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P. č. Účel spracúvania
Právny základ spracovateľskej činnosti

Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov Lehota na výmaz OÚ Kategória príjemcov

Označenie tretej 
krajiny alebo 

medzinárodnej 
organizácie

Bezpečnostné opatrenia 
(technické a organizačné)

1. výber zamestnancov 

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

uchádzači o zamestnanie
osobné údaje uvedené v životopise, osobné údaje uvedené vo výpise z registra 

trestov, doklad o dosiahnutom vzdelaní 
10 rokov Obec Častkov 

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje
bezpečnostná dokumentácia 

2.

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. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmenea doplnení niektorých 
zákonov
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

uchádzači o zamestnanie, zamestnanci 
úradu, manželia alebo manželky 

zamestnancov úradu, vyživované deti 
zamestnancov, rodičia vyživovaných 

detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí 
zamestnanci úradu

bežné osobné údaje ako mzdové údaje, údaje o predchádzajúcom zamestnaní, 
údaje o pracovnej neschopnosti, o dôležitých osobných prekážkach v práci, o 
zmenenej pracovnej schopnosti,  tieto údaje môžu obsahovať aj údaje o zdraví 

(osobitná kategória osobných údajov)

70 rokov (vo verejnom 
záujme), 50 rokov (v 

štátnej službe)

zamestnanci, zástupcovia 
zamestnancov, iné oprávnené 
orgány štátu, ak poskytovanie 
údajov prebieha na základe 

pravidelnej zákonnej 
povinnosti

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje
bezpečnostná dokumentácia 

3.
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

zamestnanci úradu, manželia alebo 
manželky zamestnancov úradu, 

vyživované deti zamestnancov, rodičia 
vyživovaných detí zamestnancov, blízke 

osoby, bývalí zamestnanci úradu

bežné osobné údaje, údaje o priznaní dôchodku, údaje zo zamestnaneckej 
zmluvy doplnkovej dôchodkovej poisťovne, údaje o čerpaní materskej a 

rodičovskej dovolenky
10 rokov sociálna poisťovňa 

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje
bezpečnostná dokumentácia 

4.
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

zamestnanci úradu, manželia alebo 
manželky zamestnancov úradu, 

vyživované deti zamestnancov, rodičia 
vyživovaných detí zamestnancov, blízke 

osoby, bývalí zamestnanci úradu

bežné osobné údaje 10 rokov zdravotná poisťovňa

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje
bezpečnostná dokumentácia 

5. kolektívne pracovnoprávne vzťahy

 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
§ 229 až § 250a zákona č.311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 
predpisov, Kolektívna zmluva

zamestnanci úradu
bežné osobné údaje, údaje o členstve v odborovej organizácii v rozsahu 

zákonného oprávnenia (osobitná kategória osobných údajov), údaje o priznaní 
dôchodku, údaje zo zamestnaneckej zmluvy doplnkovej dôchodkovej poisťovne

10 rokov
zástupcovia zamestnancov, 

zamestnanci, rodinní 
príslušníci zamestnancov

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje
bezpečnostná dokumentácia 

6.
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

zamestnanci úradu bežné osobné údaje, 
5 rokov po ukončení 

alebo zániku povinnosti
školiaci subjekt, 
zamestnávateľ

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje
bezpečnostná dokumentácia 

7. branná povinnosť 
zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov zamestnanci úradu bežné osobné údaje, výkon služby v služobnom pomere

90 rokov po ukončení 
alebo zániku povinnosti

_
prenos do tretej 

krajiny sa 
neuskutočňuje

bezpečnostná dokumentácia 

8. plnenie daňových povinností úradu zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov zamestnanci úradu bežné osobné údaje, údaje o príjmoch 10 rokov daňový úrad
prenos do tretej 

krajiny sa 
neuskutočňuje

bezpečnostná dokumentácia 

9. mzdová politika zamestnávateľa

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. 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. 

zamestnanci úradu, vyživované deti 

zamestnancov, bývalí zamestnanci

bežné osobné údaje, napríklad identifikačné údaje, mzda, plat alebo platové 

pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon 

pracovnej činnosti,  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, deň 

začiatku výkonu štátnej služby alebo pracovnej činnosti, údaje o vyživovaných 

deťom v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, údaje o čerpaní materskej 

dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu 

dôchodku, výška príspevku zamestnanca a zamestnávateľa do doplnkovej 

dôchodkovej poisťovne, platbe členského príspevku odborovej organizácii,

rodinný stav, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, údaje o zamestnávateľovi

90 rokov

Zdravotné poisťovne, 
sociálna poisťovňa, daňový 

úrad, DDS, 

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje
bezpečnostná dokumentácia 

10. exekúcie 
č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o

zmene a doplnení ďalších zákonov.

povinný z exekúcie- daňový dlžník, 
dlžník , ktoré postavenie vyplýva z 

exekučnéího titulu , osoba zastupujúca 
dlžníka 

bežné osobné údaje, napríklad identifikačné údaje, mzda, plat alebo platové 

pomery , 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 vyživovaných deťom v rozsahu meno, priezvisko, 

rodné číslo, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje 

o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, výška príspevku zamestnanca a 

zamestnávateľa do doplnkovej dôchodkovej poisťovne, platbe členského 

príspevku odborovej organizácii,

rodinný stav, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, údaje o zamestnávateľovi, 

majetkové pomery povinného

10 rokov 

zamestnanci úradu, úrad 
exekútora, povinný z 
exekúcie, zástupca 

povinného, advokát, súd, 
prokurátor, Daňové 

riaditeľstvo 

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje

11. evidencia priestupkov § 89a Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

priestupca, zákonný zaástupca 
maloletej osoby (rodič, osvojiteľ, 

sociálny pracovník...), poškodený, 
zúčastnená osoba

bežné údaje ( titul, meno a priezvisko,
 rodné číslo alebo dátum narodenia, ak páchateľ nemá rodné číslo,

adresu pobytu, štátnu príslušnosť,
údaj o doklade totožnosti)

5 rokov 

osobe uvedenej v
evidencii,súdy,orgánom činným
v trestnom konaní,orgánom
oprávneným objasňovať
priestupky a správnym orgánom
oprávneným prejednávať
priestupky aj podľa osobitného
zákona,súdom, justičným a
správnym orgánom iných štátov

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje
bezpečnostná dokumentácia 

12. petičné právo
Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.       Zákon č. 

85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. 
organizátor petície, účastníci petičného 

konania 

bežné údaje ( titul, meno a priezvisko,
 rdátum narodenia, adresa trvalého pobytu 

5 rokov 
obec súd, prokuratúra,
oprávnené orgány štátu 

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje
bezpečnostná dokumentácia 

13. správa registratúry 
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

osoba podávajúca podnet bežné údaje 5 rokov 
obec súd, prokuratúra,
oprávnené orgány štátu 

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje
bezpečnostná dokumentácia 

14. zmluvné vzťahy napr. Občianský zákonník,  Autorský zákon, a iné podľa typu zmluvy zmluvná strana bežné údaje 
10 rokov /add hoc podľa 
zmluvného typu a účelu 

zmluvy

obec súd, prokuratúra,
oprávnené orgány štátu 

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje
bezpečnostná dokumentácia 

15. správne konania zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) účastník konania, bežné údaje 10 rokov 
obec súd, prokuratúra,
oprávnené orgány štátu 

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje
bezpečnostná dokumentácia 

16. evidencia sťažností Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. osoba podávajúca podnet bežné údaje 10 rokov 
obec súd, prokuratúra,
oprávnené orgány štátu 

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje
bezpečnostná dokumentácia 

17. SHR 
Zákon č. 105/1990 Z. z. o súkromnom podnikaní

žiadateľ o zaradenie do evidencie  SHR bežné údaje 10 rokov 
obec súd, prokuratúra,
oprávnené orgány štátu -
Štatistický úrad, ZP, SP

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje
bezpečnostná dokumentácia 

18. DHZ 
Zákon č. 37/2017 o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene 

niektorých zákonov
hasič bežné údaje 10 rokov 

obec súd, prokuratúra,
oprávnené orgány štátu -
Štatistický úrad, ZP, SP,
riadteľstvo DHZ 

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje
bezpečnostná dokumentácia 

19. predaj v obci 
1.    Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 

predajca bežné údaje 10 rokov 
obec súd, prokuratúra,
oprávnené orgány štátu -
Štatistický úrad, ZP, SP

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje
bezpečnostná dokumentácia 

20. sociálna oblasť 
napr. Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov 

a o zmene. 
odkázaná osoba bežné údaje 10 rokov 

obec súd, prokuratúra,
oprávnené orgány štátu -
Štatistický úrad, ZP, SP, Domov
sociálnych služieb, Stacionár, ....

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje
bezpečnostná dokumentácia 

21. školstvo 
Zákon č.  596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov – evidencia detí 

rodič, zákonný zástupca diťatat do 16 
rokov, dieťa ZŠ, MŠ, žiadateľ o 

umiestnenie do ZŠ, MŠ, 
bežné údaje 10 rokov 

obec súd, prokuratúra,
oprávnené orgány štátu -
Štatistický úrad, ZP, SP, Školský
úrad 

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje
bezpečnostná dokumentácia 

22. ekonomika obce 
napr. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákon č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

daňovník, poplatník, povinný , platiteľ, 
vkladateľ, oprávnnaý príjemca, 

bežné údaje 10 rokov 
obec súd, prokuratúra,
oprávnené orgány štátu, audit,
hlavný kontrolór 

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje
bezpečnostná dokumentácia 

23. rybárske lístky  Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov. rybár , žiadateľ bežné údaje 5 rokov 
obec súd, prokuratúra,
oprávnené orgány štátu, SRZ,
hlavný kontrolór 

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje
bezpečnostná dokumentácia 

24. stavebný úrad 

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov. stavebník, zúčastnená osoba, účastník 

konnaia, 
bežné údaje 10 rokov 

obec súd, prokuratúra,
oprávnené orgány štátu,
Okresný úrad, hlavný kontrolór 

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje
bezpečnostná dokumentácia 

25. výstavba a ŽP 
napr. Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov.

navrhovateľ , žiadateľ, účastník konania  bežné údaje 10 rokov 
obec súd, prokuratúra,
oprávnené orgány štátu,
Okresný úrad, hlavný kontrolór 

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje
bezpečnostná dokumentácia 

26. hrobové miesta Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov nájomca, zosnulý bežné údaje 10 rokov 
obec súd, prokuratúra,
oprávnené orgány štátu,
Okresný úrad, hlavný kontrolór 

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje
bezpečnostná dokumentácia 

27. osvedčovanie listín a podpisov 
Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi
a obcami. 

žiadateľ bežné údaje 10 rokov 
obec súd, prokuratúra,
oprávnené orgány štátu,
Okresný úrad, hlavný kontrolór 

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje
bezpečnostná dokumentácia 

28. knižnica Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach v znení neskorších predpisov. čitateľ, žiadateľ bežné údaje 5 rokov 
obec súd, prokuratúra,
oprávnené orgány štátu,
Okresný úrad, hlavný kontrolór 

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje
bezpečnostná dokumentácia 

europske štrukturálne a investičné fondy 
Zákon č. 292/2014  Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a 

investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov , § 47 ods. 2 (rozsah 
údajov)

orgány územnej samosprávy pri 
poskytovaní príspevku a zodpovednosť 
za porušenie podmienok poskytnutia 

príspevku. 

meno, priezvisko, rodné priezvisko, pri zmene mena a priezviska aj pôvodné 

meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, 

štátne občianstvo, štát narodenia, národnosť, etnický pôvod, údaje podľa 

osobitného predpisu115 )  a ďalšie údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh 

podľa osobitného predpisu115aa )  alebo tohto zákona, najmä údaje týkajúce sa 

uznania viny za spáchanie trestného činu, miesto a okres narodenia, meno, 

priezvisko, rodné priezvisko otca a matky. 

10 rokov 
obec súd, prokuratúra,
oprávnené orgány štátu,
Okresný úrad, hlavný kontrolór 

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje
bezpečnostná dokumentácia 

zverejňovanie - objednávky § 5b  ods. 1 
písm. a), zverejňujeme do 10 dní od 

vystavenia 

Zák. č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 

objednávateľ, dodávateľ 

meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby-podnikateľa

alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby, adresu trvalého pobytu

fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby-podnikateľa alebo sídlo

právnickej osoby, daje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala:

7a. meno a priezvisko fyzickej osoby,

7b.funkciu fyzickej osoby, ak takáto funkcia existuje

5 rokov 
obec súd, prokuratúra,
oprávnené orgány štátu,
Okresný úrad, hlavný kontrolór 

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje
bezpečnostná dokumentácia 

zverejňovanie - objednávky § 5b  ods. 1 
písm. b)zverejňujeme do 30 dní od 

uhradenia faktúry

Zák. č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 

zmluvná strana 

meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby-podnikateľa

alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby, dresu trvalého pobytu

fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby-podnikateľa alebo sídlo

právnickej osoby, daje o fyzickej osobe, ktorá faktúru  podpísala:

7a. meno a priezvisko fyzickej osoby,

7b.funkciu fyzickej osoby, ak takáto funkcia existuj

min. 5 rokov , laebo počas 
existencie zmluvného 

vzťahu

obec súd, prokuratúra,
oprávnené orgány štátu,
Okresný úrad, hlavný kontrolór 

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje
bezpečnostná dokumentácia 

zverejňovanie zmlúv § 5a  Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach v znení neskorších predpisov. zmluvná strana titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, § 5a ods. 13, pri nehnuteľnosti 

poda § 42 ods. 2 písm. c), pri návrhu na vklad § 28 Zák. 162/1995 Z.z. o KN

9 rokov 
obec súd, prokuratúra,
oprávnené orgány štátu,
Okresný úrad, hlavný kontrolór 

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje
bezpečnostná dokumentácia 

kamery , § 4 ods. 3 písm. n),o) zák.č. 
369/1990

Zák. č. 369/1990 zb. obcenom zriadení ktokoľvek audiovizuálny záznm biometrických údajov FO, bez popisu 30 dní  
obec súd, prokuratúra,
oprávnené orgány štátu,
Okresný úrad, hlavný kontrolór 

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje
bezpečnostná dokumentácia 

Záznam o spracovateľských činnostiach revádzkovateľa/zástupcu prevádzkovateľa


