
§ 60 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

 

Identifikačné a kontaktné údaje: 

Centrum voľného času 

Štefánikova trieda 63 

949 01 Nitra 

IČO: 37867130 

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Ing. Kristína Vargová 

Tel. kontakt: 037/74 15 211 

 

1. Základné informácie 

 

V zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len 

„nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon“), Vám ako dotknutej osobe (fyzickej 

osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na  webovom sídle okrem svojich identifikačných a 

kontaktných údajov a kontaktných údajov zodpovednej osoby, sprístupňuje aj ďalšie potrebné 

informácie.  

Prevádzkovateľ pristúpil k prijatiu primeraných technických, organizačných, personálnych 

a bezpečnostných opatrení a záruk, ktoré zohľadňujú najmä: 

 

- zásady spracúvania osobných údajov, ktorými sú zákonnosť, spravodlivosť 

a transparentnosť, obmedzenie a kompatibilita spracúvania osobných údajov, 

minimalizácia osobných údajov, pseudonymizácia a šifrovanie, ako aj integrita, 

dôvernosť a dostupnosť, 

- zásady nevyhnutnosti a primeranosti, 

- povahu, rozsah, kontext a účel spracovateľskej operácie, 

- odolnosť a obnovu systémov spracúvania osobných údajov, 

- poučenia oprávnených osôb prevádzkovateľa, 

- prijatie opatrení na bezodkladné zistenie, či došlo k porušeniu ochrany osobných 

údajov a promptné informovanie dozorného orgánu a zodpovednej osoby, 

- prijatie opatrení na zabezpečenie opravy alebo vymazania nesprávnych údajov, či 

realizáciu iných práv dotknutej osoby, 

- riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb 

(najmä náhodné alebo nezákonné zničenie osobných údajov, strata alebo zmena 

osobných údajov, zneužitie osobných údajov – neoprávnený prístup alebo 

neoprávnené poskytnutie, posúdenie rizík so zreteľom na pôvod, povahu, 

pravdepodobnosť a závažnosť rizika v súvislosti so spracúvaním a na identifikáciu 

najlepších postupov na zmiernenie rizika). 



2. Spracovateľské činnosti prevádzkovateľa 

  

Nariadenie GDPR a Zákon o ochrane osobných údajov stanovuje povinnosť prevádzkovateľa 

poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej 

osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej 

osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri 

získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a 

zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť.  

 
 

A. Informačný systém: Mzdová a personálna agenda, evidencia dochádzky 
 

Účel spracúvania osobných údajov  – vedenie mzdovej a personálnej agendy zamestnancov 

pôsobiacich u zamestnávateľa, ktorý je prevádzkovateľom a evidencia ich dochádzky 

v pracovnom pomere, alebo inom obdobnom vzťahu (napr. Dohody o prácach vykonávaných 

mimo pracovného pomeru), vedenie evidencie externých zamestnancov. 

Kategórie spracúvaných osobných údajov - meno, priezvisko, rodné priezvisko, 

predchádzajúce priezvisko, titul, trvalý/prechodný pobyt, dátum narodenia, miesto narodenia, 

rodné číslo, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, pohlavie, bankový účet fyzickej osoby, 

rodinný stav, vzdelanie, prax, číslo občianskeho preukazu, podpis, základná mzda, osobné 

ohodnotenie, pracovné a funkčné zaradenie, deň začiatku pracovnej činnosti, platové 

zaradenie, miesto výkonu práce, mailová adresa, telefónne číslo, údaje pre štatistiku, názov 

zdravotnej poisťovne, údaje zo zmluvy doplnkovej dôchodkovej sporiteľne,  údaje sporiteľ 

SDS, údaje o odpracovanom čase, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom 

alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi 

vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o 

dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, stupeň 

invalidity, údaje z potvrdenia o zamestnaní, údaje o vedení zamestnanca v evidencii 

nezamestnaných občanov, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, 

údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, ročný úhrn vyplateného dôchodku, spôsobilosť 

na právne úkony, údaje z dokladu o bezúhonnosti, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, 

osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, údaje uvedené v životopise 

prípadne ďalšie, ak to vyžaduje osobitný právny predpis alebo iný právny základ spracúvania 

osobných údajov. 

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov – nespracúvajú sa osobitné kategórie 

osobných údajov. 

Kategórie dotknutých osôb – zamestnanci prevádzkovateľa, bývali zamestnanci 

prevádzkovateľa,  rodinní príslušníci zamestnancov prevádzkovateľa. 

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, 

zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové 

správcovské spoločnosti, daňový úrad, exekútori, orgány štátnej správy a verejnej moci na 

výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

SR, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so 

zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom. 



Cezhraničný prenos osobných údajov  – neuskutočňuje sa. 

 

Lehoty na vymazanie osobných údajov 

- osobný spis zamestnanca – 70 rokov (od narodenia) 

- Kolektívna zmluva – A-10 

- evidencia nadčasových hodín a ich čerpanie – 3 roky 

- dochádzky – 3 roky 

- mzdové listy – 50 rokov 

- plán kontinuálneho vzdelávania – 10 rokov 

- mzdy – podklady pre zostavenie miezd, výstupy miezd – 5 rokov 

- registračné listy fyzických osôb (sociálna poisťovňa), oznámenie zamestnávateľa 

o poistencoch (zdravotná poisťovňa), mesačné výkazy (sociálne, zdravotné poistenie) – 10 

rokov 

- daňové výkazy – 10 rokov 

- ostatná daňová dokumentácia – 5 rokov 

- ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti, hlásenia o vyúčtovaní dane – 10 rokov 

 

Právny základ spracúvania osobných údajov – Nariadenia Rady (EHS) č. 311/76 o 

zostavovaní štatistík zahraničných pracovníkov, Nariadenie Rady (EHS) č. 1612/68 o slobode 

pohybu pracovníkov v rámci spoločenstva, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 

552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 

553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. 

z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní 

(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 600/2003 

Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 

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

pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom 

dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

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

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



zamestnávaní 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. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákonom č. 570/2005 Z. z. o 

brannej povinnosti, zákonom č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľov v znení 

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

(Exekučný poriadok), zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde, zákon č. 317/2009 Z. z. 

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. 

 

B. Informačný systém: Ekonomická agenda a účtovné doklady 

Účel spracúvania osobných údajov – spracúvanie objednávok, došlých a odoslaných faktúr, 

styk s bankami, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, 

evidencia investičného majetku a drobného majetku, vedenie  účtovníctva organizácie. 

Kategórie spracúvaných osobných údajov - titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, 

e-mailová adresa, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, EČV, podpis, číslo 

bankového účtu prípadne ďalšie, ak to vyžaduje osobitný právny predpis alebo iný právny 

základ spracúvania osobných údajov. 

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov – nespracúvajú sa osobitné kategórie 

osobných údajov. 

Kategórie dotknutých osôb – zamestnanci prevádzkovateľa, bývali zamestnanci 

prevádzkovateľa, spolupracujúce subjekty prevádzkovateľa  

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, 

zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, daňový úrad, inšpektori Úradu na ochranu osobných 

údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. 

iným osobitným právnym predpisom. 

Cezhraničný prenos osobných údajov – neuskutočňuje sa. 

 

Lehoty na vymazanie osobných údajov 

- rozpočet – A-10 

- správy o čerpaní – 5 rokov 

- zmeny, rozpočtové opatrenia – 5 rokov 

- účtovníctvo – ročné výkazy (súvaha, výkaz ziskov a strát, hlavná kniha) – A-10 

- krátkodobé výkazy – 5 rokov 

- účtovné doklady (faktúry, platobné poukazy, interné doklady, pokladňa, bankový výpisy...) 

– 10 rokov 



- objednávky – 5 rokov 

- inventarizácia – základná evidencia budov a pozemkov – A-10 

- inventarizácia – základná evidencia inventárneho zariadenia – 5 rokov 

- inventarizácia – pomocná evidencia – 5 rokov 

- inventarizácia – majetku – A-10 

 

Právny základ spracúvania osobných údajov – 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, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých 

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

neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných 

náhradách, zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 582/2004 Z. 

z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 
 

C. Informačný systém: BOZP a CO 

Účel spracúvania osobných údajov  – plnenie povinností prevádzkovateľa, ako 

zamestnávateľa, ktoré súvisia s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo 

obdobným vzťahom, v rámci ktorých dochádza k poskytovaniu odborných a poradenských 

služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany a podpory zdravia pri práci, požiarnej ochrany a 

pracovnej zdravotnej služby. 

Kategórie spracúvaných osobných údajov – titul, meno, priezvisko, bydlisko, podpis, 

prípadne ďalšie, ak to vyžaduje osobitný právny predpis alebo iný právny základ spracúvania 

osobných údajov. 

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov – nespracúvajú sa osobitné kategórie 

osobných údajov. 

Kategórie dotknutých osôb – zamestnanci prevádzkovateľa, poskytovatelia pracovnej 

zdravotnej služby, bezpečnostní technici, technici požiarnej ochrany. 

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, 

sociálna poisťovňa, inšpektoráty práce, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane 

osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom. 



Cezhraničný prenos osobných údajov – neuskutočňuje sa. 

Lehoty na vymazanie osobných údajov 

- úrazy – ľahké – 5 rokov 

- úrazy – ťažké – A-5 

- doklady o pracovnej úrazovosti z hľadiska náhrad škôd spôsobených na zdraví – 5 rokov 

- záznamy o úrazoch a ich prešetrení, záznamy z prešetrenia ťažkých a smrteľných úrazov – 5 

rokov 

- štatistické výkazy o úrazovosti – 5 rokov 

- dokumentácia školení, preškolení z oblasti OPP a BOZP – 5 rokov 

- protokoly výsledkov z kontrol a previerok – A-5 

- protokoly o vykonaní dozoru, evidované karty ochranných pomôcok, kniha inštruktáží 

o BOZP – 5 rokov 

- dokumentácia BOZP, civilná obrana – 5 rokov 

- základné materiály CO, opatrenia, záznamy z previerok CO, dokumentácia školení 

a previerok, záznamy funkcií určených zamestnancov – 5 rokov 

 

Právny základ spracúvania osobných údajov – čl. 9 bod 2. písm. b) 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, 

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných 

prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 

niektorých pracovných činností, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a 

rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení 

predpísanej dokumentácie a  overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej 

činnosti, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky              

č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze, 

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s 

technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa 

ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, zákon 

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

zákonov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 

a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov. 
 



D. Informačný systém: Evidencia uchádzačov o zamestnanie 

Účel spracúvania osobných údajov – vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie 

u prevádzkovateľa. 

Kategórie spracúvaných osobných údajov – titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, 

prechodný pobyt, dátum narodenia, telefónne číslo, vzdelanie, prax, e-mailová adresa, ďalšie 

údaje v rozsahu životopisu, motivačného listu a žiadosti o prijatie do zamestnania. 

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov – nespracúvajú sa osobitné kategórie 

osobných údajov. 

Kategórie dotknutých osôb – fyzické osoby, ktoré sa uchádzajú o zamestnanie 

u prevádzkovateľa. 

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom 

o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom. 

Cezhraničný prenos osobných údajov – neuskutočňuje sa. 

Lehoty na vymazanie osobných údajov 

- žiadosti o prijatie do zamestnania a ich odpovede – 5 rokov 

 

Právny základ spracúvania osobných údajov na gymnáziu – čl. 6 ods. 1 písm. a) 

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, ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon            

č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
 

E. Informačný systém: Správa registratúry, komunikácia prostredníctvom elektronickej 

schránky 

Účel spracúvania osobných údajov – evidencia prichádzajúcej a odosielanej pošty (žiadosti, 

sťažnosti, podnety, listy a pod.) v listinnej, ako aj v elektronickej podobe. 

Kategórie spracúvaných osobných údajov – meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum 

narodenia, e-mailová adresa, číslo účtu, podpis, zaručený elektronický podpis a iné údaje, 

ktoré môžu byť obsahom prichádzajúcej alebo odchádzajúcej pošty. 

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov – nespracúvajú sa osobitné kategórie 

osobných údajov. 



Kategórie dotknutých osôb – fyzické osoby, ktorých osobné údaje môžu byť obsahom 

prichádzajúcej alebo odosielanej pošty. 

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný 

oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným 

právnym predpisom. 

Cezhraničný prenos osobných údajov – neuskutočňuje sa. 

Lehoty na vymazanie osobných údajov 

- registratúrny denník – A-10 

- dokumentácia k vyraďovaciemu konaniu (odovzdávajúce zoznamy) – A-10 

- preberacie zoznamy (spisy do registratúrneho strediska) – 1 (po vyradení spisov) 

- výpožičné lístky – 5 rokov 

 

Právny základ spracúvania osobných údajov – čl. 6 ods. 1 písm. a) 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, ust. § 13 

ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 

dôveryhodných službách) zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 

orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). 

 
 

F. Informačný systém: Evidencia spolupracovníkov podľa Občianskeho zákonníka 

Účel spracúvania osobných údajov  – zmluvný vzťah spolupracovníkov podľa Občianskeho 

zákonníka vyplývajúci zo zabezpečenia záujmovej a inej činnosti vyplývajúcej z výchovno-

vzdelávacieho procesu prevádzkovateľa 

Kategórie spracúvaných osobných údajov  – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, 

rodné číslo, trvalý alebo prechodný pobyt, číslo účtu, názov banky, číslo preukazu totožnosti, 

a iné údaje týkajúce sa predmetu zmluvy uzatvorenej prevádzkovateľom. 

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov– nespracúvajú sa osobitné kategórie 

osobných údajov. 

Kategórie dotknutých osôb – zmluvní spolupracovníci 

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, 

inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so 

zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom. 



Cezhraničný prenos osobných údajov  – neuskutočňuje sa. 

Lehoty na vymazanie osobných údajov 

- dohody o spolupráci s inými orgánmi a organizáciami – 10 rokov 

- zmluvy – kúpne – 5 rokov 

- zmluvy – o prevode správy majetku mesta – A-10 

- zmluvy (o výpožičke, nájomné, zámenné, o závodnom stravovaní, o dielo, 

o dotáciách, o sponzorstve, darovacie, o spolupráci podľa Občianskeho zákonníka) – 5 

rokov 

Právny základ spracúvania osobných údajov – čl. 6 ods. 1 písm. b) 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, zákon   

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

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

 
 

G. Informačný systém: Pedagogická dokumentácia 

Účel spracúvania osobných údajov – zber a evidencia osobných údajov detí, zákonných 

zástupcov  pre potreby záujmovej činnosti. 

Kategórie spracúvaných osobných údajov – meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, 

rodné číslo, dátum a miesto narodenia, bydlisko, štátna príslušnosť,  údaje o zákonnom 

zástupcovi, telefónne číslo a ďalšie osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných 

údajov resp. iným osobitným právnym predpisom. 

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov – nespracúvajú sa osobitné kategórie 

osobných údajov. 

Kategórie dotknutých osôb – deti, zákonní zástupcovia 

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, 

inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky, Dátové centrum rezortu školstva – Rezortný informačný systém, 

NÚCEM, Štátna školská inšpekcia, zriaďovateľ CVČ, iný oprávnený subjekt v súlade so 

zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom. 

Cezhraničný prenos osobných údajov – neuskutočňuje sa. 

Lehoty na vymazanie osobných údajov 

- triedna kniha, celkový výchovný program práce ZU, výchovný vzdelávací program – 

osnovy, úspechy v súťažiach a vystúpeniach – 10 rokov 

- plány práce – týždenné – 5 rokov 

- výchovný program celoročný – 10 rokov 

- plán práce školského zariadenia – celoročný – 10 rokov 

- rozvrh hodín, dodatky k rozvrhu hodín – 5 rokov 



- hospitačný záznam – 5 rokov 

- školská inšpekcia a štátny dozor – A-10 

- súťaže (prihlášky, výsledky, programovo-organizačné zabezpečenie) – 5 rokov 

- vzdelávacie poukazy – 5 rokov 

- ostatná dokumentácia – 5 rokov 

- denný záznam školského zariadenia – 5 rokov 

- správa o výchovno–vzdelávacej činnosti – celoročná – 5 rokov 

 

Právny základ spracúvania osobných údajov – čl. 6 ods. 1 písm. a) 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, ust. § 13 

ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 317/2009 Z. z. o 

pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve a zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. 
 

 

H. Informačný systém: Evidencia fotografií a videí 

Účel spracúvania osobných údajov – vytvorenie obrazu za účelom jeho prenesenia na 

papier či iné médium. 

Kategórie spracúvaných osobných údajov – charakteristické znaky, ktoré tvoria fyzickú 

identitu človeka ako jedinečnej ľudskej bytosti a iné údaje bližšie špecifikujúce fyzickú osobu 

vyobrazenú na fotografii. 

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov – nespracúvajú sa osobitné kategórie 

osobných údajov. 

Kategórie dotknutých osôb – fyzické osoby, ktoré sú vyobrazené na fotografiách príp. na 

audiovizuálnom zázname (video). 

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný 

oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným 

právnym predpisom. 

Cezhraničný prenos osobných údajov – neuskutočňuje sa. 

Lehoty na vymazanie osobných údajov 

- propagačné, fotografické materiály viažúce sa ku školskému zariadeniu – 5 rokov 

- kronika - A 



Právny základ spracúvania osobných údajov – čl. 6 ods. 1 písm. a) 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, ust. § 13 

ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, ust. § 11 - 16 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky Zákonník. 

 

 
 

CH. Informačný systém: Činnosti mimo objektov CVČ 

Účel spracúvania osobných údajov – evidencia fyzických osôb, ktoré sa zúčastňujú na 

podujatiach, záujmová, prezentačná, súťažná a iná činnosť vyplývajúca z výchovno-

vzdelávacieho procesu CVC. 

Kategórie spracúvaných osobných údajov – meno, priezvisko, titul, bydlisko, rodné číslo, 

dátum narodenia, telefónne číslo, ďalšie osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane 

osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom. 

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov – nespracúvajú sa osobitné kategórie 

osobných údajov. 

Kategórie dotknutých osôb - deti, mládež a dospelí vykonávajúci záujmovú, prezentačnú a 

súťažnú činnosť v CVČ 

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, 

mestský úrad, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. 

iným osobitným právnym predpisom. 

Cezhraničný prenos osobných údajov – neuskutočňuje sa. 

Lehoty na vymazanie osobných údajov 

-  rozhodnutia – 5 rokov 

- činnosti mimo objektov CVČ (zoznam členov, súhlas zákonného zástupcu) – 3 roky 

 

Právny základ spracúvania osobných údajov – čl. 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, ust. § 13 

ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, zákon č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných 

podujatí, športových a turistických podujatí, zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve, 

zákon č. 96/1991 Zb. o usporiadaní verejných kultúrnych podujatí. 

I. Informačný systém: Mestský tábor 

Účel spracúvania osobných údajov – osobná a pedagogická dokumentácia detí, zákonných 

zástupcov pri organizovaní mestských táborov 



Kategórie spracúvaných osobných údajov – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, meno 

a priezvisko matky, telefónny kontakt matky, mailová adresa matky, meno a priezvisko otca, 

telefónny kontakt otca, mailová adresa otca, ďalšie osobné údaje v súlade so zákonom 

o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom. 

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov – nespracúvajú sa osobitné kategórie 

osobných údajov. 

Kategórie dotknutých osôb – deti a ich zákonní zástupcovia 

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, 

 mestský úrad, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. 

iným osobitným právnym predpisom. 

Cezhraničný prenos osobných údajov  – neuskutočňuje sa. 

Lehoty na vymazanie osobných údajov 

-  rozhodnutia – 5 rokov 

- prihlášky, odhlášky do ZU, žiadosť o prijatie do ZU, čestné vyhlásenie – 5 rokov 

- mestské tábory – prihlášky do klubu rekreačných aktivít, vyhlásenie rodičov – 5 rokov 

- mestské tábory – ostatná dokumentácia (vyhodnotenie, plán tábora...) – 5 rokov 

 

Právny základ spracúvania osobných údajov – čl. 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, ust. § 13 

ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, zákon č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných 

podujatí, športových a turistických podujatí, zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve, 

zákon č. 96/1991 Zb. o usporiadaní verejných kultúrnych podujatí. 

 

J. Informačný systém: Verejné obstarávanie 

Účel spracúvania osobných údajov – realizácia verejných obstarávaní. 

Kategórie spracúvaných osobných údajov  – meno, priezvisko, titul, bydlisko, kontaktné 

údaje, číslo účtu, podpis, osobné údaje na certifikátoch a diplomoch. 

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov – nespracúvajú sa osobitné kategórie 

osobných údajov. 

Kategórie dotknutých osôb – účastníci verejného obstarávania – fyzické osoby, zástupcovia 

právnických osôb účastných na verejnom obstarávaní. 



Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – Úrad pre verejné obstarávanie, Najvyšší 

kontrolný úrad, Protimonopolný úrad, orgány činné v trestnom konaní, všeobecné súdy, 

Európska komisia, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov 

resp. iným osobitným právnym predpisom. 

Cezhraničný prenos osobných údajov – neuskutočňuje sa. 

Lehoty na vymazanie osobných údajov 

- verejné obstarávanie – 10 rokov 

 

Právny základ spracúvania osobných údajov – Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
 

K. Informačný systém: Agenda zodpovednej osoby 

Účel spracúvania osobných údajov – vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k 

uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane 

osobných údajov. 

 

Kategórie spracúvaných osobných údajov - meno, priezvisko, titul, bydlisko, telefónne 

číslo, e-mail a podpis, ďalšie osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov 

resp. iným osobitným právnym predpisom. 

 

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov – nespracúvajú sa osobitné kategórie 

osobných údajov. 

 

Kategórie dotknutých osôb – fyzické osoby, ktoré si uplatňujú svoje práva ako dotknuté 

osoby. 

 

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný 

oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným 

právnym predpisom. 

Cezhraničný prenos osobných údajov – neuskutočňuje sa. 

Lehoty na vymazanie osobných údajov 

- v súlade s dokumentáciou „Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov“ – 10 

rokov 



Právny základ spracúvania osobných údajov – čl. 6 ods. 1 písm. c) v spojení s čl. 15 až 22 

a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. 

  

3. Kontaktné údaje úradu: 

Úrad na ochranu osobných údajov 

Hraničná 12 

820 07 Bratislava 27 

 

Podateľňa: 
pondelok – štvrtok: 8:00 - 15:00 

piatok: 8:00 - 14:00 

  

Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov: 
Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00 +421 2 323 132 20 

 

Sekretariát predsedu úradu +421 2 323 132 11 
Sekretariát úradu +421 2 323 132 14        

Fax: +421 2 323 132 34 

 

Hovorca: 
mobil: 0910 985 794 

e-mail: hovorca@pdp.gov.sk 

 

4. Práva dotknutej osoby 

 
a) právo dotknutej osoby na prístup k osobným údajom, ktorého obsahom je: 

právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa 

týkajú dotknutej osoby, v prípade, že sú osobné údaje dotknutej osoby spracúvané, má právo 

získať prístup k spracúvaným osobným údajom a právo získať tieto informácie: 

- informáciu o účeloch spracúvania; 

- informáciu o kategóriách dotknutých osobných údajov; 

- informáciu o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje 

poskytnuté, najmä v prípade príjemcov v tretích krajinách alebo medzinárodných 

organizáciách; 

- ak je to možné, informáciu o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov alebo, ak 

to nie je možné, informáciu o kritériách na jej určenie; 



- informáciu o existencii práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov 

týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania 

a o existencii práva namietať proti takémuto spracúvaniu; 

- informáciu o práve podať sťažnosť dozornému orgánu; 

- právo byť informovaný o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia, týkajúcich sa 

prenosu osobných údajov, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej 

organizácie;    

- právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, avšak za dodržania 

podmienky, že právo na poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov nesmie mať 

nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. 

 

b) právo dotknutej osoby na opravu osobných údajov, ktorého obsahom je: 

- právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné 

údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby; 

- právo na doplnenie neúplných osobných údajov dotknutej osoby, a to aj 

prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia dotknutej osoby. 

 

c) právo dotknutej osoby na vymazanie osobných údajov (tzv. právo „na 

zabudnutie“), ktorého obsahom je: 

právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, 

ktoré sa týkajú dotknutej osoby, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: 

- osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; 

- dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a to za splnenia 

podmienky, že neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov; 

- dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 1. 

Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo 

dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 2. 

Nariadenia; 

- osobné údaje sa spracúvali nezákonne; 

- právo, aby prevádzkovateľ, ktorý zverejnil osobné údaje dotknutej osoby, so zreteľom na 

dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikol primerané opatrenia vrátane 

technických opatrení, aby informoval iných prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie 

osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné 

údaje, ich kópiu alebo repliky. 

 



Právo na vymazanie osobných údajov s obsahom práv podľa článku 17 ods. 1. a 2. 

Nariadenia nevznikne, pokiaľ je spracúvanie osobných údajov potrebné: 

1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; 

2. na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Európskej únie 

alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy 

realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; 

3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2. písm. 

h) a i) Nariadenia, ako aj článkom 9 ods. 3. Nariadenia; 

4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu 

či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1. Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo 

uvedené v článku 17 ods. 1. Nariadenia znemožní alebo závažným spôsobom sťaží 

dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania osobných údajov; alebo 

5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 

 

d) právo dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktorého obsahom 

je: 

právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z 

týchto prípadov: 

- dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho 

prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; 

- spracúvanie osobných údajov je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu 

osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; 

- prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich 

dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; 

 

 
e) právo dotknutej osoby na splnenie oznamovacej povinnosti voči príjemcom, ktorého 

obsahom je: 

- právo, aby prevádzkovateľ oznámil každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje 

poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie 

spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1. a článku 18 Nariadenia, 

pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie; 

 

- právo, aby prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informoval dotknutú osobu, ak to 

dotknutá osoba požaduje. 

 
 



f) právo dotknutej osoby na prenosnosť osobných údajov, ktorého obsahom je: 

 

- právo získať osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby a ktoré poskytla 

prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte 

a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ 

bránil, ak: 

Spracúvanie sa zakladá na súhlase dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia 

alebo článku 9 ods. 2. písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1. písm. b) 

Nariadenia, a súčasne; 

- sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami, a súčasne; 

- právo na získanie osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo 

čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej 

prevádzkovateľ bránil, nebude mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných; 

- právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému 

prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. 

 
g) právo dotknutej osoby namietať, ktorého obsahom je: 

- právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie dotknutej 

osoby proti spracúvaniu osobných údajov;  

 

- v prípade realizácie práva kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej 

situácie dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je 

vykonávané na základe článku 6 ods. 1. písm. e) alebo f) Nariadenia, vrátane 

namietania proti profilovaniu založenému na týchto ustanoveniach Nariadenia právo, 

aby prevádzkovateľ ďalej nespracúval osobné údaje dotknutej osoby, pokiaľ 

nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad 

záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, 

uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;  

 

- právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa týka 

dotknutej osoby, na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v 

akom súvisí s priamym marketingom; pritom platí, že ak dotknutá osoba namieta voči 

spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na 

také účely nesmú spracúvať;  

 

- právo namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie dotknutej osoby proti 

spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa týka dotknutej osoby, ak sa osobné údaje 

spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely 

podľa článku 89 ods. 1. Nariadenia, avšak s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie 

nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu. 

h) právo dotknutej osoby súvisiace s automatizovaným individuálnym 

rozhodovaním, ktorého obsahom je: 



- právo, aby sa na dotknutú osobu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na 

automatizovanom spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania, a ktoré má právne 

účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, s výnimkou prípadov 

podľa článku 22 ods. 2. Nariadenia. 

 

i) právo dotknutej osoby podať návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 

zákona o ochrane osobných údajov, ktorého obsahom je: 

 

- právo dotknutej osoby, ktorá sa domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu 

jej osobných údajov alebo došlo k zneužitiu jej osobných údajov, podať na Úrade pre 

ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len ,,Úrad“) návrh na začatie 

konania o ochrane osobných údajov;  

 

- návrh na začatie konania možno podať písomne, osobne ústnou formou do zápisnice, 

elektronickými prostriedkami, pričom musí byť podpísaný zaručeným elektronickým 

podpisom, telegraficky alebo telefaxom, ktorý však treba písomne alebo ústne do 

zápisnice doplniť najneskôr do 3 dní;  

Predmetný návrh musí v zmysle ustanovenia § 100 ods. 3 zákona o ochrane osobných 

údajov obsahovať: 

- meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis navrhovateľa; 

- označenie toho, proti komu návrh smeruje; názov alebo meno a priezvisko, sídlo alebo 

trvalý pobyt, prípadne právnu formu a identifikačné číslo; 

- predmet návrhu s označením, ktoré práva sa podľa tvrdenia navrhovateľa pri spracúvaní 

osobných údajov porušili; 

- dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu; 

- kópiu listiny preukazujúcej uplatnenie práva podľa § 28, ak sa takéto právo mohlo uplatniť, 

alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa. 

Úrad následne rozhodne o návrhu navrhovateľa v lehote do 60 dní odo dňa začatia konania. V 

odôvodnených prípadoch môže Úrad túto lehotu primerane predĺžiť, najviac však o 6 

mesiacov. O predĺžení lehoty Úrad písomne informuje účastníkov konania. Vzor návrhu je 

uvedený na webovej stránke úradu.  


