Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov
1 PERSONÁLNA AGENDA ZAMESTNANCOV
Účel spracúvania osobných údajov

Názov informačného systému
Právny základ

Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným
pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe
dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru)
vrátane agendy pracovnej zdravotnej služby, agendy
zvyšovania kvalifikácie zamestnancov a predzmluvných
vzťahov. V rámci predmetného informačného systému
dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom:
a) vedenia
osobnej
agendy
zamestnancov
v pracovnoprávnom pomere alebo inom obdobnom právnom
vzťahu,
b) spracúvania
agendy
prijímania
zamestnancov
do pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru,
c) spracúvania potrebných štatistických výkazov,
d)
komplexné
zabezpečenie
primárnej
starostlivosti
o zdravie zamestnancov na pracovisku v zmysle platnej
legislatívy
z dôvodu
prevencie
chorôb
z povolania,
pracovných úrazov
a udržanie pracovnej a funkčnej
spôsobilosti zamestnancov v priebehu ich zamestnania
(práceschopnosti).
e) zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov – ich vzdelávanie
prostredníctvo, vykonávania
školení, prideľovania
certifikátov, oprávnení či preukazov, a to za účelom
komplexného zabezpečenia ochrany bezpečnosti a zdravia
zamestnancov pri práci. Dotknutým osobám sú na základe
absolvovaného typu vzdelávania vydávané preukazy na
obsluhu motorových vozidiel alebo technických zariadení,
prípadne na iné účely (napr. práca vo výškach a pod.). Je
vedená evidencia o vykonanom vzdelávaní, vykonaných
kontrolách a overeniach platnosti udelených oprávnení pri
riadení, prevádzke, obsluhe, údržbe a opravách vozidiel,
technických zariadení a podobne
Personálna agenda zamestnancov
Personalistika:
Právnym základom spracúvania osobných údajov je Ústava
Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme
v znení
neskorších
predpisov,
zákon
NR
SR
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
NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov, zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 461/2003
Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
zákon NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa
a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR
SR 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 NR
SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon NR SR č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom
sporení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších
predpisov, zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
č. 82/2005
Z.
z.
o nelegálnej
práci
a nelegálnom

Kategórie príjemcov

Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov

zamestnávaní
v znení
neskorších
predpisov,
zákon
o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy
v platnom znení, zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom
fonde a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 286/1992 Zb.
o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon
NR SR č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení,
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. 570/2005 Z.z.
o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 283/2002
Z.z.
o cestovných
náhradách
a o zmene
a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon
č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a o exekučnej
činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších
zákonov, Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti,
službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
a o zemne a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Pracovná zdravotná služba: zákon č. 577/2004 Z. z.
o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe
verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby
súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení
neskorších
predpisov,
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, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch
práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii
prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu
na zaradenie prác do kategórií, Vyhláška Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208/2014 Z. z.
o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej
zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju
vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť.
Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov:
Zákon č. zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, Vyhláška č. 500/2006 Z. z.
MPSVaR,
ktorou
sa
ustanovuje
vzor
Záznamu
o registrovanom pracovnom úraze, zákon NR SR
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení
neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy, Zákon
NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov, Zdravotné poisťovne,
doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské
spoločnosti, sprostredkovateľ na spracovanie personalistiky,
sprostredkovateľ na spracovanie pracovnej zdravotnej
služby.
Uskutočňuje sa v rámci EÚ.
3 až 10 rokov, osobné spisy – do 70 roku života
zamestnanca

Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb

Neuskutočňuje sa

uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo
manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov,
rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby,
bývalí zamestnanci.
2 MZDOVÁ AGENDA ZAMESTNANCOV
Účel spracúvania osobných údajov

Názov informačného systému
Právny základ

Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným
pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe
dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru).
V rámci predmetného informačného systému dochádza
k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom:
a) spracúvania potrebných štatistických výkazov,
b) realizovania spracúvania miezd a vedenia príslušnej
evidencie v zmysle mzdových predpisov,
c) vykonávania zrážky zo mzdy voči štátu a iným subjektom
podľa príslušných zákonov,
d) prípravy podklady pre tvorbu rozpočtu v oblasti miezd,
e) vedenia mzdovej agendy zamestnancov prevádzkovateľa
IS pre účely pracovnoprávne,
mzdové a pre účely
nemocenského, zdravotného a sociálneho zabezpečenia
a dane z príjmov zo závislej činnosti fyzických osôb
v pracovnom pomere v zmysle Zákonníka práce a vedenia
agendy pre potreby ich odmeňovania a s tým súvisiace
úkony.
Mzdová agenda zamestnancov
Mzdy:
Právnym základom spracúvania osobných údajov je Ústava
Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme
v znení
neskorších
predpisov,
zákon
NR
SR
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
NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov, zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 461/2003
Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
zákon NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa
a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon
NR SR 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
NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon NR SR č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom
sporení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších
predpisov, zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
č. 82/2005
Z.
z.
o nelegálnej
práci
a nelegálnom
zamestnávaní
v znení
neskorších
predpisov,
zákon
o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy
v platnom znení, zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom

Kategórie príjemcov

Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb

fonde a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 286/1992 Zb.
o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon
NR SR č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení,
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. 570/2005 Z.z.
o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 283/2002
Z.z.
o cestovných
náhradách
a o zmene
a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon
č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a o exekučnej
činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších
zákonov, Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti,
službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
a o zemne a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov, Zdravotné poisťovne,
doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské
spoločnosti, sprostredkovateľ na spracovanie miezd.
Uskutočňuje sa v rámci EÚ.
3 -10 rokov, osobné spisy – do 70 roku života zamestnanca
Neuskutočňuje sa
uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo
manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov,
rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby,
bývalí zamestnanci.

3 AGENDA BOZP ZAMESTNANCOV
Účel spracúvania osobných údajov

Názov informačného systému
Právny základ

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb

Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným
pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe
dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru)
vrátane agendy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
V rámci predmetného informačného systému dochádza
k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom komplexného
zabezpečenia BOZP a s tým súvisiace úkony ako vedenie
evidencie a registrácie pracovných úrazov, ako aj evidencia
z vykonaných kontrol dodržiavania predpisov BOZP, školení
zamestnancov a podobne.
Agenda BOZP zamestnancov
BOZP:
zákon
č.
124/2006
Z.
z.
o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška č. 500/2006
Z. z. MPSVaR, ktorou sa ustanovuje vzor Záznamu
o registrovanom pracovnom úraze, zákon NR SR
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení
neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy.
orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov, sprostredkovateľ BOZP.
Neuskutočňuje sa
3 -10 rokov
Neuskutočňuje sa
zamestnanci, bývalí zamestnanci.

4 EVIDENCIA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE
Účel spracúvania osobných údajov

Názov informačného systému
Právny základ

Vedenie
databázy
uchádzačov
o
zamestnanie,
ktorí prevádzkovateľovi IS zaslali žiadosti o prijatie
do zamestnania, a to dobrovoľne, bez vypísaného
výberového konania.
IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie
Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a)
Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom
dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Nie sú.
Neuskutočňuje sa
1 rok po obdŕžaní žiadosti

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
Uchádzači o zamestnanie
5 EKONOMICKO-ÚČTOVNÁ AGENDA
Účel spracúvania osobných údajov

Názov informačného systému
Právny základ

Spracúvanie osobných údajov fyzických osôb, ktoré
prichádzajú do platobného styku s prevádzkovateľom.
Do
predmetného
informačného
systému
zahŕňame
aj spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia
odberateľom,
styk
s
bankou,
vedenie
pokladne,
zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové
hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane
automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie
jednoduchého/podvojného
účtovníctva
organizácie,
vykonávanie auditov.
Ekonomicko-účtovný
Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
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 o ochrane
osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom
znení, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov, zákonom
NR SR
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších
predpisov, zákonom NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) 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., Zákon NR SR
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších
predpisov, zákon NR SR č. 43/2004 Z. z. o starobnom
dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon NR SR
č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene
a doplnení zákona NR SR č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve
a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník
práce v znení neskorších predpisov, Zákon č.283/2002 Z .z.
o cestovných náhradách v znení jeho doplnkov.

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb

orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy
podľa príslušných právnych predpisov
Uskutočňuje sa v rámci EÚ.
5 až 10 rokov
-

Neuskutočňuje sa

fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa, dodávatelia
a odberatelia – fyzické osoby, zamestnanci dodávateľov
a odberateľov, zástupcovia dodávateľov a odberateľov
6 PRÁVNE VZŤAHY A VYMÁHANIE POHĽADÁVOK
Účel spracúvania osobných údajov

Názov informačného systému
Právny základ

Kategórie príjemcov

Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb

Zabezpečenie vedenia právnej agendy (napr. prvostupňové
konanie, vybavovanie opravných prostriedkov, vybavovanie
súdnych
sporov,
zastupovanie
v právnych
veciach,
uplatňovanie rozhodnutí o náhradách škôd, vymáhanie
náhrad škôd, uplatňovanie záväzkov zo zmlúv, navrhovanie
opatrení s organizačno-právnym dosahom, atď.).
IS Právne vzťahy a vymáhanie pohľadávok
Právny základ spracúvania osobných údajov predstavuje
Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 99/1963
Zb. Občiansky súdny poriadok, Zákon NR SR č. 300/2005
Z. z. Trestný zákon, Zákon NR SR č. 301/2005 Z. z. Trestný
poriadok, Zákon SNR č. 71/1967 Správny poriadok, Zákon
č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej
činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon NR
SR č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon NR SR č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení
neskorších predpisov, Zákon NR SR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v platnom znení, - zákon č. 586/2003 Z.z.
o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov, zákon o ochrane osobných údajov
a súvisiace právne predpisy v platnom znení.
súdne orgány
exekútorské úrady
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy
podľa príslušných právnych predpisov.
Neuskutočňuje sa
5 až 10 rokov po uplynutí zmluvného vzťahu
Neuskutočňuje sa

7 AGENDA VEDENIA SPOLOČNOSTI
Účel spracúvania osobných údajov

zamestnanci prevádzkovateľa IS,
dlžníci,
protistrany v sporoch,
iné fyzické osoby v postavení účastníkov konania.

Vedenie evidencie obchodnej spoločnosti, vedenie evidencie
o jej zástupcoch, vlastníkoch, vedenie evidencie obchodného
a živnostenského registra, vypracovávanie zmlúv, čestných
prehlásení,
príprava
a zabezpečenie
poverení,
plnomocenstiev, licencií a povolení, zabezpečenie vyplácania
vkladov, odmien, prémií, a pod.

Názov informačného systému
Právny základ

IS Agenda vedenia spoločnosti
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov.
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy
podľa príslušných právnych predpisov
Neuskutočňuje sa
10 rokov po skončení účelu spracúvania

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb

Neuskutočňuje sa.

- členovia vedenia spoločnosti,
- akcionári spoločnosti,
- členovia dozornej rady spoločnosti.
8 EVIDENCIA ZÁSTUPCOV DODÁVATEĽOV A ODBERATEĽOV
Účel spracúvania osobných údajov

Vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov
dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných,
služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých
dodávateľsko-odberateľských vzťahov.
Evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov
Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f)
Nariadenia.
Nie sú
Neuskutočňuje sa
Do 30 dní odo dňa skončenia dodávateľsko-odberateľských
vzťahov

Názov informačného systému
Právny základ
Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb

Neuskutočňuje sa.

fyzická osoba - zástupca (zamestnanec) dodávateľa,
odberateľa
9 ZABEZPEČOVANIE BOZP PRE EXTERNÉ OSOBY
Účel spracúvania osobných údajov

Názov informačného systému
Právny základ

Kategórie príjemcov

-

Zabezpečovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci –
organizácia
vstupných
školení,
vyšetrovanie
úrazov
na pracovisku ich registrácia a evidencia.
IS Zabezpečovanie BOZP pre externé osoby
Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi,
v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy.
- orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy
podľa príslušných právnych predpisov
Neuskutočňuje sa.
3 roky

Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
- žiaci stredných a vysokých škôl na odbornej praxi.
10 KAMEROVÝ SYSTÉM MONITORUJÚCI PRIESTORY PRÍSTUPNÉ VEREJNOSTI
Účel spracúvania osobných údajov
Názov informačného systému
Právny základ

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov

Monitorovanie priestorov prístupných verejnosti z dôvodu
ochrany majetku a zdravia prevádzkovateľa.
IS Kamerový systém monitorujúci priestory prístupné
verejnosti
Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f)
Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je ochrana
majetku a bezpečnosti prevádzkovateľa a dotknutých osôb
Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov,
sprostredkovateľ – strážna služba
Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb

15 dní odo dňa nasledujúcom po dni, v ktorom bol záznam
vyhotovený
Neuskutočňuje sa

fyzické
osoby,
ktoré
vstúpili
do
priestorov
prevádzkovateľa, ktoré sú prístupné verejnosti
- samotná verejnosť
11 JEDNOTNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁCIE
Účel spracúvania osobných údajov

Názov informačného systému
Právny základ

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania

-

V predmetnom IS dochádza k spracúvaniu osobných údajov
pre potreby subjektov hospodárskej mobilizácie podľa
zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii
a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení
štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového
stavu v znení neskorších predpisov a pre informačnú
podporu Ministerstva hospodárstva SR v rámci krízového
riadenia, prípadne aj iných subjektov hospodárskej
mobilizácie.
Poslaním IS Jednotný informačný systém hospodárskej
mobilizácie je spracúvanie osobných údajov fyzických osôb –
zamestnancov subjektu hospodárskej mobilizácie, ktorý ich
získava,
spracúva
a uchováva
na
účely
krízového
plánovania, vyrozumenia subjektu hospodárskej mobilizácie
o vyhlásení
núdzového
stavu,
výnimočného
stavu,
vojnového stavu a vypovedaní vojny alebo o nariadení
vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie, uloženia
pracovnej povinnosti, vecného plnenia, výdaja nákupných
preukazov alebo prídelových lístkov alebo evidencie
zamestnancov pre územnú vojenskú správu na účely ich
oslobodenia od mimoriadnej služby, pričom zber osobných
údajov je určený na zaistenie bezpečnosti Slovenskej
republiky alebo obrany Slovenskej republiky.
IS Jednotný informačný systém hospodárskej mobilizácie
Právnym základom spracúvania osobných údajov je Ústava
Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 179/2011 Z. z.
o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona NR
SR č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách
mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších
predpisov, zákon NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 385/2011 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 179/2011 Z. z., zákon NR SR č. 227/2002 Z. z.
o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších
predpisov, zákon NR SR č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu
v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu
v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 125/2006
Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona NR SR
č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Nie sú.
Neuskutočňuje sa
5 rokov
Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb

-

fyzické osoby – zamestnanci.

12 PROPAGÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA
Účel spracúvania osobných údajov

Názov informačného systému
Právny základ

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
13 ODBORNÁ PRAX
Účel spracúvania osobných údajov

Názov informačného systému
Právny základ

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb

Propagácia
prevádzkovateľa,
zverejňovanie
informácií
aktivitách prevádzkovateľa
(napr.
o organizovaných
podujatiach, a pod.) so zámerom budovať jeho dobré meno.
Propagácia prebieha na webovom sídle prevádzkovateľa, na
intranete a tiež vo vnútorných priestoroch prevádzkovateľa.
IS Propagácia prevádzkovateľa
Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a)
Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom
dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Nie sú.
Neuskutočňuje sa
2 roky po naplnení účelu spracúvania, resp. 30 dní po
mojom odvolaní súhlasu
Neuskutočňuje sa
-

zamestnanci prevádzkovateľa

Vedenie
evidencie
o
fyzických
osobách
–
študentoch/žiakoch, ktorí sa zúčastnia na odbornej praxi
(praktickom vyučovaní) u prevádzkovateľa IS trvajúcej
vopred vymedzený čas.
IS Odborná prax
Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, zákon o vysokých školách
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
- orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy
podľa príslušných právnych predpisov
Neuskutočňuje sa
3 až 5 rokov
Neuskutočňuje sa

- žiaci stredných škôl na odbornej praxi
- študenti vysokých škôl na odbornej praxi
14 PODNETY PODĽA ZÁKONA NR SR Č. 307/2014 Z. Z. O NIEKTORÝCH OPATRENIACH
SÚVISIACICH S

OZNAMOVANÍM

PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI A O ZMENE A

DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV
Účel spracúvania osobných údajov

Názov informačného systému

Právny základ

Prešetrovanie podnetov podľa zákona NR SR č. 307/2014
Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
IS Podnety podľa zákona NR SR č. 307/2014 Z. z.
o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Zákon NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach
súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb

orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy
podľa príslušných právnych predpisov
Neuskutočňuje sa
3 roky odo dňa doručenia podnetu
-

Neuskutočňuje sa
-

oznamovateľ,
osoba, proti ktorej podnet smeruje.

15 EVIDENCIA SZČO
Účel spracúvania osobných údajov

Názov informačného systému
Právny základ

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov

Príprava a vedenie dodávateľsko – odberateľských vzťahov
so samostatne zárobkovo činnými osobami. V rámci
predmetnej agendy sú vedené zmluvné vzťahy, faktúry
a objednávky, evidencia dodávok a odberov tovarov, služieb
a pod.
Evidencia SZČO
Zmluva medzi prevádzkovateľom a SZČO povolená Ústavou
Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným
zákonníkom,
Zákon
č.
455/1991
Zb.,
Zákonom
o
živnostenskom
podnikaní
(živnostenský
zákon)
a súvisiacimi právnymi predpismi.
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy
podľa príslušných právnych predpisov
Neuskutočňuje sa
10 rokov po skončení zmluvného vzťahu z dôvodu evidencie
v rámci účtovnej agendy

Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa.
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
odberateľ/dodávateľ– samostatne zárobkovo činná osoba
16 UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB
Účel spracúvania osobných údajov

Názov informačného systému
Právny základ

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb

Vybavovanie
žiadostí
fyzických
osôb
smerujúcich
k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov.
IS Uplatňovanie práv dotknutých osôb
Čl. 6, odst.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
Neuskutočňuje sa
1 rok odo dňa vybavenia žiadosti
Neuskutočňuje sa.
-

fyzická osoba, ktorá sa ako dotknutá osoba v rámci
prevádzkovateľom
vymedzených
účelov
obráti
na prevádzkovateľa so žiadosťou uplatniť svoje práva

17 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Účel spracúvania osobných údajov

Názov informačného systému

Spracúvanie osobných údajov fyzických osôb (najmä
konateľov právnických osôb), ktoré sa zo zákona zúčastnili
verejného obstarávania na zabezpečenie a obstaranie
tovarov, prác a služieb.
IS Verejné obstarávanie

Právny základ

Kategórie príjemcov

Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb

Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
orgány verejnej moci podľa príslušných právnych
predpisov, členovia výberovej komisie,
sprostredkovateľ.
Uskutočňuje sa v rámci EÚ.
10 rokov po skončení zmluvného vzťahu z dôvodu evidencie
v rámci účtovnej agendy
Neuskutočňuje sa.
-

fyzické osoby – konatelia právnických osôb a účastníci
verejného obstarávania.

18 SŤAŽNOSTI
Účel spracúvania osobných údajov

Názov informačného systému
Právny základ

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb

Vybavovanie sťažností v súlade so zákonom o sťažnostiach,
a to vykonávanie postupov pri ich podávaní, evidovaní,
prijímaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku
prešetrenia sťažností alebo prekontrolovania sťažností.
IS Sťažnosti
Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou
Slovenskej republiky, zákonom NR SR č. 9/2010 Z. z.
o sťažnostiach v znení zákona 289/2012 Z. z.
orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
Neuskutočňuje sa
10 rokov po skončení zmluvného vzťahu z dôvodu evidencie
v rámci účtovnej agendy
Neuskutočňuje sa.

fyzické osoby – sťažovateľ,
fyzická osoba – zástupca sťažovateľa,
iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné
na vybavovanie sťažností.
19 SPRÁVA REGISTRATÚRY, EVIDENCIA PRIJATEJ A ODOSLANEJ POŠTY
Účel spracúvania osobných údajov

Názov informačného systému
Právny základ

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb

-

Zabezpečenie správy registratúry ako riadna evidencia
záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov
v registratúrnom denníku, vedenie registrov a indexov
záznamov),
riadne vyraďovanie
spisov
(záznamov),
zabezpečenie plánovitého vyraďovania spisov (záznamov),
ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich
uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty, evidencia
elektronickej pošty.
IS Správa registratúry, evidencia prijatej a odoslanej pošty
Zákon NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach,
305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o e-Governmente).
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy
podľa príslušných právnych predpisov
Neuskutočňuje sa
Od 30 dní po 70. rok života zamestnanca
Neuskutočňuje sa
-

dotknuté osoby v rámci všetkých účelov spracúvania
osobných údajov vymedzených prevádzkovateľom

20 ZMLUVNÉ VZŤAHY
Účel spracúvania osobných údajov

Názov informačného systému
Právny základ

Kategórie príjemcov

Sledovanie dodržiavania právnych predpisov, obstarávanie
právnych záležitostí, poskytovanie právnych rád, skúmanie
a pripravovanie zmluvných vzťahov, prevodov majetku,
nájomných zmlúv, kúpnych zmlúv. Ďalej je to zúčastňovanie
sa na vypracovaní zmlúv v rámci dodávateľsko –
odberateľských vzťahov, uplatňovanie práva na plnenie
záväzkov zo zmlúv a majetkových sankcií, práv na náhradu
škody a pod.
Zmluvné vzťahy
Ústava Slovenskej republiky, zákon SNR č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník, zákon SNR č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník.
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy
podľa príslušných právnych predpisov
Neuskutočňuje sa
10 rokov

Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
zmluvná strana – fyzická osoba
21 MONITORING ZAMESTNANCOV
Účel spracúvania osobných údajov

Názov informačného systému
Právny základ
Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov

Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb

Monitorovanie
zamestnancov
z
dôvodu
sledovania
dodržiavania pracovnej disciplíny v zmysle § 13 ods. 4
Zákonníka práce a to prostredníctvom monitorovania
kamerovým systémom, sledovania polohy a pohybu
prostredníctvom GPS zariadenia v služobných motorových
vozidlách, vykonávania záznamov telefonických hovorov
uskutočňovaných technickými pracovnými zariadeniami
zamestnávateľa, kontrola elektronickej pošty odoslanej z
pracovnej elektronickej adresy a doručenej na túto adresu,
vedenie evidencie IP adresy pracovnej stanice konkrétnych
zamestnancov.
IS Monitoring zamestnancov
Právny základ spracúvania osobných údajov v predmetnom
IS predstavuje § 13 ods. 4 Zákonníka práce.
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy
podľa príslušných právnych predpisov
Neuskutočňuje sa
Záznam z kamerového systému
– 15 dní odo dňa
nasledujúcom po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený
GPS – 1 rok odo dňa ukončenia pracovného pomeru
zamestnanca
IP adresa – 3 mesiace odo dňa ukončenia pracovného
pomeru
Kontrola elektronickej pošty odoslaná z pracovnej
elektronickej adresy a doručenú na túto adresu – 3 mesiace
po skončení pracovného pomeru
Záznam
telefonických
hovorov
uskutočňovaných
technickými pracovnými zariadeniami – 1 mesiac po
skončení pracovného pomeru
Neuskutočňuje sa
-

zamestnanci prevádzkovateľa

22 KAMEROVÝ SYSTÉM MONITORUJÚCI PRIESTORY NEPRÍSTUPNÉ VEREJNOSTI
Účel spracúvania osobných údajov

Názov informačného systému
Právny základ
Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb

Monitorovanie priestorov neprístupných verejnosti z dôvodu
ochrany majetkových, finančných a iných záujmov
prevádzkovateľa
IS Kamerový systém monitorujúci priestory neprístupné
verejnosti
Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f)
Nariadenia.
Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
Neuskutočňuje sa
30 dní odo dňa nasledujúcom po dni, v ktorom bol záznam
vyhotovený
Neuskutočňuje sa

fyzické
osoby,
ktoré
vstúpili
do
priestorov
prevádzkovateľa, ktoré sú neprístupné verejnosti
- samotná verejnosť
23 STOTOŽŇOVANIE OSÔB ZDRŽUJÚCICH SA NA VEREJNOM LETISKU
Účel spracúvania osobných údajov

Názov informačného systému
Právny základ

Kategórie príjemcov

Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb

-

Základným
účelom
je
identifikácia
fyzickej
osoby
zdržiavajúcej sa na verejnom letisku pri jej jednorazovom
vstupe cez priestory prevádzkovateľa IS (kontrola
a identifikácia cestujúcich, vstupujúcich do odletovej, resp.
príletovej haly) za účelom zaisťovania bezpečnostnej
ochrany a verejného poriadku na verejnom letisku Košice.
IS Stotožňovanie osôb zdržujúcich sa na verejnom letisku
Právnym základom je § 35 zákona NR SR č. 143/1998 Z. z.
o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Kontrolné orgány, orgány štátnej správy, orgány verejnej
moci a verejnej správy a iné osoby, v rámci poskytovanej
súčinnosti, prípadne a iné oprávnené subjekty.
Neuskutočňuje sa
3 roky
Neuskutočňuje sa
-

fyzické osoby – osoby zdržiavajúce sa na verejnom
letisku.

24 ID KARTY A PROXY KARTY
Účel spracúvania osobných údajov

Názov informačného systému
Právny základ
Kategórie príjemcov

Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania

V rámci predmetného informačného systému dochádza
k spracúvaniu
osobných
údajov
fyzických
osôb
–
zamestnancov prevádzkovateľa IS, nájomcov a ostatných
osôb, ktorým sú vydávané ID karty a Proxy karty. ID karty
slúžia na identifikáciu zamestnancov v rámci priestorov
letiska Košice. Proxy karty oprávňujú fyzickú osobu, teda
zamestnancov, ako aj nájomníkov a ostatné osoby, k vstupu
do príslušnej oblasti a zóny letiska.
IS ID karty a Proxy karty
Právnym základom je § 34a zákona č. 143/1998 Z. z.
Kontrolné orgány, orgány štátnej správy, orgány verejnej
moci a verejnej správy a iné osoby, v rámci poskytovanej
súčinnosti, prípadne a iné oprávnené subjekty.
Neuskutočňuje sa
3 roky
Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb
25 BEZPEČNOSTNÉ PREVIERKY

-

Účel spracúvania osobných údajov

Spoľahlivosť v zmysle ustanovenia § 34a zákona
č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov posudzuje letecký úrad na základe žiadosti
zamestnávateľa – Žiadosti o posúdenie spoľahlivosti osoby
plniacej osobitné pracovné úlohy bezpečnostnej ochrany,
Žiadosti o posúdenie spoľahlivosti osoby vstupujúcej
do vyhradených bezpečnostných priestorov. Letecký úrad
si na posúdenie spoľahlivosti vyžiada vyjadrenie Policajného
zboru. Okrem údajov zo svojich evidencií Policajný zbor
v prípade potreby vykonáva aj previerky v mieste bydliska
a previerky prostredia, v ktorom posudzovaná osoba žije.
O vyjadrenie môže Dopravný úrad požiadať aj iný štátny
orgán alebo obec, v ktorej sa žiadateľ zdržiava alebo
sa v posledných piatich rokoch zdržiaval.
IS Bezpečnostné previerky
Spracúvanie osobných údajov je povolené v zmysle
ustanovenia
§
34a
zákona
č.
143/1998
Z.
z.
o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Kontrolné orgány, orgány štátnej správy, orgány verejnej
moci a verejnej správy a iné osoby, v rámci poskytovanej
súčinnosti, prípadne a iné oprávnené subjekty.
Uskutočňuje sa v rámci EÚ.
3 roky

Názov informačného systému
Právny základ

Kategórie príjemcov

fyzické osoby – držitelia ID kariet a Proxy

Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
- zamestnanci prevádzkovateľa IS
26 SÚŤAŽE NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH
Účel spracúvania osobných údajov

Názov informačného systému
Právny základ

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej
agendy je vedenie evidencie súťažiacich, vzájomná
komunikácia s nimi,
zasielanie informácii týkajúcich sa
súťaže, prípadného doplnenia alebo vysvetlenia podmienok
súťaže, zmien, vysvetľovania a odpovedania na otázky,
vyhodnotenia priebehu súťaže a vyhlásenia výsledkov.
IS Súťaže na sociálnych sieťach
Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a)
Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom
dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
sprostredkovateľ
Neuskutočňuje sa
2 roky od účasti v súťaži (od vyčerpania výhry).

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa.
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
- účastníci súťaží organizovaných prevádzkovateľom
27 DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM - BIOMETRIA
Účel spracúvania osobných údajov

Názov informačného systému

Zabezpečenie vedenia evidencie dochádzky zamestnancov
spoločnosti vykonávanej prostredníctvom už zavedených
zamestnaneckých
kariet,
ako
aj
prostredníctvom
biometrických údajov.
IS Dochádzkový systém- biometria

Právny základ

Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a)
Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom
dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Nie sú.
Neuskutočňuje sa
V deň skončenia pracovného pomeru

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
Neuskutočňuje sa
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
- zamestnanci prevádzkovateľa
28 PRECHOD CEZ MAJETOK LETISKA
Účel spracúvania osobných údajov

Spracovávanie osobných údajov fyzických osôb, ktorým bolo
vydané povolenie na prechod cez majetok letiska.

Názov informačného systému
Právny základ

IS Prechod cez majetok letiska
Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f)
Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je ochrana
majetku a bezpečnosti prevádzkovateľa a dotknutých osôb
Nie sú.
Neuskutočňuje sa
3 roky

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb

Neuskutočňuje sa
-

fyzické osoby, ktorým bolo vydané povolenie na prechod
cez majetok letiska.

