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INFORMÁCIE O ÚČELOCH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, PRÁVNOM ZÁKLADE, PRÍJEMCOCH A LEHOTÁCH 

UCHOVÁVANIA 

 

KATEGÓRIA 

PRÍJEMCOV 

 

ROKY 

UCHOVÁVANIA 

Plnenie povinností zamestnávateľa  súvisiacich 

s pracovno-právnym vzťahom a obdobným 

vzťahom 

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

predpisov 

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

znení neskorších predpisov 

zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

zákon č. 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 

zmluvný vzťah, 

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

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov                                                                                    

zákon č. 317/2009 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

zamestnanci, 

zástupcovia 

zamestnancov, 

iné oprávnené 

orgány štátu, ak 

poskytovanie 

údajov prebieha 

na základe 

pravidelnej 

zákonnej 

povinnosti 

70 rokov 

Plnenie povinností zamestnávateľa voči sociálnej 

poisťovni 

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

predpisov 

zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení 

neskorších predpisov 

zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

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 

sociálna 

poisťovňa 

10 rokov 

Plnenie povinností zamestnávateľa voči 

zdravotnej poisťovni 

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 

zdravotná 

poisťovňa 

10 rokov 

Plnenie povinností zamestnávateľa na úseku 

bezpečnosti a ochrany zdravia 

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

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

školiaci subjekt, 

zamestnávateľ, 

technik BOZP 

5 rokov po 

ukončení alebo 

zániku povinnosti 

Plnenie daňových povinností zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších daňový úrad 10 rokov 
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predpisov 
Mzdová politika zamestnávateľa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších  

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. 

580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona 

č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o 

sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 

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

zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení 

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

dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 5/2004 Z. z. o 

službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o 

náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 

zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

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

a o zmene a doplnení zákona č. 595/2003 Zb. o dani z príjmov v 

znení neskorších predpisov 

Zdravotné 

poisťovne, 

sociálna 

poisťovňa, 

daňový úrad, 

DDS, 

50 rokov 

Správa registratúry článok 6, ods. 1, písm. c) Všeobecného nariadenia o ochrane 

údajov 

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

niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov 

Ministerstvo 

vnútra Slovenskej 

republiky, iný 

oprávnený 

subjekt, 

evidencia sa 

uchováva 10 rokov 

po ukončení 

evidencie 

Evidencia prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty článok 6, ods. 1, písm. c) Všeobecného nariadenia o ochrane 

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

neskorších predpisov zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a 

registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, v znení 

neskorších predpisov Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej 

podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) 

údaje nie sú ďalej 

poskytované 

3 roky 

Spracovanie účtovných dokladov 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. 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 

č595/2003 Zb. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, 

daňový úrad 10 rokov 
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zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 

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

územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 

Vybavovanie sťažností článok 6, ods. 1, písm. c) a e) Všeobecného nariadenia o 

ochrane údajov 

zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach  v znení neskorších predpisov 

OČTK, 

iný oprávnený 

orgán štátu 

5 rokov po 

ukončení alebo 

zániku povinnosti 

Uplatňovanie práv dotknutých osôb spracúvanie osobných údajov je povolené Čl. 6 ods. 1 písm. c), 

v súlade 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 

orgány štátnej 

správy, verejnej 

moci a verejnej 

správy podľa 

príslušných 

právnych 

predpisov 

5 rokov odo dňa 

vybavenia žiadosti 

Ochrana majetku prevádzkovateľa kamerový 

systémom 

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

Hlavným oprávneným záujmom je ochrana majetku a 

bezpečnosti prevádzkovateľa a dotknutých osôb 

príslušníci 

Policajného zboru 

v prípade potreby 

6 dní 

Zverejnenie videozáznamov organom činným v 

trestnom konaní 

v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov 

orgány štátnej 

správy, verejnej 

moci 

záznamy môžu byť 

využité aj na 

preukazovanie 

právnych nárokov 

a prevádzkovateľ 

ich bude spracúvať 

po dobu 

nevyhnutnú na ich 

preukazovanie 

Kontaktný formulár na web stránke v zmysle Článku 6 ods.1 písm. a) všeobecného Nariadenia EP a R 

(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 

údaje nie sú ďalej 

poskytované 

6 mesiacov 

Príprava, uzatvorenie a realizácia 

kúpnopredajných zmlúv na nehnuteľnosti  

v zmysle Článku 6 ods.1 písm. b) c) všeobecného Nariadenia EP 

a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 

externé 

advokátske 

kancelárie alebo 

spolupracujúci 

právnici, 

spoločnosti 

poskytujúce 

serverové alebo 

realitní makléri 

pôsobiaci v 

systéme 

spoločnosti. 

10 rokov 
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Osobné údaje sú 

ďalej poskytnuté 

hypotekárnym 

poradcom, 

bankám, 

správcovským 

spoločnostiam, 

Okresným 

úradom 

katastrálny odbor, 

notárskym 

úradom, 

dodávateľom 

médií spojených 

s chodom 

nehnuteľností, 

ktoré sa ich 

týkajú, a iným 

inštitúciami 

potrebným pri 

danom 

obchodnom 

vzťahu. 

Evidencia zodpovedných osôb (externých) 

pôsobiacich u prevádzkovateľa 

 v zmysle Článku 37 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. 

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 

5 rokov po 

ukončení funkcie 

 


