie strany  
(prípadne okruh tretích strán) 

Právny základ  
poskytovania osobných údajov tretím stranám 

Neposkytuje sa   

SPRÍSTUPŇOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Okruh príjemcov 
(Ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im 

budú osobné údaje sprístupnené) 
Právny základ sprístupnenia osobných údajov príjemcom 

Miestne a vecne príslušný Súd 
Orgány činné v trestnom konaní 
Miestne a vecne príslušná Mestská polícia 
 

 Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení 
neskorších predpisov.  

 Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších 
predpisov. 

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

 Zákon č. 564/1991 o obecnej polícii. 

ZVEREJŇOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Spôsob zverejnenia 
(Ak sa zverejnenie osobných údajov vykonáva) 

(ak osobitný zákon ustanovuje účel 

poskytovania alebo účel zverejňovania, 

zoznam spracúvaných osobných údajov alebo 

rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré 

možno poskytnúť alebo zverejniť, prípadne 

príjemcov, ktorým sa osobné údaje poskytnú) 

 Nezverejňuje sa 

Právny základ zverejnenia 

 Osobitný zákon č. XX/XXXX  

 (Osobné údaje je možné zverejniť len vtedy, ak osobitný 
zákon ustanovuje účel zverejňovania, zoznam spracúvaných 
osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, 
ktoré možno zverejniť, prípadne príjemcov, ktorým sa osobné 
údaje poskytnú.) 

CEZHRANIČNÝ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Tretie krajiny alebo medzinárodné 
organizácie 
(Ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do 

týchto krajín alebo medzinárodných 

organizácií uskutoční prenos osobných 

údajov) 

 Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje. 

Právny základ prenosu 

 Podľa § 48 ods. 2, § 49 alebo § 51 ods. 1 a 2. zákona 
č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 

 Záväzné vnútropodnikové pravidlá  prevádzkovateľa. 

Dokumentácia o primeraných zárukách 
ochrany práv dotknutej osoby 
(Ak prevádzkovateľ zamýšľa prenos podľa §       

51 ods. 1 a 2 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.) 

 Záväzné vnútropodnikové pravidlá prevádzkovateľa. 

 Bezpečnostná politika organizácie pri spracúvaní osobných 
údajov pri plánovaných spracovateľských činnostiach. 

 „Projekt na ochranu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich 
osobných údajov“ prevádzkovateľa a interné  „Smernice 
GDPR“ v oblasti osobných údajov dotknutých osôb, citlivých 
a chránených údajov prevádzkovateľa. 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV  

Dátum začatia spracúvania osobných 

údajov (Deň, mesiac, rok) 
 12.02.2005 

Spôsob spracúvania  Automatizované spracúvanie osobných údajov 

Informačný systém vedie 
 Oprávnené osoby ustanovené „Projektom na ochranu práv 

fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov“ 
prevádzkovateľa. 

Všeobecný opis technických a 
organizačných bezpečnostných opatrení 
(podľa § 39 ods. 1. zákona) na 
zabezpečenie ochrany osobných údajov 
(Uveďte názov dokumentácie ochrany 

osobných údajov) 

 Bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných 
údajov sú kvantifikované „Projektom na ochranu práv 
fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov“ 
prevádzkovateľa a internými  „Smernicami GDPR“ v oblasti 
osobných údajov dotknutých osôb, citlivých a chránených 
údajov prevádzkovateľa. 

Predpokladané lehoty na vymazanie 
rôznych kategórií osobných údajov 

 Lehota na vymazanie je po skončení účelu, na ktorý sa získali 
alebo inak spracúvali, dotknutá osoba odvolá súhlas a 
neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, 
namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne 
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oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, po 
skončení lehoty uloženia v súlade s „Registratúrnym plánom“ 
prevádzkovateľa. 

SCHVAĽOVACIA DOLOŽKA 

Dátum vypracovania 25.05.2018 

Vypracoval 
Priezvisko, meno a podpis 

Zodpovedná osoba prevádzkovateľa - Mgr. Mária Sekerášová 

Dátum schválenia 25.05.2018 

Priezvisko, meno a podpis štatutárneho 
orgánu prevádzkovateľa 

JUDr. PhDr. Adriana Adamicová 

Pečiatka prevádzkovateľa      
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ZÁZNAM O KATEGÓRIÁCH SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTÍ 

EVIDENCIA O SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTIACH, SPRACOVATEĽSKÝCH 
OPERÁCIACH A KATEGÓRIÁCH SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTÍ V INFORMAČNÝCH 

SYSTÉMOCH 
 (podľa § 37 ods.1 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.) 

I. NÁZOV INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV 

IS DATALOCK ISPIN (MODUL ÚČTOVNÍCTVO, ÚČTOVNÉ DOKLADY, SKLADY, ODBYT A 

EVIDENCIA MAJETKU, BANKA, POKLADŇA) 
II. IDENTIFIKÁCIA SPROSTREDKOVATEĽA A PREVÁDZKOVATEĽA, V MENE 

KTORÉHO SPROSTREDKOVATEĽ  KONÁ, ZÁSTUPCU PREVÁDZKOVATEĽA ALEBO 
SPROSTREDKOVATEĽA, AK BOL POVERENÝ A ZODPOVEDNEJ OSOBY 

IDENTIFIKÁCIA SPROSTREDKOVATEĽA 

SPROSTREDKOVATEĽ  

Identifikačné číslo organizácie (IČO)  

PSČ a Obec  

Ulica a číslo  

Štát  

Právna forma    

Štatutárny orgán 
sprostredkovateľa (alebo osoba 
oprávnená konať v jeho mene) 

 

Počet oprávnených osôb  

Kontaktné údaje 
Telefonický kontakt:  
E-mailový kontakt:  

ZÁSTUPCA SPROSTREDKOVATEĽA                                                                                                      nie je poverený 

Identifikačné číslo organizácie (IČO)  

PSČ a Obec  

Ulica a číslo  

Štát  

Právna forma    

Štatutárny orgán zástupcu 
sprostredkovateľa (alebo osoba oprávnená 
konať v jeho mene) 

 

Počet oprávnených osôb  

Kontaktné údaje 
Telefonický kontakt:  
E-mailový kontakt:  

IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA V MENE KTORÉHO SPROSTREDKOVATEĽ  KONÁ  

Názov (obchodné meno) Centrum sociálnych služieb Zákamenné  

Identifikačné číslo organizácie (IČO) 00632848    

PSČ a Obec 029 56 Zákamenné 

Ulica a číslo Ulica Vyšný Koniec č.559/55 

Štát Slovenská republika 

Právna forma   Príspevková organizácia 

Štatutárny orgán 
prevádzkovateľa (alebo osoba 
oprávnená konať v jeho mene) 

JUDr. PhDr. Adriana Adamicová 

Počet oprávnených osôb  

Kontaktné údaje 
Telefonický kontakt:  
E-mailový kontakt:  



PROJEKT GDPR 
NA OCHRANU PRÁV FYZICKÝCH OSÔB PRI SPRACÚVANÍ ICH OSOBNÝCH ÚDAJOV 

DOPLNKOVÁ DOKUMENTÁCIA – DOLOŽKA č.4 K PROJEKTU GDPR 
 

8 | S t r á n k a  
           

 

ZÁSTUPCA PREVÁDZKOVATEĽA                                                                                                      nie je poverený 

Identifikačné číslo organizácie (IČO)  

PSČ a Obec  

Ulica a číslo  

Štát  

Právna forma    

Štatutárny orgán zástupcu 
prevádzkovateľa (alebo osoba oprávnená 
konať v jeho mene) 

 

Počet oprávnených osôb  

Kontaktné údaje 
Telefonický kontakt:  
E-mailový kontakt:  

IDENTIFIKÁCIA ZODPOVEDNEJ OSOBY 

(Zodpovedná osoba určená monitorovaním súladu s nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných 
údajov, s pravidlami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa súvisiacimi s ochranou osobných údajov.) 

Titul, Meno, Priezvisko Mgr. Mária Sekerášová 

Pracovné zaradenie vedúca ekonomicko – prevádzkového úseku 

Organizácia Centrum sociálnych služieb Zákamenné 

III. ÚDAJE O INFORMAČNOM SYSTÉME OSOBNÝCH ÚDAJOV, V KTOROM JE 
VYKONÁVANÁ SPRACOVATEĽASKÁ OPERÁCIA 

Názov informačného systému  

Výrobca/Dodávateľ  

Adresa výrobcu IS  

Účel spracúvania osobných údajov  

Právny základ informačného systému 
(Zapísaním do riadku uveďte minimálne jednu 

z možností alebo jej časť, alebo iný právny 

základ) 

  

Kategória dotknutých osôb   

Kategória spracúvania osobných údajov 
(Ak spracovávate aj osobitné kategórie 
osobných údajov (§ 16 zákona), uveďte ich 
vždy na začiatku) 

 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI A KATEGÓRIE PRÍJEMCOV 

Názov spracovateľskej operácie 

 Získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, 
uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, 
poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, 
preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, šifrovanie, 
profilovanie, anonymizácia osobných údajov. 

POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Tretie strany  
(prípadne okruh tretích strán) 

Právny základ  
poskytovania osobných údajov tretím stranám 

   

SPRÍSTUPŇOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Okruh príjemcov 
(Ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im 

budú osobné údaje sprístupnené) 
Právny základ sprístupnenia osobných údajov príjemcom 

   

ZVEREJŇOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Spôsob zverejnenia  Nezverejňuje sa 
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(Ak sa zverejnenie osobných údajov vykonáva) 

(ak osobitný zákon ustanovuje účel 

poskytovania alebo účel zverejňovania, 

zoznam spracúvaných osobných údajov alebo 

rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré 

možno poskytnúť alebo zverejniť, prípadne 

príjemcov, ktorým sa osobné údaje poskytnú) 

Právny základ zverejnenia 

 Osobitný zákon č. XX/XXXX  

 (Osobné údaje je možné zverejniť len vtedy, ak osobitný 
zákon ustanovuje účel zverejňovania, zoznam spracúvaných 
osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, 
ktoré možno zverejniť, prípadne príjemcov, ktorým sa osobné 
údaje poskytnú.) 

CEZHRANIČNÝ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Tretie krajiny alebo medzinárodné 
organizácie 
(Ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do 

týchto krajín alebo medzinárodných 

organizácií uskutoční prenos osobných 

údajov) 

 Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje. 

Právny základ prenosu 

 Podľa § 48 ods. 2, § 49 alebo § 51 ods. 1 a 2. zákona 
č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 

 Záväzné vnútropodnikové pravidlá  prevádzkovateľa. 

Dokumentácia o primeraných zárukách 
ochrany práv dotknutej osoby 
(Ak prevádzkovateľ zamýšľa prenos podľa §       

51 ods. 1 a 2 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.) 

 Záväzné vnútropodnikové pravidlá prevádzkovateľa. 

 Bezpečnostná politika organizácie pri spracúvaní osobných 
údajov pri plánovaných spracovateľských činnostiach. 

 „Projekt na ochranu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich 
osobných údajov“ prevádzkovateľa a interné  „Smernice 
GDPR“ v oblasti osobných údajov dotknutých osôb, citlivých 
a chránených údajov prevádzkovateľa. 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV  

Dátum začatia spracúvania osobných 

údajov (Deň, mesiac, rok) 
 

Spôsob spracúvania Automatizované spracúvanie osobných údajov 

Informačný systém vedie 
Oprávnené osoby ustanovené „Projektom na ochranu práv 
fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov“ 
prevádzkovateľa. 

Všeobecný opis technických a 
organizačných bezpečnostných opatrení 
(podľa § 39 ods. 1. zákona) na 
zabezpečenie ochrany osobných údajov 
(Uveďte názov dokumentácie ochrany 

osobných údajov) 

Bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných 
údajov sú kvantifikované „Projektom na ochranu práv fyzických 
osôb pri spracúvaní ich osobných údajov“ prevádzkovateľa a 
internými  „Smernicami GDPR“ v oblasti osobných údajov 
dotknutých osôb, citlivých a chránených údajov 
prevádzkovateľa. 

Predpokladané lehoty na vymazanie 
rôznych kategórií osobných údajov 

 Lehota na vymazanie je po skončení účelu, na ktorý sa získali 
alebo inak spracúvali, dotknutá osoba odvolá súhlas a 
neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, 
namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne 
oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, po 
skončení lehoty uloženia v súlade s „Registratúrnym plánom“ 
prevádzkovateľa. 

SCHVAĽOVACIA DOLOŽKA 
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Dátum vypracovania 25.05.2018 

Vypracoval 
Priezvisko, meno a podpis 

zodpovedná osoba prevádzkovateľa - Mgr. Mária Sekerášová 

Dátum schválenia 25.05.2018 

Priezvisko, meno a podpis štatutárneho 
orgánu prevádzkovateľa 

JUDr. PhDr. Adriana Adamicová 

Pečiatka prevádzkovateľa                                        
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ZÁZNAM O KATEGÓRIÁCH SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTÍ 

EVIDENCIA O SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTIACH, SPRACOVATEĽSKÝCH 
OPERÁCIACH A KATEGÓRIÁCH SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTÍ V INFORMAČNÝCH 

SYSTÉMOCH 
 (podľa § 37 ods.1 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.) 

I. NÁZOV INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV 

IS CYGNUS – MODUL DOCHÁDZKA 

II. IDENTIFIKÁCIA SPROSTREDKOVATEĽA A PREVÁDZKOVATEĽA, V MENE 
KTORÉHO SPROSTREDKOVATEĽ  KONÁ, ZÁSTUPCU PREVÁDZKOVATEĽA ALEBO 
SPROSTREDKOVATEĽA, AK BOL POVERENÝ A ZODPOVEDNEJ OSOBY 

IDENTIFIKÁCIA SPROSTREDKOVATEĽA 

SPROSTREDKOVATEĽ  

Identifikačné číslo organizácie (IČO)  

PSČ a Obec  

Ulica a číslo  

Štát  

Právna forma    

Štatutárny orgán 
sprostredkovateľa (alebo osoba 
oprávnená konať v jeho mene) 

 

Počet oprávnených osôb  

Kontaktné údaje 
Telefonický kontakt:  
E-mailový kontakt:  

ZÁSTUPCA SPROSTREDKOVATEĽA                                                                                                      nie je poverený 

Identifikačné číslo organizácie (IČO)  

PSČ a Obec  

Ulica a číslo  

Štát  

Právna forma    

Štatutárny orgán zástupcu 
sprostredkovateľa (alebo osoba oprávnená 
konať v jeho mene) 

 

Počet oprávnených osôb  

Kontaktné údaje 
Telefonický kontakt:  
E-mailový kontakt:  

IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA V MENE KTORÉHO SPROSTREDKOVATEĽ  KONÁ  

Názov (obchodné meno) Centrum sociálnych služieb Zákamenné  

Identifikačné číslo organizácie (IČO) 00632848    

PSČ a Obec 029 56 Zákamenné 

Ulica a číslo Ulica Vyšný Koniec č.559/55 

Štát Slovenská republika 

Právna forma   Príspevková organizácia 

Štatutárny orgán 
prevádzkovateľa (alebo osoba 
oprávnená konať v jeho mene) 

JUDr. PhDr. Adriana Adamicová 

Počet oprávnených osôb  

Kontaktné údaje 
Telefonický kontakt:  
E-mailový kontakt:  
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ZÁSTUPCA PREVÁDZKOVATEĽA                                                                                                      nie je poverený 

Identifikačné číslo organizácie (IČO)  

PSČ a Obec  

Ulica a číslo  

Štát  

Právna forma    

Štatutárny orgán zástupcu 
prevádzkovateľa (alebo osoba oprávnená 
konať v jeho mene) 

 

Počet oprávnených osôb  

Kontaktné údaje 
Telefonický kontakt:  
E-mailový kontakt:  

IDENTIFIKÁCIA ZODPOVEDNEJ OSOBY 

(Zodpovedná osoba určená monitorovaním súladu s nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných 
údajov, s pravidlami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa súvisiacimi s ochranou osobných údajov.) 

Titul, Meno, Priezvisko Mgr. Mária Sekerášová 

Pracovné zaradenie vedúca ekonomicko – prevádzkového úseku 

Organizácia Centrum sociálnych služieb Zákamenné 

V. ÚDAJE O INFORMAČNOM SYSTÉME OSOBNÝCH ÚDAJOV, V KTOROM JE 
VYKONÁVANÁ SPRACOVATEĽASKÁ OPERÁCIA 

Názov informačného systému  

Výrobca/Dodávateľ  

Adresa výrobcu IS  

Účel spracúvania osobných údajov  

Právny základ informačného systému 
(Zapísaním do riadku uveďte minimálne jednu 

z možností alebo jej časť, alebo iný právny 

základ) 

  

Kategória dotknutých osôb   

Kategória spracúvania osobných údajov 
(Ak spracovávate aj osobitné kategórie 
osobných údajov (§ 16 zákona), uveďte ich 
vždy na začiatku) 

 

III. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI A KATEGÓRIE PRÍJEMCOV 

Názov spracovateľskej operácie 

 Získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, 
uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, 
poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, 
preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzeniešifrovanie, 
profilovanie, anonymizácia osobných údajov. 

POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Tretie strany  
(prípadne okruh tretích strán) 

Právny základ  
poskytovania osobných údajov tretím stranám 

   

SPRÍSTUPŇOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Okruh príjemcov 
(Ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im 

budú osobné údaje sprístupnené) 
Právny základ sprístupnenia osobných údajov príjemcom 

   

ZVEREJŇOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Spôsob zverejnenia  Nezverejňuje sa 
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(Ak sa zverejnenie osobných údajov vykonáva) 

(ak osobitný zákon ustanovuje účel 

poskytovania alebo účel zverejňovania, 

zoznam spracúvaných osobných údajov alebo 

rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré 

možno poskytnúť alebo zverejniť, prípadne 

príjemcov, ktorým sa osobné údaje poskytnú) 

Právny základ zverejnenia 

 Osobitný zákon č. XX/XXXX  

 (Osobné údaje je možné zverejniť len vtedy, ak osobitný 
zákon ustanovuje účel zverejňovania, zoznam spracúvaných 
osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, 
ktoré možno zverejniť, prípadne príjemcov, ktorým sa osobné 
údaje poskytnú.) 

CEZHRANIČNÝ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Tretie krajiny alebo medzinárodné 
organizácie 
(Ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do 

týchto krajín alebo medzinárodných 

organizácií uskutoční prenos osobných 

údajov) 

 Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje. 

Právny základ prenosu 

 Podľa § 48 ods. 2, § 49 alebo § 51 ods. 1 a 2. zákona 
č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 

 Záväzné vnútropodnikové pravidlá  prevádzkovateľa. 

Dokumentácia o primeraných zárukách 
ochrany práv dotknutej osoby 
(Ak prevádzkovateľ zamýšľa prenos podľa §       

51 ods. 1 a 2 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.) 

 Záväzné vnútropodnikové pravidlá prevádzkovateľa. 

 Bezpečnostná politika organizácie pri spracúvaní osobných 
údajov pri plánovaných spracovateľských činnostiach. 

 „Projekt na ochranu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich 
osobných údajov“ prevádzkovateľa a interné  „Smernice 
GDPR“ v oblasti osobných údajov dotknutých osôb, citlivých 
a chránených údajov prevádzkovateľa. 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Dátum začatia spracúvania osobných 

údajov (Deň, mesiac, rok) 
 

Spôsob spracúvania Automatizované spracúvanie osobných údajov 

Informačný systém vedie 
Oprávnené osoby ustanovené „Projektom na ochranu práv 
fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov“ 
prevádzkovateľa. 

Všeobecný opis technických a 
organizačných bezpečnostných opatrení 
(podľa § 39 ods. 1. zákona) na 
zabezpečenie ochrany osobných údajov 
(Uveďte názov dokumentácie ochrany 

osobných údajov) 

Bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných 
údajov sú kvantifikované „Projektom na ochranu práv fyzických 
osôb pri spracúvaní ich osobných údajov“ prevádzkovateľa a 
internými  „Smernicami GDPR“ v oblasti osobných údajov 
dotknutých osôb, citlivých a chránených údajov 
prevádzkovateľa. 

Predpokladané lehoty na vymazanie 
rôznych kategórií osobných údajov 

 Lehota na vymazanie je po skončení účelu, na ktorý sa získali 
alebo inak spracúvali, dotknutá osoba odvolá súhlas a 
neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, 
namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne 
oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, po 
skončení lehoty uloženia v súlade s „Registratúrnym plánom“ 
prevádzkovateľa. 

SCHVAĽOVACIA DOLOŽKA 



PROJEKT GDPR 
NA OCHRANU PRÁV FYZICKÝCH OSÔB PRI SPRACÚVANÍ ICH OSOBNÝCH ÚDAJOV 

DOPLNKOVÁ DOKUMENTÁCIA – DOLOŽKA č.4 K PROJEKTU GDPR 
 

14 | S t r á n k a  
           

 

Dátum vypracovania 25.05.2018 

Vypracoval 
Priezvisko, meno a podpis 

zodpovedná osoba prevádzkovateľa - Mgr. Mária Sekerášová 

Dátum schválenia 25.05.2018 

Priezvisko, meno a podpis štatutárneho 
orgánu prevádzkovateľa 

JUDr. PhDr. Adriana Adamicová 

Pečiatka prevádzkovateľa                                        
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2. INFORMAČNÉ SYSTÉMY VEDENÉ NEAUTOMATIZOVANÝM SPÔSOBOM 

ZÁZNAM O KATEGÓRIÁCH SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTÍ 

EVIDENCIA O SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTIACH, SPRACOVATEĽSKÝCH 
OPERÁCIACH A KATEGÓRIÁCH SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTÍ V INFORMAČNÝCH 

SYSTÉMOCH 
 (podľa § 37 ods.1 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.) 

I. NÁZOV INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV 

IS PERSONÁLNE SPISY ZAMESTNANCOV PREVÁDZKOVATEĽA 

II. IDENTIFIKÁCIA SPROSTREDKOVATEĽA A PREVÁDZKOVATEĽA, V MENE 
KTORÉHO SPROSTREDKOVATEĽ  KONÁ, ZÁSTUPCU PREVÁDZKOVATEĽA ALEBO 
SPROSTREDKOVATEĽA, AK BOL POVERENÝ A ZODPOVEDNEJ OSOBY 

IDENTIFIKÁCIA SPROSTREDKOVATEĽA 

SPROSTREDKOVATEĽ  

Identifikačné číslo organizácie (IČO)  

PSČ a Obec  

Ulica a číslo  

Štát  

Právna forma    

Štatutárny orgán 
sprostredkovateľa (alebo osoba 
oprávnená konať v jeho mene) 

 

Počet oprávnených osôb  

Kontaktné údaje 
Telefonický kontakt:  
E-mailový kontakt:  

ZÁSTUPCA SPROSTREDKOVATEĽA                                                                                                      nie je poverený 

Identifikačné číslo organizácie (IČO)  

PSČ a Obec  

Ulica a číslo  

Štát  

Právna forma    

Štatutárny orgán zástupcu 
sprostredkovateľa (alebo osoba oprávnená 
konať v jeho mene) 

 

Počet oprávnených osôb  

Kontaktné údaje 
Telefonický kontakt:  
E-mailový kontakt:  

IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA V MENE KTORÉHO SPROSTREDKOVATEĽ  KONÁ  

Názov (obchodné meno) Centrum sociálnych služieb Zákamenné  

Identifikačné číslo organizácie (IČO) 00632848    

PSČ a Obec 029 56 Zákamenné 

Ulica a číslo Ulica Vyšný Koniec č.559/55 

Štát Slovenská republika 

Právna forma   Príspevková organizácia 

Štatutárny orgán 
prevádzkovateľa (alebo osoba 
oprávnená konať v jeho mene) 

JUDr. PhDr. Adriana Adamicová 

Počet oprávnených osôb  

Kontaktné údaje Telefonický kontakt:  
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E-mailový kontakt:  

ZÁSTUPCA PREVÁDZKOVATEĽA                                                                                                      nie je poverený 

Identifikačné číslo organizácie (IČO)  

PSČ a Obec  

Ulica a číslo  

Štát  

Právna forma    

Štatutárny orgán zástupcu 
prevádzkovateľa (alebo osoba oprávnená 
konať v jeho mene) 

 

Počet oprávnených osôb  

Kontaktné údaje 
Telefonický kontakt:  
E-mailový kontakt:  

IDENTIFIKÁCIA ZODPOVEDNEJ OSOBY 

(Zodpovedná osoba určená monitorovaním súladu s nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných 
údajov, s pravidlami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa súvisiacimi s ochranou osobných údajov.) 

Titul, Meno, Priezvisko Mgr. Mária Sekerášová 

Pracovné zaradenie vedúca ekonomicko – prevádzkového úseku 

Organizácia Centrum sociálnych služieb Zákamenné 

III. ÚDAJE O INFORMAČNOM SYSTÉME OSOBNÝCH ÚDAJOV, V KTOROM JE 
VYKONÁVANÁ SPRACOVATEĽASKÁ OPERÁCIA 

Názov informačného systému 
IS PERSONÁLNE SPISY ZAMESTNANCOV 
PREVÁDZKOVATEĽA 

Účel spracúvania osobných údajov 

Evidencia, identifikácia, spracovávanie osobných údajov 
riaditeľov a zamestnancov prevádzkovateľa pre účely evidencie 
a vedenia základnej mzdovej a personálnej agendy, finančného 
zabezpečenia, sociálneho zabezpečenia a dôchodkového 
zabezpečenia, vzdelávacej činnosti, bezpečnosti a ochrany 
zdravia, výkonu pracovnej zdravotnej služby (ďalej PZS) pre 
zamestnancov, v prípadoch ak by zamestnanci vykonávali 
rizikové práce, t.j. práce zaradené do kategórie 3 alebo 4. a pre 
posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu, 
ako aj pre výkon lekárskych preventívnych prehliadok vo 
vzťahu k práci, požiarnej ochrany. 

Právny základ informačného systému 
(Zapísaním do riadku uveďte minimálne jednu 

z možností alebo jej časť, alebo iný právny 

základ) 

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

 Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov. 

 Zákon  č. 580/2004 Z. z . o zdravotnom poistení a o zmene a 
doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

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

 Zákon č. 124/2006 Z. z. o ochrane a bezpečnosti zdravia pri 
práci v znení neskorších predpisov. 

 Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov. 

 Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach 
a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov. 

 Písomný súhlas dotknutých osôb. 

Kategória dotknutých osôb 

 Zamestnanci (konatelia) prevádzkovateľa. 

 Manželia alebo manželky zamestnancov prevádzkovateľa. 

 Vyživované deti zamestnancov. 
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 Rodičia vyživovaných detí zamestnancov. 

 Blízke osoby zamestnancov. 

 Bývalí zamestnanci prevádzkovateľa. 

Kategória spracúvania osobných údajov 
(Ak spracovávate aj osobitné kategórie 
osobných údajov (§ 16 zákona), uveďte ich 
vždy na začiatku) 

Podľa aktuálnej potreby prevádzkovateľa najmä: 

 Zamestnanci: - Meno a priezvisko (rodné meno), Titul, 
Pohlavie, Dátum narodenia, Miesto narodenia, Rodné číslo, 
Rodinný stav, Miesto narodenia, Číslo OP, Číslo BU, 
Národnosť, Štátna príslušnosť, Telefonický kontakt, E-mailová 
adresa, Zdravotná poisťovňa, Trvalý pobyt, Prechodný pobyt, 
Typ PP, Pracovná pozícia, Pracovná kategória, Dátum nástupu, 
Dohodnutá odmena, Najvyššie dosiahnuté vzdelanie, Kurzy, 
Posledné zamestnanie, Zmena prac. schopnosť-invalidita, 
Dôchodkový vek, Životopis, Mlčanlivosť, Kópia občianky 
preukaz, Karta poistenca, Vodičský preukaz, vysvedčenia, Výpis 
z RT, Lekárska prehliadka, Zápočtový list, Dochádzková karta, 
Stredisko, Profesná kategória, poberanie prídavkov na deti, 
mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti 
priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, 
údaje o odpracovanom čase, - údaje o bankovom účte fyzickej 
osoby, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným 
súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako 
aj náhrady uložené zamestnancovi vyriaditeľným 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 vyriaditeľného rozhodnutia podľa osobitného 
predpisu, ročný úhrn vyplateného dôchodku, údaje o pracovnej 
neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, 
údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, údaje o 
zamestnávateľoch, pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu 
pracovnej činnosti, údaje z potvrdenia o zamestnaní, údaje o 
vedení zamestnanca v evidencii nezamestnaných občanov, údaje 
o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje z 
dokladu o bezúhonnosti, údaje o priznaní dôchodku, o druhu 
dôchodku, údaje zo zamestnaneckej zmluvy doplnkovej 
dôchodkovej poisťovne, údaje uvedené v životopise, osobné 
údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných 
skúškach a vzdelávacích aktivitách, osobné údaje z majetkového 
priznania štátnych zamestnancov, údaje z majetkového priznania 
zamestnancov pri výkone práce o verejnom záujme, osobné 
údaje spracúvané na oprávnení oboznamovať sa s utajovanými 
skutočnosťami, fotografia na účely identifikácie na služobnom 
preukaze,   

 Rodinní príslušníci - údaje o rodinných príslušníkoch v 
rozsahu meno, priezvisko, vzťah, adresa, dátum narodenia, 
rodné číslo, údaje o manželovi alebo manželke, deťoch, 
rodičoch detí v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, 
rodné číslo, adresa potvrdenie o návšteve školy, rozhodnutie 
o ZPS, kópia rodného listu dieťaťa) ap. 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI A KATEGÓRIE PRÍJEMCOV 

Názov spracovateľskej operácie  Získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, 
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uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, 
poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, 
preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzeniešifrovanie, 
profilovanie, anonymizácia osobných údajov. 

POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Tretie strany  
(prípadne okruh tretích strán) 

Právny základ  
poskytovania osobných údajov tretím stranám 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
 Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach 

a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov. 

Iný oprávnený subjekt 
 Osobitný predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c. zákona 

č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 

SPRÍSTUPŇOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Okruh príjemcov 
(Ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im 

budú osobné údaje sprístupnené) 
Právny základ sprístupnenia osobných údajov príjemcom 

Nevykonáva sa   

ZVEREJŇOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Spôsob zverejnenia 
(Ak sa zverejnenie osobných údajov vykonáva) 

(ak osobitný zákon ustanovuje účel 

poskytovania alebo účel zverejňovania, 

zoznam spracúvaných osobných údajov alebo 

rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré 

možno poskytnúť alebo zverejniť, prípadne 

príjemcov, ktorým sa osobné údaje poskytnú) 

 Nezverejňuje sa 

Právny základ zverejnenia 

 Osobitný zákon č. XX/XXXX  

 (Osobné údaje je možné zverejniť len vtedy, ak osobitný 
zákon ustanovuje účel zverejňovania, zoznam spracúvaných 
osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, 
ktoré možno zverejniť, prípadne príjemcov, ktorým sa osobné 
údaje poskytnú.) 

CEZHRANIČNÝ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Tretie krajiny alebo medzinárodné 
organizácie 
(Ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do 

týchto krajín alebo medzinárodných 

organizácií uskutoční prenos osobných 

údajov) 

 Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje. 

Právny základ prenosu 

 Podľa § 48 ods. 2, § 49 alebo § 51 ods. 1 a 2. zákona 
č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 

 Záväzné vnútropodnikové pravidlá  prevádzkovateľa. 

Dokumentácia o primeraných zárukách 
ochrany práv dotknutej osoby 
(Ak prevádzkovateľ zamýšľa prenos podľa §       

51 ods. 1 a 2 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.) 

 Záväzné vnútropodnikové pravidlá prevádzkovateľa. 

 Bezpečnostná politika organizácie pri spracúvaní osobných 
údajov pri plánovaných spracovateľských činnostiach. 

 „Projekt na ochranu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich 
osobných údajov“ prevádzkovateľa a interné  „Smernice 
GDPR“ v oblasti osobných údajov dotknutých osôb, citlivých 
a chránených údajov prevádzkovateľa. 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV 
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Dátum začatia spracúvania osobných 

údajov (Deň, mesiac, rok) 
12.02.2005 

Spôsob spracúvania Neautomatizované - listinné spracúvanie osobných údajov 

Informačný systém vedie 
Oprávnené osoby ustanovené „Projektom na ochranu práv 
fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov“ 
prevádzkovateľa. 

Všeobecný opis technických a 
organizačných bezpečnostných opatrení 
(podľa § 39 ods. 1. zákona) na 
zabezpečenie ochrany osobných údajov 

Bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných 
údajov sú kvantifikované „Projektom na ochranu práv fyzických 
osôb pri spracúvaní ich osobných údajov“ prevádzkovateľa a 
internými  „Smernicami GDPR“ v oblasti osobných údajov 
dotknutých osôb, citlivých a chránených údajov 
prevádzkovateľa. 

Predpokladané lehoty na vymazanie 
rôznych kategórií osobných údajov 

 Lehota na vymazanie je po skončení účelu, na ktorý sa získali 
alebo inak spracúvali, dotknutá osoba odvolá súhlas a 
neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, 
namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne 
oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, po 
skončení lehoty uloženia v súlade s „Registratúrnym plánom“ 
prevádzkovateľa. 

SCHVAĽOVACIA DOLOŽKA 

Dátum vypracovania 25.05.2018 

Vypracoval 
Priezvisko, meno a podpis 

zodpovedná osoba prevádzkovateľa - Mgr. Mária Sekerášová 

Dátum schválenia 25.05.2018 

Priezvisko, meno a podpis štatutárneho 
orgánu prevádzkovateľa 

JUDr. PhDr. Adriana Adamicová 

Pečiatka prevádzkovateľa      
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ZÁZNAM O KATEGÓRIÁCH SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTÍ 

EVIDENCIA O SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTIACH, SPRACOVATEĽSKÝCH 
OPERÁCIACH A KATEGÓRIÁCH SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTÍ V INFORMAČNÝCH 

SYSTÉMOCH 
 (podľa § 37 ods.1 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.) 

I. NÁZOV INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV 

IS SPRÁVA REGISTRATÚRY 

II. IDENTIFIKÁCIA SPROSTREDKOVATEĽA A PREVÁDZKOVATEĽA, V MENE 
KTORÉHO SPROSTREDKOVATEĽ  KONÁ, ZÁSTUPCU PREVÁDZKOVATEĽA ALEBO 
SPROSTREDKOVATEĽA, AK BOL POVERENÝ A ZODPOVEDNEJ OSOBY 

IDENTIFIKÁCIA SPROSTREDKOVATEĽA 

SPROSTREDKOVATEĽ  

Identifikačné číslo organizácie (IČO)  

PSČ a Obec  

Ulica a číslo  

Štát  

Právna forma    

Štatutárny orgán 
sprostredkovateľa (alebo osoba 
oprávnená konať v jeho mene) 

 

Počet oprávnených osôb  

Kontaktné údaje 
Telefonický kontakt:  
E-mailový kontakt:  

ZÁSTUPCA SPROSTREDKOVATEĽA                                                                                                      nie je poverený 

Identifikačné číslo organizácie (IČO)  

PSČ a Obec  

Ulica a číslo  

Štát  

Právna forma    

Štatutárny orgán zástupcu 
sprostredkovateľa (alebo osoba oprávnená 
konať v jeho mene) 

 

Počet oprávnených osôb  

Kontaktné údaje 
Telefonický kontakt:  
E-mailový kontakt:  

IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA V MENE KTORÉHO SPROSTREDKOVATEĽ  KONÁ 

Názov (obchodné meno) Centrum sociálnych služieb Zákamenné  

Identifikačné číslo organizácie (IČO) 00632848    

PSČ a Obec 029 56 Zákamenné 

Ulica a číslo Ulica Vyšný Koniec č.559/55 

Štát Slovenská republika 

Právna forma   Príspevková organizácia 

Štatutárny orgán 
prevádzkovateľa (alebo osoba 
oprávnená konať v jeho mene) 

JUDr. PhDr. Adriana Adamicová 

Počet oprávnených osôb  

Kontaktné údaje 
Telefonický kontakt:  
E-mailový kontakt:  
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ZÁSTUPCA PREVÁDZKOVATEĽA                                                                                                      nie je poverený 

Identifikačné číslo organizácie (IČO)  

PSČ a Obec  

Ulica a číslo  

Štát  

Právna forma    

Štatutárny orgán zástupcu 
prevádzkovateľa (alebo osoba oprávnená 
konať v jeho mene) 

 

Počet oprávnených osôb  

Kontaktné údaje 
Telefonický kontakt:  
E-mailový kontakt:  

IDENTIFIKÁCIA ZODPOVEDNEJ OSOBY 

(Zodpovedná osoba určená monitorovaním súladu s nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných 
údajov, s pravidlami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa súvisiacimi s ochranou osobných údajov.) 

Titul, Meno, Priezvisko Mgr. Mária Sekerášová 

Pracovné zaradenie vedúca ekonomicko – prevádzkového úseku 

Organizácia Centrum sociálnych služieb Zákamenné 

III. ÚDAJE O INFORMAČNOM SYSTÉME OSOBNÝCH ÚDAJOV, V KTOROM JE 
VYKONÁVANÁ SPRACOVATEĽASKÁ OPERÁCIA 

Názov informačného systému SPISOVÁ AGENDA 

Zoznam IS  

Účel spracúvania osobných údajov  

Právny základ informačného systému 
(Zapísaním do riadku uveďte minimálne jednu 

z možností alebo jej časť, alebo iný právny 

základ) 

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

Kategória dotknutých osôb  Zamestnanci, dotknuté osoby 

Kategória spracúvania osobných údajov 
(Ak spracovávate aj osobitné kategórie 
osobných údajov (§ 16 zákona), uveďte ich 
vždy na začiatku) 

Podľa aktuálnej potreby prevádzkovateľa najmä: 

 titul, meno, priezvisko, podpis, adresa, e-mailová adresa, 
telefónne číslo. 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI A KATEGÓRIE PRÍJEMCOV 

Názov spracovateľskej operácie 

 Získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, 
uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, 
poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, 
preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, šifrovanie, 
profilovanie, anonymizácia osobných údajov. 

POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Tretie strany  
(prípadne okruh tretích strán) 

Právny základ  
poskytovania osobných údajov tretím stranám 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  Zákon č.395/2002 Z. z. o archívoch a registratúre. 

Iný oprávnený subjekt 
 Osobitný predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c. zákona 

č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 

SPRÍSTUPŇOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Okruh príjemcov 
(Ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im 

budú osobné údaje sprístupnené) 
Právny základ sprístupnenia osobných údajov príjemcom 

Osobné údaje sa nesprístupňujú   
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ZVEREJŇOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Spôsob zverejnenia 
(Ak sa zverejnenie osobných údajov vykonáva) 

(ak osobitný zákon ustanovuje účel 

poskytovania alebo účel zverejňovania, 

zoznam spracúvaných osobných údajov alebo 

rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré 

možno poskytnúť alebo zverejniť, prípadne 

príjemcov, ktorým sa osobné údaje poskytnú) 

 Nezverejňuje sa 

Právny základ zverejnenia 

 Osobitný zákon č. XX/XXXX  

 (Osobné údaje je možné zverejniť len vtedy, ak osobitný 
zákon ustanovuje účel zverejňovania, zoznam spracúvaných 
osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, 
ktoré možno zverejniť, prípadne príjemcov, ktorým sa osobné 
údaje poskytnú.) 

CEZHRANIČNÝ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Tretie krajiny alebo medzinárodné 
organizácie 
(Ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do 

týchto krajín alebo medzinárodných 

organizácií uskutoční prenos osobných 

údajov) 

 Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje. 

Právny základ prenosu 

 Podľa § 48 ods. 2, § 49 alebo § 51 ods. 1 a 2. zákona 
č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 

 Záväzné vnútropodnikové pravidlá  prevádzkovateľa. 

Dokumentácia o primeraných zárukách 
ochrany práv dotknutej osoby 
(Ak prevádzkovateľ zamýšľa prenos podľa §       

51 ods. 1 a 2 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.) 

 Záväzné vnútropodnikové pravidlá prevádzkovateľa. 

 Bezpečnostná politika organizácie pri spracúvaní osobných 
údajov pri plánovaných spracovateľských činnostiach. 

 „Projekt na ochranu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich 
osobných údajov“ prevádzkovateľa a interné  „Smernice 
GDPR“ v oblasti osobných údajov dotknutých osôb, citlivých 
a chránených údajov prevádzkovateľa. 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV  

Dátum začatia spracúvania osobných 

údajov (Deň, mesiac, rok) 
 

Spôsob spracúvania Neautomatizované - listinné spracúvanie osobných údajov 

Informačný systém vedie 
Oprávnené osoby ustanovené „Projektom na ochranu práv 
fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov“ 
prevádzkovateľa. 

Všeobecný opis technických a 
organizačných bezpečnostných opatrení 
(podľa § 39 ods. 1. zákona) na 
zabezpečenie ochrany osobných údajov 
(Uveďte názov dokumentácie ochrany 

osobných údajov) 

Bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných 
údajov sú kvantifikované „Projektom na ochranu práv fyzických 
osôb pri spracúvaní ich osobných údajov“ prevádzkovateľa a 
internými  „Smernicami GDPR“ v oblasti osobných údajov 
dotknutých osôb, citlivých a chránených údajov 
prevádzkovateľa. 

Predpokladané lehoty na vymazanie 
rôznych kategórií osobných údajov 

 Lehota na vymazanie je po skončení účelu, na ktorý sa získali 
alebo inak spracúvali, dotknutá osoba odvolá súhlas a 
neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, 
namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne 
oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, po 
skončení lehoty uloženia v súlade s „Registratúrnym plánom“ 
prevádzkovateľa. 
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SCHVAĽOVACIA DOLOŽKA 

Dátum vypracovania 25.05.2018 

Vypracoval 
Priezvisko, meno a podpis 

zodpovedná osoba prevádzkovateľa - Mgr. Mária Sekerášová 

Dátum schválenia 25.05.2018 

Priezvisko, meno a podpis štatutárneho 
orgánu prevádzkovateľa 

JUDr. PhDr. Adriana Adamicová 

Pečiatka prevádzkovateľa                                        
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ZÁZNAM O KATEGÓRIÁCH SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTÍ 

EVIDENCIA O SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTIACH, SPRACOVATEĽSKÝCH 
OPERÁCIACH A KATEGÓRIÁCH SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTÍ V INFORMAČNÝCH 

SYSTÉMOCH 
 (podľa § 37 ods.1 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.) 

I. NÁZOV INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV 

IS ÚČTOVNÍCTVO – EKONOMICKÁ AGENDA 

II. IDENTIFIKÁCIA SPROSTREDKOVATEĽA A PREVÁDZKOVATEĽA, V MENE 
KTORÉHO SPROSTREDKOVATEĽ  KONÁ, ZÁSTUPCU PREVÁDZKOVATEĽA ALEBO 
SPROSTREDKOVATEĽA, AK BOL POVERENÝ A ZODPOVEDNEJ OSOBY 

IDENTIFIKÁCIA SPROSTREDKOVATEĽA 

SPROSTREDKOVATEĽ  

Identifikačné číslo organizácie (IČO)  

PSČ a Obec  

Ulica a číslo  

Štát  

Právna forma    

Štatutárny orgán 
sprostredkovateľa (alebo osoba 
oprávnená konať v jeho mene) 

 

Počet oprávnených osôb  

Kontaktné údaje 
Telefonický kontakt:  
E-mailový kontakt:  

ZÁSTUPCA SPROSTREDKOVATEĽA                                                                                                      nie je poverený 

Identifikačné číslo organizácie (IČO)  

PSČ a Obec  

Ulica a číslo  

Štát  

Právna forma    

Štatutárny orgán zástupcu 
sprostredkovateľa (alebo osoba oprávnená 
konať v jeho mene) 

 

Počet oprávnených osôb  

Kontaktné údaje 
Telefonický kontakt:  
E-mailový kontakt:  

IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA V MENE KTORÉHO SPROSTREDKOVATEĽ  KONÁ  

Názov (obchodné meno) Centrum sociálnych služieb Zákamenné  

Identifikačné číslo organizácie (IČO) 00632848    

PSČ a Obec 029 56 Zákamenné 

Ulica a číslo Ulica Vyšný Koniec č.559/55 

Štát Slovenská republika 

Právna forma   Príspevková organizácia 

Štatutárny orgán 
prevádzkovateľa (alebo osoba 
oprávnená konať v jeho mene) 

JUDr. PhDr. Adriana Adamicová 

Počet oprávnených osôb  

Kontaktné údaje 
Telefonický kontakt:  
E-mailový kontakt:  
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ZÁSTUPCA PREVÁDZKOVATEĽA                                                                                                      nie je poverený 

Identifikačné číslo organizácie (IČO)  

PSČ a Obec  

Ulica a číslo  

Štát  

Právna forma    

Štatutárny orgán zástupcu 
prevádzkovateľa (alebo osoba oprávnená 
konať v jeho mene) 

 

Počet oprávnených osôb  

Kontaktné údaje 
Telefonický kontakt:  
E-mailový kontakt:  

IDENTIFIKÁCIA ZODPOVEDNEJ OSOBY 

(Zodpovedná osoba určená monitorovaním súladu s nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných 
údajov, s pravidlami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa súvisiacimi s ochranou osobných údajov.) 

Titul, Meno, Priezvisko Mgr. Mária Sekerášová 

Pracovné zaradenie vedúca ekonomicko – prevádzkového úseku 

Organizácia Centrum sociálnych služieb Zákamenné 

III. ÚDAJE O INFORMAČNOM SYSTÉME OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Názov informačného systému ÚČTOVNÍCTVO – EKONOMICKÁ AGENDA 

Zoznam listinných podsystémov v  IS 

ÚČTOVNÍCTVO 
ÚČTOVNÁ UZÁVIERKA, 
AUDIT ÚČTOVNEJ UZÁVIERKY 
ROČNÉ VÝKAZY 
KRÁTKODOBÉ VÝKAZY 
ÚČTOVNÉ DOKLADY 
MZDY 
PODKLADY PRE ZOSTAVENIE MIEZD 
VÝSTUPY MIEZD 
PRIHLÁSENIE /ODHLÁSENIE/ DO ZDRAVOTNEJ A SOCIÁLNEJ 
POISŤOVNE 
DAŇOVÉ VÝKAZY 
ZMLUVY – KÚPNE, MANDÁTNE, O PREVODE MAJETKU, 
O VÝPOŽIČKE, NÁJOMNÉ, ZÁMENNÉ, O DIELO, SPONZORSTVE, 
DAROVACIE 

Účel spracúvania osobných údajov Spracovanie a evidencia účtovných dokladov prevádzkovateľom 

Právny základ informačného systému 
(Zapísaním do riadku uveďte minimálne jednu 

z možností alebo jej časť, alebo iný právny 

základ) 

 Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov. 

 Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov. 

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

 Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 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. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 
predpisov. 

Kategória dotknutých osôb 
 Zamestnanci prevádzkovateľa. 

 Zamestnanci dodávateľov tovaru a služieb. 
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Kategória spracúvania osobných údajov 
(Ak spracovávate aj osobitné kategórie 
osobných údajov (§ 16 zákona), uveďte ich 
vždy na začiatku) 

Podľa aktuálnej potreby prevádzkovateľa najmä: 

 meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa, 
prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum 
narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, číslo 
bankového účtu fyzickej osoby 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI A KATEGÓRIE PRÍJEMCOV 

Názov spracovateľskej operácie 

 Získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, 
uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, 
poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, 
preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzeniešifrovanie, 
profilovanie, anonymizácia osobných údajov. 

POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Tretie strany  
(prípadne okruh tretích strán) 

Právny základ  
poskytovania osobných údajov tretím stranám 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
 Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach 

a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov. 

Iný oprávnený subjekt 
 Osobitný predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c. zákona 

č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 

SPRÍSTUPŇOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Okruh príjemcov 
(Ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im 

budú osobné údaje sprístupnené) 
Právny základ sprístupnenia osobných údajov príjemcom 

Daňový úrad SR a ostatné daňové orgány 

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

 Zákon č. 511/1992 Z. z.  o správe daní a poplatkov v znení 
neskorších predpisov. 

Orgány štátnej správy a verejnej moci na 
výkon kontroly a dozoru  

 Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 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 a o zmene a 
doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a 
nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých 
v znení neskorších predpisov. 

 Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 

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

Sociálna poisťovňa 

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

 Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

Zdravotné poisťovne 
 Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a 

doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Daňový úrad 
 Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 

predpisov. 
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Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
 Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach 

a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov. 

Iný oprávnený subjekt 
 Osobitný predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c. zákona 

č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 

ZVEREJŇOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Spôsob zverejnenia 
(Ak sa zverejnenie osobných údajov vykonáva) 

(ak osobitný zákon ustanovuje účel 

poskytovania alebo účel zverejňovania, 

zoznam spracúvaných osobných údajov alebo 

rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré 

možno poskytnúť alebo zverejniť, prípadne 

príjemcov, ktorým sa osobné údaje poskytnú) 

 Nezverejňuje sa 

Právny základ zverejnenia 

 Osobitný zákon č. XX/XXXX  

 (Osobné údaje je možné zverejniť len vtedy, ak osobitný 
zákon ustanovuje účel zverejňovania, zoznam spracúvaných 
osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, 
ktoré možno zverejniť, prípadne príjemcov, ktorým sa osobné 
údaje poskytnú.) 

CEZHRANIČNÝ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Tretie krajiny alebo medzinárodné 
organizácie 
(Ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do 

týchto krajín alebo medzinárodných 

organizácií uskutoční prenos osobných 

údajov) 

 Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje. 

Právny základ prenosu 

 Podľa § 48 ods. 2, § 49 alebo § 51 ods. 1 a 2. zákona 
č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 

 Záväzné vnútropodnikové pravidlá  prevádzkovateľa. 

Dokumentácia o primeraných zárukách 
ochrany práv dotknutej osoby 
(Ak prevádzkovateľ zamýšľa prenos podľa §       

51 ods. 1 a 2 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.) 

 Záväzné vnútropodnikové pravidlá prevádzkovateľa. 

 Bezpečnostná politika organizácie pri spracúvaní osobných 
údajov pri plánovaných spracovateľských činnostiach. 

 „Projekt na ochranu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich 
osobných údajov“ prevádzkovateľa a interné  „Smernice 
GDPR“ v oblasti osobných údajov dotknutých osôb, citlivých 
a chránených údajov prevádzkovateľa. 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV  

Dátum začatia spracúvania osobných 

údajov (Deň, mesiac, rok) 
01.12.2013 

Spôsob spracúvania Neautomatizované - listinné spracúvanie osobných údajov 

Informačný systém vedie 
Oprávnené osoby ustanovené „Projektom na ochranu práv 
fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov“ 
prevádzkovateľa. 

Všeobecný opis technických a 
organizačných bezpečnostných opatrení 
(podľa § 39 ods. 1. zákona) na 
zabezpečenie ochrany osobných údajov 
(Uveďte názov dokumentácie ochrany 

osobných údajov) 

Bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných 
údajov sú kvantifikované „Projektom na ochranu práv fyzických 
osôb pri spracúvaní ich osobných údajov“ prevádzkovateľa a 
internými  „Smernicami GDPR“ v oblasti osobných údajov 
dotknutých osôb, citlivých a chránených údajov 
prevádzkovateľa. 

Predpokladané lehoty na vymazanie  Lehota na vymazanie je po skončení účelu, na ktorý sa získali 
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rôznych kategórií osobných údajov alebo inak spracúvali, dotknutá osoba odvolá súhlas a 
neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, 
namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne 
oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, po 
skončení lehoty uloženia v súlade s „Registratúrnym plánom“ 
prevádzkovateľa. 

SCHVAĽOVACIA DOLOŽKA 

Dátum vypracovania 25.05.2018 

Vypracoval 
Priezvisko, meno a podpis 

Mgr. Mária Sekerášová 
zodpovedná osoba prevádzkovateľa - Mgr. Mária Sekerášová 

Dátum schválenia 25.05.2018 

Priezvisko, meno a podpis štatutárneho 
orgánu prevádzkovateľa 
 

JUDr. PhDr. Adriana Adamicová 

Pečiatka prevádzkovateľa                                        
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ZÁZNAM O KATEGÓRIÁCH SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTÍ 

EVIDENCIA O SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTIACH, SPRACOVATEĽSKÝCH 
OPERÁCIACH A KATEGÓRIÁCH SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTÍ V INFORMAČNÝCH 

SYSTÉMOCH 
 (podľa § 37 ods.1 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.) 

I. NÁZOV INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV 

IS BOZP, POŽIARNA OCHRANA 

II. IDENTIFIKÁCIA SPROSTREDKOVATEĽA A PREVÁDZKOVATEĽA, V MENE 
KTORÉHO SPROSTREDKOVATEĽ  KONÁ, ZÁSTUPCU PREVÁDZKOVATEĽA ALEBO 
SPROSTREDKOVATEĽA, AK BOL POVERENÝ A ZODPOVEDNEJ OSOBY 

IDENTIFIKÁCIA SPROSTREDKOVATEĽA 

SPROSTREDKOVATEĽ  

Identifikačné číslo organizácie (IČO)  

PSČ a Obec  

Ulica a číslo  

Štát  

Právna forma    

Štatutárny orgán 
sprostredkovateľa (alebo osoba 
oprávnená konať v jeho mene) 

 

Počet oprávnených osôb  

Kontaktné údaje 
Telefonický kontakt:  
E-mailový kontakt:  

ZÁSTUPCA SPROSTREDKOVATEĽA                                                                                                      nie je poverený 

Identifikačné číslo organizácie (IČO)  

PSČ a Obec  

Ulica a číslo  

Štát  

Právna forma    

Štatutárny orgán zástupcu 
sprostredkovateľa (alebo osoba oprávnená 
konať v jeho mene) 

 

Počet oprávnených osôb  

Kontaktné údaje 
Telefonický kontakt:  
E-mailový kontakt:  

IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA V MENE KTORÉHO SPROSTREDKOVATEĽ  KONÁ  

Názov (obchodné meno) Centrum sociálnych služieb Zákamenné  

Identifikačné číslo organizácie (IČO) 00632848    

PSČ a Obec 029 56 Zákamenné 

Ulica a číslo Ulica Vyšný Koniec č.559/55 

Štát Slovenská republika 

Právna forma   Príspevková organizácia 

Štatutárny orgán 
prevádzkovateľa (alebo osoba 
oprávnená konať v jeho mene) 

JUDr. PhDr. Adriana Adamicová 

Počet oprávnených osôb  

Kontaktné údaje 
Telefonický kontakt:  
E-mailový kontakt:  
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ZÁSTUPCA PREVÁDZKOVATEĽA                                                                                                      nie je poverený 

Identifikačné číslo organizácie (IČO)  

PSČ a Obec  

Ulica a číslo  

Štát  

Právna forma    

Štatutárny orgán zástupcu 
prevádzkovateľa (alebo osoba oprávnená 
konať v jeho mene) 

 

Počet oprávnených osôb  

Kontaktné údaje 
Telefonický kontakt:  
E-mailový kontakt:  

IDENTIFIKÁCIA ZODPOVEDNEJ OSOBY 

(Zodpovedná osoba určená monitorovaním súladu s nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných 
údajov, s pravidlami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa súvisiacimi s ochranou osobných údajov.) 

Titul, Meno, Priezvisko Mgr. Mária Sekerášová 

Pracovné zaradenie vedúca ekonomicko – prevádzkového úseku 

Organizácia Centrum sociálnych služieb Zákamenné 

III. ÚDAJE O INFORMAČNOM SYSTÉME OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Názov informačného systému BOZP, POŽIARNA OCHRANA 

Zoznam listinných IS 

BOZP 
DOKUMENTÁCIA ŠKOLENÍ,PREŠKOLENÍ Z OBLASTI OPP A BOZP 
PROTOKOLY VÝSLEDKOV Z KONTROL A PREVIEROK 
PROTOKOLY O VYKONANÍ DOZORU,  
EVIDOVANÉ KARTY OOP,  
KNIHA INŠTRUKTÁŽÍ O BOZP 
DOKUMENTÁCIA BOZP 
ZÁKLADNÉ MATERIÁLY BOZP, PO 
OPATRENIA 
ZÁZNAMY Z PREVIEROK Z BOZP, PO,  
DOKUMENTÁCIA ŠKOLENÍ, INŠTRUKTÁŽÍ A PREVIEROK 
ZÁKLADNÁ SMERNICA BOZP 
POLITIKA BOZP, PROGRAM REALIZÁCIE POLITIKY BOZP 
ZÁSTUPCA ZAMESTNANCOV PRE BOZP (MENOVANIE ZÁSTUPCU 
BOZP, ZOZNAM ZÁSTUPCOV ZAMESTNANCOV PRE BEZPEČNOSŤ) 
PRACOVNÉ ÚRAZY (ZÁZNAM O REGISTROVANOM PRACOVNOM 
ÚRAZE, ŽIADOSŤ O POSÚDENIE ZÁVAŽNOSTI PÚ, OZNÁMENIE 
POISTNEJ UDALOSTI, KNIHA ÚRAZOV) 
TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN 
ŠKOLENIA BOZP (ROČNÝ PLÁN ŠKOLENÍ, ZÁZNAM ZO ŠKOLENIA, 
TESTY BOZP, VSTUPNÁ KARTA PRE VÝKON DODÁVATEĽSKÝCH 
PRÁC) 
ZOZNAM PRÁC A PRACOVÍSK ZAKÁZANÝCH TEHOTNÝM ŽENÁM, 
MATKÁM DO KONCA DEVIATEHO MESIACA PO PÔRODE A 
DOJČIACIM ŽENÁM 
ZOZNAM PRÁC A PRACOVÍSK ZAKÁZANÝCH MLADISTVÝM 
ZAMESTNANCOM 
ALKOHOL A PSYCHOTROPNÉ LÁTKY, PROTOKOL O VYKONANÍ 
DYCHOVEJ SKÚŠKY 
PRÁCA SO ZOBRAZOVACÍMI JEDNOTKAMI 
PITNÝ REŽIM 
HODNOTENIE RIZÍK PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ – RIZIKOVÁ ANALÝZA 
POSKYTOVANIE OSOBNÝCH OCHRANNÝCH PRACOVNÝCH 
PROSTRIEDKOV, NÁVRH OOPP A ZOZNAM PRIDEĽOVANÝCH OOPP, 
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EVIDENČNÁ KARTA PRIDELENÝCH OOPP 
BEZPEČNOSTNÉ A ZDRAVOTNÉ ZNAČENIE 
ELEKTRICKÉ ZARIADENIA A SPOTREBIČE 
PREVÁDZKA MOTOROVÝCH VOZIDIEL 
BEZPEČNÉ PRACOVNÉ POSTUPY A PREVÁDZKOVÉ PORIADKY BOZP 
(PODĽA POŽIADAVIEK ZÁKAZNÍKA A PREVÁDZKOVÝCH POTRIEB 
PO 
PROJEKT PO (RIEŠENIE PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY)  
STANOVISKO OKRESNÉHO RIADITEĽSTVA HASIČSKÉHO A 
ZÁCHRANNÉHO ZBORU (ORHAZZ), RESP. OKRESNÉHO ÚRADU – 
ODBOR PO (OÚ – ODB. PO) K PROJEKTU PO (PROJEKT PO MUSÍ 
BYŤ SCHVÁLENÝ ORHAZZ, RESP. BÝVALÝM OÚ – ODB. PO)  
POŽIARNOBEZPEČNOSTNÁ CHARAKTERISTIKA UŽÍVANEJ STAVBY 
(PBCH) (PREDKLADÁ SA, AK NIE JE SPRACOVANÝ PROJEKT PO)  
POŽIARNY ŠTATÚT, POŽIARNY PORIADOK, SMERNICE, 
EVAKUAČNÝ PLÁN, ZÁZNAMY O ŠKOLENÍ A POD.  
OSVEDČENIE O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI TECHNIKA PO ALEBO 
ŠPECIALISTU PO, KTORÝ VYPRACOVAL DOPP  
POTVRDENIE O KONTROLE HASIACICH PRÍSTROJOV  
OSOBITNÉ OPRÁVNENIE OSOBY, KTORÁ VYKONALA KONTROLU 
HASIACICH PRÍSTROJOV  
ZÁZNAM O KONTROLE HADICOVÝCH ZARIADENÍ (HYDRANTOV) + 
PROTOKOL O TLAKOVEJ SKÚŠKE POŽ. HADÍC  
ZÁZNAM O KONTROLE VONKAJŠÍCH HYDRANTOV 
 

Účel spracúvania osobných údajov 
Vedenie predpísanej dokumentácie BOZP, PO 
prevádzkovateľom, podľa vymedzenia prevádzkovateľom. 

Právny základ informačného systému 
(Zapísaním do riadku uveďte minimálne jednu 

z možností alebo jej časť, alebo iný právny 

základ) 

 Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov. 

 Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v 
znení neskorších predpisov. 

 Vykonávacie Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky. 

 Zákon č. 124/2006 Z. z.  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce v znení neskorších 
prepisov. 

 Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva 
v znení neskorších predpisov. 

Kategória dotknutých osôb  Zamestnanci prevádzkovateľa. 

Kategória spracúvania osobných údajov 
(Ak spracovávate aj osobitné kategórie 
osobných údajov (§ 16 zákona), uveďte ich 
vždy na začiatku) 

Podľa aktuálnej potreby prevádzkovateľa najmä: 

 rodné číslo, meno a priezvisko, dátum narodenia, číslo OP, 
pracovné zaradenie. 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI A KATEGÓRIE PRÍJEMCOV 

Názov spracovateľskej operácie 

 Získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, 
uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, 
poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, 
preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzeniešifrovanie, 
profilovanie, anonymizácia osobných údajov. 

POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Tretie strany  
(prípadne okruh tretích strán) 

Právny základ  
poskytovania osobných údajov tretím stranám 
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Spracovateľ (školiteľ) dokumentácie 
Dôvod poskytovania: komplexné 
zabezpečovanie služieb 
sprostredkovateľovi – odborne spôsobilej 
osoby v oblasti bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci, (vedenie predpísanej 
dokumentácie v mene  prevádzkovateľa). 

 Zákon č. 124/2006 Z. z.  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Spracovateľ (školiteľ) dokumentácie PO 
prevádzkovateľa  
Dôvod poskytovania: komplexné 
zabezpečovanie služieb 
sprostredkovateľovi – odborne spôsobilej 
osoby v oblasti ochrany pred požiarmi 
(vedenie predpísanej dokumentácie v mene  
prevádzkovateľa). 

 Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov. 

 Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v 
znení neskorších predpisov. 

 Vykonávacie Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky. 

Iný oprávnený subjekt 
 Osobitný predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c. zákona 

č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 

SPRÍSTUPŇOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Okruh príjemcov 
(Ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im 

budú osobné údaje sprístupnené) 
Právny základ sprístupnenia osobných údajov príjemcom 

Orgány verejnej moci na výkon kontroly a 
dozoru  

 Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a 
doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a 
nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých 
v znení neskorších predpisov. 

 Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 

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

 Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov. 

 Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v 
znení neskorších predpisov. 

 Vykonávacie Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky. 

Hasičský a záchranný zbor 

 Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov. 

 Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v 
znení neskorších predpisov. 

Inšpektoráty práce 

 Zákon č. 124/2006 Z. z.  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce v znení neskorších 
prepisov. 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
 Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach 

a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov. 

Iný oprávnený subjekt 

 Osobitný predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c. zákona 
č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 
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ZVEREJŇOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Spôsob zverejnenia 
(Ak sa zverejnenie osobných údajov vykonáva) 

(ak osobitný zákon ustanovuje účel 

poskytovania alebo účel zverejňovania, 

zoznam spracúvaných osobných údajov alebo 

rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré 

možno poskytnúť alebo zverejniť, prípadne 

príjemcov, ktorým sa osobné údaje poskytnú) 

 Nezverejňuje sa 

Právny základ zverejnenia 

 Osobitný zákon č. XX/XXXX  

 (Osobné údaje je možné zverejniť len vtedy, ak osobitný 
zákon ustanovuje účel zverejňovania, zoznam spracúvaných 
osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, 
ktoré možno zverejniť, prípadne príjemcov, ktorým sa osobné 
údaje poskytnú.) 

CEZHRANIČNÝ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Tretie krajiny alebo medzinárodné 
organizácie 
(Ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do 

týchto krajín alebo medzinárodných 

organizácií uskutoční prenos osobných 

údajov) 

 Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje. 

Právny základ prenosu 

 Podľa § 48 ods. 2, § 49 alebo § 51 ods. 1 a 2. zákona 
č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 

 Záväzné vnútropodnikové pravidlá  prevádzkovateľa. 

Dokumentácia o primeraných zárukách 
ochrany práv dotknutej osoby 
(Ak prevádzkovateľ zamýšľa prenos podľa §       

51 ods. 1 a 2 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.) 

 Záväzné vnútropodnikové pravidlá prevádzkovateľa. 

 Bezpečnostná politika organizácie pri spracúvaní osobných 
údajov pri plánovaných spracovateľských činnostiach. 

 „Projekt na ochranu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich 
osobných údajov“ prevádzkovateľa a interné  „Smernice 
GDPR“ v oblasti osobných údajov dotknutých osôb, citlivých 
a chránených údajov prevádzkovateľa. 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV  

Dátum začatia spracúvania osobných 

údajov (Deň, mesiac, rok) 
01.12.2013 

Spôsob spracúvania Neautomatizované - listinné spracúvanie osobných údajov 

Informačný systém vedie 
Oprávnené osoby ustanovené „Projektom na ochranu práv 
fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov“ 
prevádzkovateľa. 

Všeobecný opis technických a 
organizačných bezpečnostných opatrení 
(podľa § 39 ods. 1. zákona) na 
zabezpečenie ochrany osobných údajov 
(Uveďte názov dokumentácie ochrany 

osobných údajov) 

Bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných 
údajov sú kvantifikované „Projektom na ochranu práv fyzických 
osôb pri spracúvaní ich osobných údajov“ prevádzkovateľa a 
internými  „Smernicami GDPR“ v oblasti osobných údajov 
dotknutých osôb, citlivých a chránených údajov 
prevádzkovateľa. 

Predpokladané lehoty na vymazanie 
rôznych kategórií osobných údajov 

 Lehota na vymazanie je po skončení účelu, na ktorý sa získali 
alebo inak spracúvali, dotknutá osoba odvolá súhlas a 
neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, 
namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne 
oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, po 
skončení lehoty uloženia v súlade s „Registratúrnym plánom“ 
prevádzkovateľa. 
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SCHVAĽOVACIA DOLOŽKA 

Dátum vypracovania 25.05.2018 

Vypracoval 
Priezvisko, meno a podpis 

Mgr. Mária Sekerášová 
zodpovedná osoba prevádzkovateľa - Mgr. Mária Sekerášová 

Dátum schválenia 25.05.2018 

Priezvisko, meno a podpis štatutárneho 
orgánu prevádzkovateľa 

JUDr. PhDr. Adriana Adamicová 

Pečiatka prevádzkovateľa                                        
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ZÁZNAM O KATEGÓRIÁCH SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTÍ 

EVIDENCIA O SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTIACH, SPRACOVATEĽSKÝCH 
OPERÁCIACH A KATEGÓRIÁCH SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTÍ V INFORMAČNÝCH 

SYSTÉMOCH 
 (podľa § 37 ods.1 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.) 

I. NÁZOV INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV 

IS DOKUMENTÁCIA PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY (PZS) 

II. IDENTIFIKÁCIA SPROSTREDKOVATEĽA A PREVÁDZKOVATEĽA, V MENE 
KTORÉHO SPROSTREDKOVATEĽ  KONÁ, ZÁSTUPCU PREVÁDZKOVATEĽA ALEBO 
SPROSTREDKOVATEĽA, AK BOL POVERENÝ A ZODPOVEDNEJ OSOBY 

IDENTIFIKÁCIA SPROSTREDKOVATEĽA 

SPROSTREDKOVATEĽ  

Identifikačné číslo organizácie (IČO)  

PSČ a Obec  

Ulica a číslo  

Štát  

Právna forma    

Štatutárny orgán 
sprostredkovateľa (alebo osoba 
oprávnená konať v jeho mene) 

 

Počet oprávnených osôb  

Kontaktné údaje 
Telefonický kontakt:  
E-mailový kontakt:  

ZÁSTUPCA SPROSTREDKOVATEĽA                                                                                                      nie je poverený 

Identifikačné číslo organizácie (IČO)  

PSČ a Obec  

Ulica a číslo  

Štát  

Právna forma    

Štatutárny orgán zástupcu 
sprostredkovateľa (alebo osoba oprávnená 
konať v jeho mene) 

 

Počet oprávnených osôb  

Kontaktné údaje 
Telefonický kontakt:  
E-mailový kontakt:  

IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA V MENE KTORÉHO SPROSTREDKOVATEĽ  KONÁ  

Názov (obchodné meno) Centrum sociálnych služieb Zákamenné  

Identifikačné číslo organizácie (IČO) 00632848    

PSČ a Obec 029 56 Zákamenné 

Ulica a číslo Ulica Vyšný Koniec č.559/55 

Štát Slovenská republika 

Právna forma   Príspevková organizácia 

Štatutárny orgán 
prevádzkovateľa (alebo osoba 
oprávnená konať v jeho mene) 

JUDr. PhDr. Adriana Adamicová 

Počet oprávnených osôb  

Kontaktné údaje 
Telefonický kontakt:  
E-mailový kontakt:  
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ZÁSTUPCA PREVÁDZKOVATEĽA                                                                                                      nie je poverený 

Identifikačné číslo organizácie (IČO)  

PSČ a Obec  

Ulica a číslo  

Štát  

Právna forma    

Štatutárny orgán zástupcu 
prevádzkovateľa (alebo osoba oprávnená 
konať v jeho mene) 

 

Počet oprávnených osôb  

Kontaktné údaje 
Telefonický kontakt:  
E-mailový kontakt:  

IDENTIFIKÁCIA ZODPOVEDNEJ OSOBY 

(Zodpovedná osoba určená monitorovaním súladu s nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných 
údajov, s pravidlami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa súvisiacimi s ochranou osobných údajov.) 

Titul, Meno, Priezvisko Mgr. Mária Sekerášová 

Pracovné zaradenie vedúca ekonomicko – prevádzkového úseku 

Organizácia Centrum sociálnych služieb Zákamenné 

III. ÚDAJE O INFORMAČNOM SYSTÉME OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Názov informačného systému 
DOKUMENTÁCIA PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY 
(PZS) 

Zoznam listinných podsystémov v IS 

Dokumentácia PZS  
SPRÁVA ZO VSTUPNÉHO AUDITU 
ZDRAVOTNÝ DOHĽAD 
KONTROLNÉ ZOZNAMY 
HODNOTENIE ZDRAVOTNÝCH RIZÍK 
DOTAZNÍKY (NAPR. DOTAZNÍK HODNOTENIA PSYCHICKEJ 
PRACOVNEJ ZÁŤAŽE Z HĽADISKA ÚROVNE PRACOVNÝCH 
PODMIENOK, DOTAZNÍK SUBJEKTÍVNEHO HODNOTENIA PRÁCE 
PODĽA MEISTERA, DOTAZNÍK HODNOTENIA SENZORICKEJ ZÁŤAŽE 
PRI PRÁCI Z HĽADISKA ÚROVNE PRACOVNÝCH PODMIENOK, 
DOTAZNÍK ZRAKOVÝCH ŤAŽKOSTÍ PRI PRÁCI) 
FORMULÁRE Z ORIENTAČNÉHO MERANIA FAKTOROV PRÁCE A 
PRACOVNÉHO PROSTREDIA 
INFORMAČNÉ MATERIÁLY 
KATEGORIZÁCIA PRÁC 
PREVENTÍVNE LEKÁRSKE PREHLIADKY VO VZŤAHU K PRÁCI 
EVIDENCIA ZAMESTNANCOV 

Účel spracúvania osobných údajov Spracovanie a evidencia účtovných dokladov prevádzkovateľom 

Právny základ informačného systému 
(Zapísaním do riadku uveďte minimálne jednu 

z možností alebo jej časť, alebo iný právny 

základ) 

 Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov. 

 Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov. 

Kategória dotknutých osôb  Zamestnanci, centrála, prevádzky 

Kategória spracúvania osobných údajov 
(Ak spracovávate aj osobitné kategórie 
osobných údajov (§ 16 zákona), uveďte ich 
vždy na začiatku) 

Podľa aktuálnej potreby prevádzkovateľa najmä: 

 meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, záznam o 
zdravotnom stave pracovníkov, anamnéza, diagnóza. 
 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI A KATEGÓRIE PRÍJEMCOV 

Názov spracovateľskej operácie 
 Získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, 

uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, 
poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, 
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preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, šifrovanie, 
profilovanie, anonymizácia osobných údajov. 

POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Tretie strany  
(prípadne okruh tretích strán) 

Právny základ  
poskytovania osobných údajov tretím stranám 

Neposkytuje sa  

SPRÍSTUPŇOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Okruh príjemcov 
(Ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im 

budú osobné údaje sprístupnené) 
Právny základ sprístupnenia osobných údajov príjemcom 

Orgány a organizácie poskytujúce PZS 

 Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Orgány a verejnej moci na výkon kontroly 
a dozoru  

 Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 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 a o zmene a 
doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a 
nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých 
v znení neskorších predpisov. 

 Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 

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

Sociálna poisťovňa 

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

 Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

Zdravotné poisťovne 
 Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a 

doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Daňový úrad 
 Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 

predpisov. 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
 Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach 

a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov. 

Iný oprávnený subjekt 
 Osobitný predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c. zákona 

č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 

ZVEREJŇOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Spôsob zverejnenia 
(Ak sa zverejnenie osobných údajov vykonáva) 

(ak osobitný zákon ustanovuje účel 

poskytovania alebo účel zverejňovania, 

zoznam spracúvaných osobných údajov alebo 

rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré 

možno poskytnúť alebo zverejniť, prípadne 

príjemcov, ktorým sa osobné údaje poskytnú) 

 Nezverejňuje sa 
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Právny základ zverejnenia 

 Osobitný zákon č. XX/XXXX  

 (Osobné údaje je možné zverejniť len vtedy, ak osobitný 
zákon ustanovuje účel zverejňovania, zoznam spracúvaných 
osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, 
ktoré možno zverejniť, prípadne príjemcov, ktorým sa osobné 
údaje poskytnú.) 

CEZHRANIČNÝ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Tretie krajiny alebo medzinárodné 
organizácie 
(Ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do 

týchto krajín alebo medzinárodných 

organizácií uskutoční prenos osobných 

údajov) 

 Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje. 

Právny základ prenosu 

 Podľa § 48 ods. 2, § 49 alebo § 51 ods. 1 a 2. zákona 
č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 

 Záväzné vnútropodnikové pravidlá  prevádzkovateľa. 

Dokumentácia o primeraných zárukách 
ochrany práv dotknutej osoby 
(Ak prevádzkovateľ zamýšľa prenos podľa §       

51 ods. 1 a 2 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.) 

 Záväzné vnútropodnikové pravidlá prevádzkovateľa. 

 Bezpečnostná politika organizácie pri spracúvaní osobných 
údajov pri plánovaných spracovateľských činnostiach. 

 „Projekt na ochranu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich 
osobných údajov“ prevádzkovateľa a interné  „Smernice 
GDPR“ v oblasti osobných údajov dotknutých osôb, citlivých 
a chránených údajov prevádzkovateľa. 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV  

Dátum začatia spracúvania osobných 

údajov (Deň, mesiac, rok) 
01.12.2013 

Spôsob spracúvania Neautomatizované - listinné spracúvanie osobných údajov 

Informačný systém vedie 
Oprávnené osoby ustanovené „Projektom na ochranu práv 
fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov“ 
prevádzkovateľa. 

Všeobecný opis technických a 
organizačných bezpečnostných opatrení 
(podľa § 39 ods. 1. zákona) na 
zabezpečenie ochrany osobných údajov 
(Uveďte názov dokumentácie ochrany 

osobných údajov) 

Bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných 
údajov sú kvantifikované „Projektom na ochranu práv fyzických 
osôb pri spracúvaní ich osobných údajov“ prevádzkovateľa a 
internými  „Smernicami GDPR“ v oblasti osobných údajov 
dotknutých osôb, citlivých a chránených údajov 
prevádzkovateľa. 

Predpokladané lehoty na vymazanie 
rôznych kategórií osobných údajov 

 Lehota na vymazanie je po skončení účelu, na ktorý sa získali 
alebo inak spracúvali, dotknutá osoba odvolá súhlas a 
neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, 
namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne 
oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, po 
skončení lehoty uloženia v súlade s „Registratúrnym plánom“ 
prevádzkovateľa. 

SCHVAĽOVACIA DOLOŽKA 

Dátum vypracovania 25.05.2018 

Vypracoval 
Priezvisko, meno a podpis 

Mgr. Mária Sekerášová 
zodpovedná osoba prevádzkovateľa - Mgr. Mária Sekerášová 

Dátum schválenia 25.05.2018 

Priezvisko, meno a podpis štatutárneho 
orgánu prevádzkovateľa 

JUDr. PhDr. Adriana Adamicová 

Pečiatka prevádzkovateľa                                        
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ZÁZNAM O KATEGÓRIÁCH SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTÍ 

EVIDENCIA O SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTIACH, SPRACOVATEĽSKÝCH 
OPERÁCIACH A KATEGÓRIÁCH SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTÍ V INFORMAČNÝCH 

SYSTÉMOCH 
 (podľa § 37 ods.1 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.) 

I. NÁZOV INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV 

IS VIZUALIZAČNÉ TABULE 

II. IDENTIFIKÁCIA SPROSTREDKOVATEĽA A PREVÁDZKOVATEĽA, V MENE 
KTORÉHO SPROSTREDKOVATEĽ  KONÁ, ZÁSTUPCU PREVÁDZKOVATEĽA ALEBO 
SPROSTREDKOVATEĽA, AK BOL POVERENÝ A ZODPOVEDNEJ OSOBY 

IDENTIFIKÁCIA SPROSTREDKOVATEĽA 

SPROSTREDKOVATEĽ  

Identifikačné číslo organizácie (IČO)  

PSČ a Obec  

Ulica a číslo  

Štát  

Právna forma    

Štatutárny orgán 
sprostredkovateľa (alebo osoba 
oprávnená konať v jeho mene) 

 

Počet oprávnených osôb  

Kontaktné údaje 
Telefonický kontakt:  
E-mailový kontakt:  

ZÁSTUPCA SPROSTREDKOVATEĽA                                                                                                      nie je poverený 

Identifikačné číslo organizácie (IČO)  

PSČ a Obec  

Ulica a číslo  

Štát  

Právna forma    

Štatutárny orgán zástupcu 
sprostredkovateľa (alebo osoba oprávnená 
konať v jeho mene) 

 

Počet oprávnených osôb  

Kontaktné údaje 
Telefonický kontakt:  
E-mailový kontakt:  

IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA V MENE KTORÉHO SPROSTREDKOVATEĽ  KONÁ  

Názov (obchodné meno) Centrum sociálnych služieb Zákamenné  

Identifikačné číslo organizácie (IČO) 00632848    

PSČ a Obec 029 56 Zákamenné 

Ulica a číslo Ulica Vyšný Koniec č.559/55 

Štát Slovenská republika 

Právna forma   Príspevková organizácia 

Štatutárny orgán 
prevádzkovateľa (alebo osoba 
oprávnená konať v jeho mene) 

JUDr. PhDr. Adriana Adamicová 

Počet oprávnených osôb  
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Kontaktné údaje 
Telefonický kontakt:  
E-mailový kontakt:  

ZÁSTUPCA PREVÁDZKOVATEĽA                                                                                                      nie je poverený 

Identifikačné číslo organizácie (IČO)  

PSČ a Obec  

Ulica a číslo  

Štát  

Právna forma    

Štatutárny orgán zástupcu 
prevádzkovateľa (alebo osoba oprávnená 
konať v jeho mene) 

 

Počet oprávnených osôb  

Kontaktné údaje 
Telefonický kontakt:  
E-mailový kontakt:  

IDENTIFIKÁCIA ZODPOVEDNEJ OSOBY 

(Zodpovedná osoba určená monitorovaním súladu s nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných 
údajov, s pravidlami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa súvisiacimi s ochranou osobných údajov.) 

Titul, Meno, Priezvisko Mgr. Mária Sekerášová 

Pracovné zaradenie vedúca ekonomicko – prevádzkového úseku 

Organizácia Centrum sociálnych služieb Zákamenné 

III. ÚDAJE O INFORMAČNOM SYSTÉME OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Názov informačného systému VIZUALIZAČNÉ TABULE 

Zoznam listinných IS 
Vizualizačné tabule v podmienkach prevádzkovatzeľa, centrála, 
prevádzky 

Účel spracúvania osobných údajov 

Informačný systém k spracúvaniu os. údajov prostredníctvom 
fotografií zamestnancov prevádzkovateľa pomocou  
vizualizačných tabúľ – násteniek  (informačné tabule), podľa 
vymedzenia prevádzkovateľom. 

Právny základ informačného systému 
(Zapísaním do riadku uveďte minimálne jednu 

z možností alebo jej časť, alebo iný právny 

základ) 

 Písomný súhlas dotknutých osôb podľa § 13 ods. 1 písm. a, § 
78 zákona ods. 6 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Kategória dotknutých osôb 
Zamestnanci, ktorí dali súhlas so zverejnením fotografie na 
tabuľu . 

Kategória spracúvania osobných údajov 
(Ak spracovávate aj osobitné kategórie 
osobných údajov (§ 16 zákona), uveďte ich 
vždy na začiatku) 

Fotografia zamestnanca 
 
 
 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI A KATEGÓRIE PRÍJEMCOV 

Názov spracovateľskej operácie 

 Získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, 
uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, 
poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, 
preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, šifrovanie, 
profilovanie, anonymizácia osobných údajov. 

POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Tretie strany  
(prípadne okruh tretích strán) 

Právny základ  
poskytovania osobných údajov tretím stranám 

Náhodní klienti prevádzkovatzeľa  Písomný súhlas dotknutých osôb podľa § 13 ods. 1 písm. a, § 
78 zákona ods. 6 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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SPRÍSTUPŇOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Okruh príjemcov 
(Ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im 

budú osobné údaje sprístupnené) 
Právny základ sprístupnenia osobných údajov príjemcom 

Nesprístupňuje sa   

ZVEREJŇOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Spôsob zverejnenia 
(Ak sa zverejnenie osobných údajov vykonáva) 

(ak osobitný zákon ustanovuje účel 

poskytovania alebo účel zverejňovania, 

zoznam spracúvaných osobných údajov alebo 

rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré 

možno poskytnúť alebo zverejniť, prípadne 

príjemcov, ktorým sa osobné údaje poskytnú) 

 Výveskou na vizualizačnej tabuli 

Právny základ zverejnenia 
 Písomný súhlas dotknutých osôb podľa § 13 ods. 1 písm. a, § 

78 zákona ods. 6 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

CEZHRANIČNÝ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Tretie krajiny alebo medzinárodné 
organizácie 
(Ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do 

týchto krajín alebo medzinárodných 

organizácií uskutoční prenos osobných 

údajov) 

 Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje. 

Právny základ prenosu 

 Podľa § 48 ods. 2, § 49 alebo § 51 ods. 1 a 2. zákona 
č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 

 Záväzné vnútropodnikové pravidlá  prevádzkovateľa. 

Dokumentácia o primeraných zárukách 
ochrany práv dotknutej osoby 
(Ak prevádzkovateľ zamýšľa prenos podľa §       

51 ods. 1 a 2 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.) 

 Záväzné vnútropodnikové pravidlá prevádzkovateľa. 

 Bezpečnostná politika organizácie pri spracúvaní osobných 
údajov pri plánovaných spracovateľských činnostiach. 

 „Projekt na ochranu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich 
osobných údajov“ prevádzkovateľa a interné  „Smernice 
GDPR“ v oblasti osobných údajov dotknutých osôb, citlivých 
a chránených údajov prevádzkovateľa. 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV  

Dátum začatia spracúvania osobných 

údajov (Deň, mesiac, rok) 
01.12.2013 

Spôsob spracúvania neutomatizované , listinné spracúvanie osobných údajov 

Informačný systém vedie 
Oprávnené osoby ustanovené „Projektom na ochranu práv 
fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov“ 
prevádzkovateľa. 

Všeobecný opis technických a 
organizačných bezpečnostných opatrení 
(podľa § 39 ods. 1. zákona) na 
zabezpečenie ochrany osobných údajov 
(Uveďte názov dokumentácie ochrany 

osobných údajov) 

Bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných 
údajov sú kvantifikované „Projektom na ochranu práv fyzických 
osôb pri spracúvaní ich osobných údajov“ prevádzkovateľa a 
internými  „Smernicami GDPR“ v oblasti osobných údajov 
dotknutých osôb, citlivých a chránených údajov 
prevádzkovateľa. 

Predpokladané lehoty na vymazanie 
rôznych kategórií osobných údajov 

 Lehota na vymazanie je po skončení účelu, na ktorý sa získali 
alebo inak spracúvali, dotknutá osoba odvolá súhlas a 
neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, 
namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne 
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oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, po 
skončení lehoty uloženia v súlade s „Registratúrnym plánom“ 
prevádzkovateľa. 

SCHVAĽOVACIA DOLOŽKA 

Dátum vypracovania 25.05.2018 

Vypracoval 
Priezvisko, meno a podpis 

Mgr. Mária Sekerášová 
zodpovedná osoba prevádzkovateľa - Mgr. Mária Sekerášová 

Dátum schválenia 25.05.2018 

Priezvisko, meno a podpis štatutárneho 
orgánu prevádzkovateľa 

JUDr. PhDr. Adriana Adamicová 

Pečiatka prevádzkovateľa                                        
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ZÁZNAM O KATEGÓRIÁCH SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTÍ 

EVIDENCIA O SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTIACH, SPRACOVATEĽSKÝCH 
OPERÁCIACH A KATEGÓRIÁCH SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTÍ V INFORMAČNÝCH 

SYSTÉMOCH 
 (podľa § 37 ods.1 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.) 

I. NÁZOV INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV 

IS WHISTLEBLOWING 

II. IDENTIFIKÁCIA SPROSTREDKOVATEĽA A PREVÁDZKOVATEĽA, V MENE 
KTORÉHO SPROSTREDKOVATEĽ  KONÁ, ZÁSTUPCU PREVÁDZKOVATEĽA ALEBO 
SPROSTREDKOVATEĽA, AK BOL POVERENÝ A ZODPOVEDNEJ OSOBY 

IDENTIFIKÁCIA SPROSTREDKOVATEĽA 

SPROSTREDKOVATEĽ  

Identifikačné číslo organizácie (IČO)  

PSČ a Obec  

Ulica a číslo  

Štát  

Právna forma    

Štatutárny orgán 
sprostredkovateľa (alebo osoba 
oprávnená konať v jeho mene) 

 

Počet oprávnených osôb  

Kontaktné údaje 
Telefonický kontakt:  
E-mailový kontakt:  

ZÁSTUPCA SPROSTREDKOVATEĽA                                                                                                      nie je poverený 

Identifikačné číslo organizácie (IČO)  

PSČ a Obec  

Ulica a číslo  

Štát  

Právna forma    

Štatutárny orgán zástupcu 
sprostredkovateľa (alebo osoba oprávnená 
konať v jeho mene) 

 

Počet oprávnených osôb  

Kontaktné údaje 
Telefonický kontakt:  
E-mailový kontakt:  

IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA V MENE KTORÉHO SPROSTREDKOVATEĽ  KONÁ  

Názov (obchodné meno) Centrum sociálnych služieb Zákamenné  

Identifikačné číslo organizácie (IČO) 00632848    

PSČ a Obec 029 56 Zákamenné 

Ulica a číslo Ulica Vyšný Koniec č.559/55 

Štát Slovenská republika 

Právna forma   Príspevková organizácia 

Štatutárny orgán 
prevádzkovateľa (alebo osoba 
oprávnená konať v jeho mene) 

JUDr. PhDr. Adriana Adamicová 

Počet oprávnených osôb  

Kontaktné údaje 
Telefonický kontakt:  
E-mailový kontakt:  
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ZÁSTUPCA PREVÁDZKOVATEĽA                                                                                                      nie je poverený 

Identifikačné číslo organizácie (IČO)  

PSČ a Obec  

Ulica a číslo  

Štát  

Právna forma    

Štatutárny orgán zástupcu 
prevádzkovateľa (alebo osoba oprávnená 
konať v jeho mene) 

 

Počet oprávnených osôb  

Kontaktné údaje 
Telefonický kontakt:  
E-mailový kontakt:  

IDENTIFIKÁCIA ZODPOVEDNEJ OSOBY 

(Zodpovedná osoba určená monitorovaním súladu s nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných 
údajov, s pravidlami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa súvisiacimi s ochranou osobných údajov.) 

Titul, Meno, Priezvisko Mgr. Mária Sekerášová 

Pracovné zaradenie vedúca ekonomicko – prevádzkového úseku 

Organizácia Centrum sociálnych služieb Zákamenné 

III. ÚDAJE O INFORMAČNOM SYSTÉME OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Názov informačného systému WHISTLEBLOWING 

Zoznam listinných IS 
Whistleblowing - zoznam podaných podnetov obsahujúcich 
osobné údaje a oznámenie kriminality. 

Účel spracúvania osobných údajov 

Informačný systém k spracúvaniu os. údajov 
prostredníctvom podávania podnetov, preverovania 
podnetov, zachovaní mlčanlivosti o totožnosti osoby, ktorá 
podala podnet, evidovanie podnetov, oboznamovanie osoby, 
ktorá podala podnet s výsledkom jeho preverenia, spracúvanie 
osobných údajov uvedených v podnete. 

Právny základ informačného systému 
(Zapísaním do riadku uveďte minimálne jednu 

z možností alebo jej časť, alebo iný právny 

základ) 

§§ 11a 12  zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach 
súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

Kategória dotknutých osôb Zamestnanci, osoby podávajúce podnety. 

Kategória spracúvania osobných údajov 
(Ak spracovávate aj osobitné kategórie 
osobných údajov (§ 16 zákona), uveďte ich 
vždy na začiatku) 

Napr.. titul, meno priezvisko, adresa, tel. číslo, mailová adresa. 
IP adresa a pod. 
 

 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI A KATEGÓRIE PRÍJEMCOV 

Názov spracovateľskej operácie 

 Získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, 
uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, 
poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, 
preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzeniešifrovanie, 
profilovanie, anonymizácia osobných údajov. 

POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Tretie strany  
(prípadne okruh tretích strán) 

Právny základ  
poskytovania osobných údajov tretím stranám 

NAKA, policajný zbor MV SR  zákon č. 307/2014 Z.z. 

SPRÍSTUPŇOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Okruh príjemcov 
(Ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im 

Právny základ sprístupnenia osobných údajov príjemcom 
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budú osobné údaje sprístupnené) 
Nesprístupňuje sa   

ZVEREJŇOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Spôsob zverejnenia 
(Ak sa zverejnenie osobných údajov vykonáva) 

(ak osobitný zákon ustanovuje účel 

poskytovania alebo účel zverejňovania, 

zoznam spracúvaných osobných údajov alebo 

rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré 

možno poskytnúť alebo zverejniť, prípadne 

príjemcov, ktorým sa osobné údaje poskytnú) 

 Nezverejňuje sa 

Právny základ zverejnenia 

 Osobitný zákon č. XX/XXXX  

 (Osobné údaje je možné zverejniť len vtedy, ak osobitný 
zákon ustanovuje účel zverejňovania, zoznam spracúvaných 
osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, 
ktoré možno zverejniť, prípadne príjemcov, ktorým sa osobné 
údaje poskytnú.) 

CEZHRANIČNÝ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Tretie krajiny alebo medzinárodné 
organizácie 
(Ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do 

týchto krajín alebo medzinárodných 

organizácií uskutoční prenos osobných 

údajov) 

 Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje. 

Právny základ prenosu 

 Podľa § 48 ods. 2, § 49 alebo § 51 ods. 1 a 2. zákona 
č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 

 Záväzné vnútropodnikové pravidlá  prevádzkovateľa. 

Dokumentácia o primeraných zárukách 
ochrany práv dotknutej osoby 
(Ak prevádzkovateľ zamýšľa prenos podľa §       

51 ods. 1 a 2 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.) 

 Záväzné vnútropodnikové pravidlá prevádzkovateľa. 

 Bezpečnostná politika organizácie pri spracúvaní osobných 
údajov pri plánovaných spracovateľských činnostiach. 

 „Projekt na ochranu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich 
osobných údajov“ prevádzkovateľa a interné  „Smernice 
GDPR“ v oblasti osobných údajov dotknutých osôb, citlivých 
a chránených údajov prevádzkovateľa. 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV  

Dátum začatia spracúvania osobných 

údajov (Deň, mesiac, rok) 
01.12.2013 

Spôsob spracúvania Neutomatizované,  listinné spracúvanie osobných údajov 

Informačný systém vedie 
Oprávnené osoby ustanovené „Projektom na ochranu práv 
fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov“ 
prevádzkovateľa. 

Všeobecný opis technických a 
organizačných bezpečnostných opatrení 
(podľa § 39 ods. 1. zákona) na 
zabezpečenie ochrany osobných údajov 
(Uveďte názov dokumentácie ochrany 

osobných údajov) 

Bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných 
údajov sú kvantifikované „Projektom na ochranu práv fyzických 
osôb pri spracúvaní ich osobných údajov“ prevádzkovateľa a 
internými  „Smernicami GDPR“ v oblasti osobných údajov 
dotknutých osôb, citlivých a chránených údajov 
prevádzkovateľa. 

Predpokladané lehoty na vymazanie 
rôznych kategórií osobných údajov 

 Lehota na vymazanie je po skončení účelu, na ktorý sa získali 
alebo inak spracúvali, dotknutá osoba odvolá súhlas a 
neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, 
namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne 
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oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, po 
skončení lehoty uloženia v súlade s „Registratúrnym plánom“ 
prevádzkovateľa. 

SCHVAĽOVACIA DOLOŽKA 

Dátum vypracovania 25.05.2018 

Vypracoval 
Priezvisko, meno a podpis 

Mgr. Mária Sekerášová 
zodpovedná osoba prevádzkovateľa - Mgr. Mária Sekerášová 

Dátum schválenia 25.05.2018 

Priezvisko, meno a podpis štatutárneho 
orgánu prevádzkovateľa 

JUDr. PhDr. Adriana Adamicová 

Pečiatka prevádzkovateľa                                        

 



PROJEKT GDPR 
NA OCHRANU PRÁV FYZICKÝCH OSÔB PRI SPRACÚVANÍ ICH OSOBNÝCH ÚDAJOV 

DOPLNKOVÁ DOKUMENTÁCIA – DOLOŽKA č.4 K PROJEKTU GDPR 
 

47 | S t r á n k a  
           

 

ZÁZNAM O KATEGÓRIÁCH SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTÍ 

EVIDENCIA O SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTIACH, SPRACOVATEĽSKÝCH 
OPERÁCIACH A KATEGÓRIÁCH SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTÍ V INFORMAČNÝCH 

SYSTÉMOCH 
 (podľa § 37 ods.1 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.) 

IV. NÁZOV INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV 

WEB PORTÁL 

V. IDENTIFIKÁCIA SPROSTREDKOVATEĽA A PREVÁDZKOVATEĽA, V MENE 
KTORÉHO SPROSTREDKOVATEĽ  KONÁ, ZÁSTUPCU PREVÁDZKOVATEĽA ALEBO 
SPROSTREDKOVATEĽA, AK BOL POVERENÝ A ZODPOVEDNEJ OSOBY 

IDENTIFIKÁCIA SPROSTREDKOVATEĽA 

SPROSTREDKOVATEĽ  

Identifikačné číslo organizácie (IČO)  

PSČ a Obec  

Ulica a číslo  

Štát  

Právna forma    

Štatutárny orgán 
sprostredkovateľa (alebo osoba 
oprávnená konať v jeho mene) 

 

Počet oprávnených osôb  

Kontaktné údaje 
Telefonický kontakt:  
E-mailový kontakt:  

ZÁSTUPCA SPROSTREDKOVATEĽA                                                                                                      nie je poverený 

Identifikačné číslo organizácie (IČO)  

PSČ a Obec  

Ulica a číslo  

Štát  

Právna forma    

Štatutárny orgán zástupcu 
sprostredkovateľa (alebo osoba oprávnená 
konať v jeho mene) 

 

Počet oprávnených osôb  

Kontaktné údaje 
Telefonický kontakt:  
E-mailový kontakt:  

IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA V MENE KTORÉHO SPROSTREDKOVATEĽ  KONÁ 

Názov (obchodné meno) Centrum sociálnych služieb Zákamenné  

Identifikačné číslo organizácie (IČO) 00632848    

PSČ a Obec 029 56 Zákamenné 

Ulica a číslo Ulica Vyšný Koniec č.559/55 

Štát Slovenská republika 

Právna forma   Príspevková organizácia 

Štatutárny orgán 
prevádzkovateľa (alebo osoba 
oprávnená konať v jeho mene) 

JUDr. PhDr. Adriana Adamicová 

Počet oprávnených osôb  

Kontaktné údaje 
Telefonický kontakt:  
E-mailový kontakt:  
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ZÁSTUPCA PREVÁDZKOVATEĽA                                                                                                      nie je poverený 

Identifikačné číslo organizácie (IČO)  

PSČ a Obec  

Ulica a číslo  

Štát  

Právna forma    

Štatutárny orgán zástupcu 
prevádzkovateľa (alebo osoba oprávnená 
konať v jeho mene) 

 

Počet oprávnených osôb  

Kontaktné údaje 
Telefonický kontakt:  
E-mailový kontakt:  

IDENTIFIKÁCIA ZODPOVEDNEJ OSOBY 

(Zodpovedná osoba určená monitorovaním súladu s nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných 
údajov, s pravidlami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa súvisiacimi s ochranou osobných údajov.) 

Titul, Meno, Priezvisko Mgr. Mária Sekerášová 

Pracovné zaradenie vedúca ekonomicko – prevádzkového úseku 

Organizácia Centrum sociálnych služieb Zákamenné 

VI. ÚDAJE O INFORMAČNOM SYSTÉME OSOBNÝCH ÚDAJOV, V KTOROM JE 
VYKONÁVANÁ SPRACOVATEĽASKÁ OPERÁCIA 

Názov informačného systému  

Výrobca/Dodávateľ  

Adresa výrobcu IS  

Účel spracúvania osobných údajov 

 Oprávnené  záujmy prevádzkovateľa. 
Informačný systém slúžiaci k účelu  webovej prezentácii 
prevádzkovateľa na WEB stránke Centrum sociálnych služieb 
Zákamenné a k  podaniu informácií verejnosti a klientom, 
prostredníctvom WEB stránky Centrum sociálnych služieb 
Zákamenné. Zverejňovanie fotografií, videí z rôznych podujatí, 
súťaží, stretnutí, výletov a pod. 

Právny základ informačného systému 
(Zapísaním do riadku uveďte minimálne jednu 

z možností alebo jej časť, alebo iný právny 

základ) 

  

Kategória dotknutých osôb   

Kategória spracúvania osobných údajov 
(Ak spracovávate aj osobitné kategórie 
osobných údajov (§ 16 zákona), uveďte ich 
vždy na začiatku) 

 Automatizované spracúvanie osobných údajov. 

VI. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI A KATEGÓRIE PRÍJEMCOV 

Názov spracovateľskej operácie 

 Získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, 
uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, 
poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, 
preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzeniešifrovanie, 
profilovanie, anonymizácia osobných údajov. 

POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Tretie strany  
(prípadne okruh tretích strán) 

Právny základ  
poskytovania osobných údajov tretím stranám 

   

SPRÍSTUPŇOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Okruh príjemcov Právny základ sprístupnenia osobných údajov príjemcom 
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(Ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im 

budú osobné údaje sprístupnené) 

   

ZVEREJŇOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Spôsob zverejnenia 
(Ak sa zverejnenie osobných údajov vykonáva) 

(ak osobitný zákon ustanovuje účel 

poskytovania alebo účel zverejňovania, 

zoznam spracúvaných osobných údajov alebo 

rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré 

možno poskytnúť alebo zverejniť, prípadne 

príjemcov, ktorým sa osobné údaje poskytnú) 

 Titul, meno, priezvisko, miesto výkonu práce, pracovné/ funkčné 
zaradenie – zameranie odbornosti pri poskytovaných službách 
súvisiacich s plnením pracovných povinností dotknutej osoby a 
identifikačné údaje zamestnávateľa, na základe § 78 ods. 
3 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 

 Fotografia (videozáznam) a odborný profil na základe písomného 
súhlasu dotknutých osôb  - zamestnancov v pracovnoprávnom 
vzťahu k prevádzkovateľovi podľa § 13 ods. 1 písm. a, § 78 zákona 
ods. 6 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Právny základ zverejnenia 

 Osobitný zákon č. XX/XXXX  

 (Osobné údaje je možné zverejniť len vtedy, ak osobitný 
zákon ustanovuje účel zverejňovania, zoznam spracúvaných 
osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, 
ktoré možno zverejniť, prípadne príjemcov, ktorým sa osobné 
údaje poskytnú.) 

CEZHRANIČNÝ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Tretie krajiny alebo medzinárodné 
organizácie 
(Ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do 

týchto krajín alebo medzinárodných 

organizácií uskutoční prenos osobných 

údajov) 

 Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje. 

Právny základ prenosu 

 Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel 
oprávnených záujmov prevádzkovateľa  podľa § 13 ods. 1 
písm. f. zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 Článok č. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, (General Data Protection Regulation - 
všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

 Písomný súhlas dotknutých osôb podľa § 13 ods. 1 písm. a) a 
§ 78 zákona ods. 6 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Dokumentácia o primeraných zárukách 
ochrany práv dotknutej osoby 
(Ak prevádzkovateľ zamýšľa prenos podľa §       

51 ods. 1 a 2 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.) 

 Záväzné vnútropodnikové pravidlá prevádzkovateľa. 

 Bezpečnostná politika organizácie pri spracúvaní osobných 
údajov pri plánovaných spracovateľských činnostiach. 

 „Projekt na ochranu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich 
osobných údajov“ prevádzkovateľa a interné  „Smernice 
GDPR“ v oblasti osobných údajov dotknutých osôb, citlivých 
a chránených údajov prevádzkovateľa. 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Dátum začatia spracúvania osobných 

údajov (Deň, mesiac, rok) 
 

Spôsob spracúvania Automatizované spracúvanie osobných údajov 

Informačný systém vedie Oprávnené osoby ustanovené „Projektom na ochranu práv 
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fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov“ 
prevádzkovateľa. 

Všeobecný opis technických a 
organizačných bezpečnostných opatrení 
(podľa § 39 ods. 1. zákona) na 
zabezpečenie ochrany osobných údajov 
(Uveďte názov dokumentácie ochrany 

osobných údajov) 

Bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných 
údajov sú kvantifikované „Projektom na ochranu práv fyzických 
osôb pri spracúvaní ich osobných údajov“ prevádzkovateľa a 
internými  „Smernicami GDPR“ v oblasti osobných údajov 
dotknutých osôb, citlivých a chránených údajov 
prevádzkovateľa. 

Predpokladané lehoty na vymazanie 
rôznych kategórií osobných údajov 

 Lehota na vymazanie je po skončení účelu, na ktorý sa získali 
alebo inak spracúvali, dotknutá osoba odvolá súhlas a 
neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, 
namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne 
oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, po 
skončení lehoty uloženia v súlade s „Registratúrnym plánom“ 
prevádzkovateľa.. 

SCHVAĽOVACIA DOLOŽKA 

Dátum vypracovania 25.05.2018 

Vypracoval 
Priezvisko, meno a podpis 

zodpovedná osoba prevádzkovateľa - Mgr. Mária Sekerášová 

Dátum schválenia 25.05.2018 

Priezvisko, meno a podpis štatutárneho 
orgánu prevádzkovateľa 

JUDr. PhDr. Adriana Adamicová 

Pečiatka prevádzkovateľa                                        
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ZÁZNAM O KATEGÓRIÁCH SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTÍ 

EVIDENCIA O SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTIACH, SPRACOVATEĽSKÝCH 
OPERÁCIACH A KATEGÓRIÁCH SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTÍ V INFORMAČNÝCH 

SYSTÉMOCH 
 (podľa § 37 ods.1 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.) 

VII. NÁZOV INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV 

FACEBOOK – SOCIÁLNY INTERNETOVÁ SIEŤ 

VIII. IDENTIFIKÁCIA SPROSTREDKOVATEĽA A PREVÁDZKOVATEĽA, V MENE 
KTORÉHO SPROSTREDKOVATEĽ  KONÁ, ZÁSTUPCU PREVÁDZKOVATEĽA ALEBO 
SPROSTREDKOVATEĽA, AK BOL POVERENÝ A ZODPOVEDNEJ OSOBY 

IDENTIFIKÁCIA SPROSTREDKOVATEĽA 

SPROSTREDKOVATEĽ  

Identifikačné číslo organizácie (IČO)  

PSČ a Obec  

Ulica a číslo  

Štát  

Právna forma    

Štatutárny orgán 
sprostredkovateľa (alebo osoba 
oprávnená konať v jeho mene) 

 

Počet oprávnených osôb  

Kontaktné údaje 
Telefonický kontakt:  
E-mailový kontakt:  

ZÁSTUPCA SPROSTREDKOVATEĽA                                                                                                      nie je poverený 

Identifikačné číslo organizácie (IČO)  

PSČ a Obec  

Ulica a číslo  

Štát  

Právna forma    

Štatutárny orgán zástupcu 
sprostredkovateľa (alebo osoba oprávnená 
konať v jeho mene) 

 

Počet oprávnených osôb  

Kontaktné údaje 
Telefonický kontakt:  
E-mailový kontakt:  

IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA V MENE KTORÉHO SPROSTREDKOVATEĽ  KONÁ  

Názov (obchodné meno) Centrum sociálnych služieb Zákamenné  

Identifikačné číslo organizácie (IČO) 00632848    

PSČ a Obec 029 56 Zákamenné 

Ulica a číslo Ulica Vyšný Koniec č.559/55 

Štát Slovenská republika 

Právna forma   Príspevková organizácia 

Štatutárny orgán 
prevádzkovateľa (alebo osoba 
oprávnená konať v jeho mene) 

JUDr. PhDr. Adriana Adamicová 

Počet oprávnených osôb  

Kontaktné údaje Telefonický kontakt:  
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E-mailový kontakt:  

ZÁSTUPCA PREVÁDZKOVATEĽA                                                                                                      nie je poverený 

Identifikačné číslo organizácie (IČO)  

PSČ a Obec  

Ulica a číslo  

Štát  

Právna forma    

Štatutárny orgán zástupcu 
prevádzkovateľa (alebo osoba oprávnená 
konať v jeho mene) 

 

Počet oprávnených osôb  

Kontaktné údaje 
Telefonický kontakt:  
E-mailový kontakt:  

IDENTIFIKÁCIA ZODPOVEDNEJ OSOBY 

(Zodpovedná osoba určená monitorovaním súladu s nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných 
údajov, s pravidlami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa súvisiacimi s ochranou osobných údajov.) 

Titul, Meno, Priezvisko Mgr. Mária Sekerášová 

Pracovné zaradenie vedúca ekonomicko – prevádzkového úseku 

Organizácia Centrum sociálnych služieb Zákamenné 

VII. ÚDAJE O INFORMAČNOM SYSTÉME OSOBNÝCH ÚDAJOV, V KTOROM JE 
VYKONÁVANÁ SPRACOVATEĽASKÁ OPERÁCIA 

Názov informačného systému  

Výrobca/Dodávateľ  

Adresa výrobcu IS  

Účel spracúvania osobných údajov 

 Oprávnené  záujmy prevádzkovateľa. 
Informačný systém slúžiaci k účelu  podaniu informácií 
verejnosti o poskytovaných sociálnych službách a prezentácii 
prevádzkovateľa Centrum sociálnych služieb Zákamenné 
prostredníctvom stránky na Facebooku. 

Právny základ informačného systému 
(Zapísaním do riadku uveďte minimálne jednu 

z možností alebo jej časť, alebo iný právny 

základ) 

  

Kategória dotknutých osôb   

Kategória spracúvania osobných údajov 
(Ak spracovávate aj osobitné kategórie 
osobných údajov (§ 16 zákona), uveďte ich 
vždy na začiatku) 

 Automatizované spracúvanie osobných údajov. 

IX. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI A KATEGÓRIE PRÍJEMCOV 

Názov spracovateľskej operácie 

 Získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, 
uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, 
poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, 
preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzeniešifrovanie, 
profilovanie, anonymizácia osobných údajov. 

POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Tretie strany  
(prípadne okruh tretích strán) 

Právny základ  
poskytovania osobných údajov tretím stranám 

   

SPRÍSTUPŇOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Okruh príjemcov 
(Ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im 

Právny základ sprístupnenia osobných údajov príjemcom 
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budú osobné údaje sprístupnené) 

   

ZVEREJŇOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Spôsob zverejnenia 
(Ak sa zverejnenie osobných údajov vykonáva) 

(ak osobitný zákon ustanovuje účel 

poskytovania alebo účel zverejňovania, 

zoznam spracúvaných osobných údajov alebo 

rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré 

možno poskytnúť alebo zverejniť, prípadne 

príjemcov, ktorým sa osobné údaje poskytnú) 

 Fotografia /video záznam dotknutej fyzickej osoby/ na 
základe písomného súhlasu dotknutých osôb  - zamestnancov 
v pracovnoprávnom vzťahu k prevádzkovateľovi a klientov 
podľa § 13 ods. 1 písm. a, § 78 zákona ods. 6 zákona 
č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 

Právny základ zverejnenia 

 Osobitný zákon č. XX/XXXX  

 (Osobné údaje je možné zverejniť len vtedy, ak osobitný 
zákon ustanovuje účel zverejňovania, zoznam spracúvaných 
osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, 
ktoré možno zverejniť, prípadne príjemcov, ktorým sa osobné 
údaje poskytnú.) 

CEZHRANIČNÝ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Tretie krajiny alebo medzinárodné 
organizácie 
(Ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do 

týchto krajín alebo medzinárodných 

organizácií uskutoční prenos osobných 

údajov) 

 Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje. 

Právny základ prenosu 

 Článok č. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, (General Data Protection Regulation - 
všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

 Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel 
oprávnených záujmov prevádzkovateľa  - podaniu informácií 
verejnosti o poskytovaných sociálnych službách a prezentácii 
prevádzkovateľa prostredníctvom stránky Facebooku, podľa § 
13 ods. 1 písm. f) zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 Písomný súhlas dotknutých osôb podľa § 13 ods. 1 písm. a) a § 
78 zákona ods. 6 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Dokumentácia o primeraných zárukách 
ochrany práv dotknutej osoby 
(Ak prevádzkovateľ zamýšľa prenos podľa §       

51 ods. 1 a 2 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.) 

 Záväzné vnútropodnikové pravidlá prevádzkovateľa. 

 Bezpečnostná politika organizácie pri spracúvaní osobných 
údajov pri plánovaných spracovateľských činnostiach. 

 „Projekt na ochranu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich 
osobných údajov“ prevádzkovateľa a interné  „Smernice 
GDPR“ v oblasti osobných údajov dotknutých osôb, citlivých 
a chránených údajov prevádzkovateľa. 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Dátum začatia spracúvania osobných 

údajov (Deň, mesiac, rok) 
 

Spôsob spracúvania Automatizované spracúvanie osobných údajov 

Informačný systém vedie 
Oprávnené osoby ustanovené „Projektom na ochranu práv 
fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov“ 
prevádzkovateľa. 
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Všeobecný opis technických a 
organizačných bezpečnostných opatrení 
(podľa § 39 ods. 1. zákona) na 
zabezpečenie ochrany osobných údajov 
(Uveďte názov dokumentácie ochrany 

osobných údajov) 

Bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných 
údajov sú kvantifikované „Projektom na ochranu práv fyzických 
osôb pri spracúvaní ich osobných údajov“ prevádzkovateľa a 
internými  „Smernicami GDPR“ v oblasti osobných údajov 
dotknutých osôb, citlivých a chránených údajov 
prevádzkovateľa. 

Predpokladané lehoty na vymazanie 
rôznych kategórií osobných údajov 

 Lehota na vymazanie je po skončení účelu, na ktorý sa získali 
alebo inak spracúvali, dotknutá osoba odvolá súhlas a 
neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, 
namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne 
oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, po 
skončení lehoty uloženia v súlade s „Registratúrnym plánom“ 
prevádzkovateľa. 

SCHVAĽOVACIA DOLOŽKA 

Dátum vypracovania 25.05.2018 

Vypracoval 
Priezvisko, meno a podpis 

zodpovedná osoba prevádzkovateľa - Mgr. Mária Sekerášová 

Dátum schválenia 25.05.2018 

Priezvisko, meno a podpis štatutárneho 
orgánu prevádzkovateľa 

JUDr. PhDr. Adriana Adamicová 

Pečiatka prevádzkovateľa                                        
 

 


