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

 
plnenie povinností 
zamestnávateľa 
súvisiacich s 
pracovným pomerom 
alebo obdobným 
vzťahom (napríklad na 
základe dohôd o 
prácach vykonávaných 
mimo pracovného 
pomeru) vrátane 
predzmluvných 
vzťahov. 

Názov informačného systému   Personálna a mzdová 
agenda zamestnancov 

Právny základ 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. 312/2001               
Z. z. o štátnej službe a 
o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, 
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.595/2003Z.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, z. NRSR 
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 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 NR SR  
18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov  
a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
v znení zákona  
NR SR č. 84/2014 Z. z., 
zákon NR SR č. 
317/2009 Z. z.  
o pedagogických 
zamestnancoch a 
odborných 
zamestnancoch a 
o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, 
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 NR SR č. 
124/2006 Z. z. o 
bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a o 
zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 
Spracúvanie osobných 
údajov je povolené 
zákonom 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, 
zákonom 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, 
zákon č. 355/2007 Z. z.  
o ochrane, podpore a 
rozvoji verejného 
zdravia a o zmene  
a doplnení niektorých 
zákonov v znení 
neskorších predpisov 
a súvisiace právne 
predpisy, zákon č. 
204/2014 Z. z. ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon 
č. 355/2007 Z. z. o 
ochrane, podpore a 
rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a 
doplnení niektorých 
zákonov v znení 
neskorších predpisov a 
o zmene a doplnení 



niektorých zákonov, 
zákon č. 124/2006 Z. z.  
o bezpečnosti         a 
ochrane zdravia pri 
práci a o zmene  
a doplnení niektorých 
zákonov v znení 
neskorších predpisov, 
zákon č. 470/2011 Z. 
z., ktorým sa mení a 
dopĺňa  zákon  
č. 124/2006 Z. z. o 
bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci  
a  o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v 
znení neskorších 
predpisov a ktorým sa 
dopĺňa  zákon  
č. 355/2007 Z. z. o 
ochrane, podpore a 
rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a 
doplnení niektorých 
zákonov v znení 
neskorších predpisov, 
Vyhláška Ministerstva 
zdravotníctva 
Slovenskej republiky o 
podrobnostiach 
o rozsahu a náplni 
výkonu pracovnej 
zdravotnej služby, o 
zložení  tímu 
odborníkov, ktorí ju 
vykonávajú a 
o požiadavkách na ich 
odbornú spôsobilosť. 

Kategórie príjemcov Sprostredkovateľ – 
technik BOZP, 
sprostredkovateľ  
na spracúvanie agendy 
pracovnej zdravotnej 
služby, Zdravotné 
poisťovne, doplnkové 
dôchodkové sporiteľne, 
Sociálna poisťovňa, 
doplnkové správcovské 
spoločnosti, súdne 
orgány, exekútorské 
úrady, orgány štátnej 
správy, verejnej moci 
a verejnej správy podľa 
príslušných právnych 
predpisov, zriaďovateľ. 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 
Lehoty na vymazanie os. údajov 
(uvedené lehoty sú po skončení pracovného pomeru) 

� 5 -10 rokov,  
osobné spisy – do 
70 roku života 
zamestnanca (v 
určitých prípadoch 
do 90 roku života 
zamestnanca) 



� mzdové listy – 
50 rokov 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane 
profilovania 

 
Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    uchádzači o 
zamestnanie, 
zamestnanci, manželia 
alebo manželky 
zamestnancov, 
vyživované deti 
zamestnancov, rodičia 
vyživovaných detí 
zamestnancov, blízke 
osoby, bývalí 
zamestnanci 

 2 EKONOMICKO-ÚČTOVNÁ AGENDA 
Účel spracúvania osobných údajov 

 
Účelom spracúvania 
osobných údajov je 
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/podvojn
ého účtovníctva 
organizácie. 

Názov informačného systému   Ekonomicko-účtovný 
Právny základ Zákon č. 431/2002 Z. 

z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov, 
zákon č. 222/2004 Z. z. 
o dani z pridanej 
hodnoty v znení 
neskorších predpisov, 
zákon č. 18/2018  
Z. z. o ochrane 
osobných údajov 
a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, 
zákon č. 145/1995 Z. z. 
o správnych poplatkoch 
v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 
40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení 
neskorších predpisov, 
zákon č. 152/1994 Z. z. 
o sociálnom fonde a o 
zmene a doplnení 
zákona č. 286/1992 Zb. 
o daniach z príjmov v 
znení neskorších 



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

Kategórie príjemcov - orgány verejnej moci 
podľa príslušných 
právnych predpisov, 
zriaďovateľ. 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 
Lehoty na vymazanie os. údajov 
(uvedené lehoty sú podľa registratúrneho poriadku) 
 

� 10 rokov 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane 
profilovania 

 
Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    fyzické osoby – 
zamestnanci 
prevádzkovateľa, 
dodávatelia 
a odberatelia – fyzické 
osoby, zamestnanci 
dodávateľov 
a odberateľov, 
zástupcovia 
dodávateľov a 
odberateľov 

3 EVIDENCIA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE 
Účel spracúvania osobných údajov 

 
Účelom spracúvania 
osobných údajov 
v rámci predmetnej 
agendy je vedenie 
databázy uchádzačov o 
zamestnanie, 
ktorí prevádzkovateľovi 
IS zaslali žiadosti o 
prijatie 
do zamestnania, a to 
dobrovoľne, bez 
vypísaného výberového 
konania. 

Názov informačného systému   IS Evidencia 
uchádzačov o 
zamestnanie 

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. 

Kategórie príjemcov Nie sú. 
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 
Lehoty na vymazanie os. údajov � 2 roky odo dňa 

zaslania žiadosti 
o prijatie                           
do zamestnania 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane 
profilovania 

 
Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    Uchádzači o 
zamestnanie 

4 PROPAGÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA 
Účel spracúvania osobných údajov 

 
Zverejňovanie 
fotografií 
zamestnancov so 
zámerom budovať 
dobré meno 
prevádzkovateľa, 
propagovať 
prevádzkovateľa na 
jeho webovom sídle, 
v priestoroch ZOO, 
časopisoch, na 
sociálnych sieťach, 
prípadne na intranete. 

Názov informačného systému   IS Propagácia 
prevádzkovateľa 

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. 

Kategórie príjemcov Nie sú. 
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 
Lehoty na vymazanie os. údajov 2 roky po naplnení 

účelu spracúvania, 
resp. 30 dní po 
odvolaní súhlasu 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane 
profilovania 

 
Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    � zamestnanci 
prevádzkovateľa IS. 

5 EVIDENCIA SZČO 



Účel spracúvania osobných údajov 
 

Účelom spracúvania 
osobných údajov 
v rámci predmetnej 
agendy je 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. 

Názov informačného systému   Evidencia SZČO 
 



Právny základ 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. 

Kategórie príjemcov orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa 
príslušných právnych predpisov 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 
Lehoty na vymazanie os. údajov 10 rokov po skončení zmluvného vzťahu z dôvodu evidencie 

v rámci účtovnej agendy 
Informácia o existencii 
automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

 
Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    odberateľ/dodávateľ – samostatne zárobkovo činná osoba 
6 EVIDENCIA ZÁSTUPCOV DODÁVATEĽOV A ODBERATEĽOV 
Účel spracúvania osobných údajov 

 
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej 
agendy je vedenie databázy zástupcov, respektíve 
zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia 
ich pracovných, služobných a funkčných povinností 
a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských 
vzťahov. 

Názov informačného systému   Evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov 
Právny základ Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) 

Nariadenia. 
Kategórie príjemcov Nie sú 
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 
Lehoty na vymazanie os. údajov Do 30 dní odo dňa skončenia dodávateľsko-odberateľských 

vzťahov 
Informácia o existencii 
automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

 
Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    fyzická osoba - zástupca (zamestnanec) dodávateľa, 
odberateľa 

7 UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB 
Účel spracúvania osobných údajov 

 
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej 
agendy je 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. 

Názov informačného systému   IS Uplatňovanie práv dotknutých osôb 
Právny základ Čl. 6, odst. 1, písm. a), 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 

Kategórie príjemcov � orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy 
podľa príslušných právnych predpisov 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 
Lehoty na vymazanie os. údajov 1 rok odo dňa vybavenia žiadosti 
Informácia o existencii 
automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

 
Neuskutočňuje sa 

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

 



8 PRÁVNE VZŤAHY 
Účel spracúvania osobných údajov 

 
Hlavným účelom 
spracúvania osobných 
údajov v predmetnom 
IS je sledovanie 
dodržiavania právnych 
predpisov 
prevádzkovateľa IS, 
obstarávanie právnych 
záležitostí, 
poskytovanie právnych 
rád a podobne. 

Názov informačného systému   IS Právne vzťahy 
Právny základ Spracúvanie osobných 

údajov je povolené 
Ústavou Slovenskej 
republiky, Občianskym 
zákonníkom, 
Občianskym súdnym 
poriadkom, Trestným 
zákonom, Trestným 
poriadkom, Exekučným 
poriadkom, zákonom 
NR SR č. 7/2005 Z. z. o 
konkurze a 
reštrukturalizácii a o 
zmene a doplnení 
niektorých zákonov v 
znení neskorších 
predpisov, zákonom NR 
SR č. 153/2001 Z. z. o 
prokuratúre v znení 
neskorších predpisov, 
zákonom SNR č. 
372/1990 Zb. o 
priestupkoch v platnom 
znení, Správnym 
poriadkom, zákonom 
NR SR č. 122/2013 Z. z. 
o ochrane osobných 
údajov v znení 
neskorších predpisov a  
súvisiacimi právnymi 
predpismi 

Kategórie príjemcov � sprostredkovateľ 
� súdne orgány 
� exekútorské úrady 
� orgány štátnej 

správy, verejnej 
moci a verejnej 
správy podľa 
príslušných 
právnych 
predpisov. 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 
Lehoty na vymazanie os. údajov 10 rokov 
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane 
profilovania 

 
Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    fyzické osoby – 
dotknuté osoby, iné 
fyzické osoby 



v postavení účastníkov 
konania. 

9 MARKETING 
Účel spracúvania osobných údajov 

 
Vykonávanie 
marketingových 
prieskumov a 
poskytovania informácií 
o prevádzkovateľovi 
dotknutej osobe. Jedná 
sa o poskytovanie 
informácii  súvisiacich 
s ponukou tovarov a 
služieb 
prevádzkovateľa alebo 
jeho obchodných 
partnerov, vrátane 
zasielania informácií 
o zvýhodnených 
ponukách, produktoch 
a iných aktivitách, ako 
i zasielanie obchodných 
oznámení 
prostredníctvom 
elektronických 
prostriedkov - formou 
poštového/e-
mailového/alebo 
telefonického 
kontaktovania na 
kontaktné údaje 
uvedené dotknutou 
osobou. 

Názov informačného systému   IS Marketing 
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. 

Kategórie príjemcov Nie sú. 
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 
Lehoty na vymazanie os. údajov 2 roky po naplnení 

účelu spracúvania, 
resp. 30 dní po 
odvolaní súhlasu 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane 
profilovania 

 
Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    � fyzická osoba – 
záujemca, ktorý 
prejavil záujem 
o marketingové 
informácie 

 



10 SÚŤAŽE NA SOCIÁLNEJ SIETI 
Účel spracúvania osobných údajov 

 
V rámci predmetného 
IS sú osobné údaje 
spracúvané na účel 
organizovania a 
vyhodnocovania 
rôznorodých súťaží 
organizovaných 
prevádzkovateľom IS 
v rámci jeho profilu 
na sociálnej sieti 
Facebook. Do týchto 
súťaží sa môže zapojiť 
každá fyzická osoba 
nad 18 rokov, 
prostredníctvom 
sociálnych sietí. 
Hlavným účelom 
predmetného IS je 
vedenie evidencie 
súťažiacich, vzájomná 
komunikácia s nimi. 
 

Názov informačného systému   IS Súťaže na sociálnej 
sieti 

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. 
 

Kategórie príjemcov Nie sú 
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 
Lehoty na vymazanie os. údajov 3 mesiace po 

vyhodnotení súťaže, 
odvolaním súhlasu 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane 
profilovania 

 
Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    fyzické osoby - 
účastníci súťaží 

11 SPRÁVA REGISTRATÚRY, EVIDENCIA PRIJATEJ A ODOSLANEJ POŠTY 
Účel spracúvania osobných údajov 

 
Účelom spracúvania 
osobných údajov 
v rámci predmetnej 
agendy je správa 
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. 

Názov informačného systému   IS Správa registratúry, 
evidencia prijatej 
a odoslanej pošty 

Právny základ Spracúvanie osobných 
údajov je povolené 
zákonom 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). 

Kategórie príjemcov orgány štátnej správy, 
verejnej moci 
a verejnej správy podľa 
príslušných právnych 
predpisov 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 
Lehoty na vymazanie os. údajov Od 30 dní po 70. rok 

života zamestnanca 
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane 
profilovania 

 
Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    V tomto IS sú 
spracúvané osobné 
údaje dotknutých osôb 
zo všetkých 
informačných systémov 
prevádzkovateľa, 
odosielatelia 
a prijímatelia 
korešpondencie. 

12 PERMANENTKY 
Účel spracúvania osobných údajov 

 
V rámci predmetného 
IS sú spracúvané 
osobné údaje 
za účelom predaja, 
identifikácie držiteľa 
permanentky 
pri vstupe do ZOO a na 
eliminovanie 
neoprávneného 
používania 
permanentky tretími 
osobami. 

Názov informačného systému   IS Permanentky 
Právny základ Oprávnený záujem v 

zmysle článku 6 ods. 1 
písm. f) Nariadenia. 

Kategórie príjemcov Nie sú. 
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 



Lehoty na vymazanie os. údajov 1 rok 
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane 
profilovania 

 
Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    - návštevníci, ktorí si 

zakúpili neprenosnú 

permanentku. 
13 DEPONÁCIA, VÝMENA ZVIERAT 
Účel spracúvania osobných údajov 

 
V rámci predmetného 
IS sú spracúvané 
osobné údaje 
na účel  deponácie, 
výmeny zvierat, predaj 
zvierat 
zo ZOO Bratislava.   

Názov informačného systému    IS Deponácia, výmena 
zvierat 

Právny základ Spracúvanie osobných 
údajov je povolené 
Ústavou Slovenskej 
republiky, Občianskym 
zákonníkom, 
Obchodným 
zákonníkom a  
súvisiacimi právnymi 
predpismi, zmluva 
medzi predávajúcim a 
kupujúcim. 

Kategórie príjemcov orgány štátnej správy, 
verejnej moci 
a verejnej správy podľa 
príslušných právnych 
predpisov 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 
Lehoty na vymazanie os. údajov 10 rokov 
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane 
profilovania 

 
Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    � súkromní 
chovatelia zvierat – 
kupujúci (fyzické 
osoby, právnické 
osoby, SZČO a i.) 

14 VZDELÁVACIE KRÚŽKY 
Účel spracúvania osobných údajov 

 
V rámci predmetného 
IS sú spracúvané 
osobné údaje 
na účel  evidencie 
členov krúžku, 
zabezpečenie vstupu 
do areálu ZOO a 
kontakt zákonného 
zástupcu v prípade 
neplnoletých členov. 

Názov informačného systému   IS Vzdelávacie krúžky 
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. 

Kategórie príjemcov Nie sú. 
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 
Lehoty na archiváciu os. údajov 2 roky 
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane 
profilovania 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    členovia krúžkov, 
zákonní zástupcovia 
neplnoletých členov 
krúžkov. 

15 EVIDENCIA PRÍCHODOV A ODCHODOV VOZIDIEL 
Účel spracúvania osobných údajov 

 
V rámci predmetného 
IS sú spracúvané 
osobné údaje na účel 
evidencie príchodov a 
odchodov motorových 
vozidiel, ktorú 
zabezpečuje súkromná 
spoločnosť podnikajúca 
v oblasti súkromnej 
bezpečnosti, ktorá za 
účelom preukázania 
pravdivosti 
poskytnutých osobných 
údajov môže požadovať 
predloženie dokladov. V 
zmysle § 50 ods. 4 písm 
e) zákona o súkromnej 
bezpečnosti, sú osoby 
poverené výkonom 
fyzickej ochrany podľa 
tohto zákona 
oprávnené  
zaznamenávať 
technickými 
prostriedkami vstup 
alebo výstup osôb a 
dopravných 
prostriedkov do 
chráneného objektu 
alebo na chránené 
miesto alebo z 
chráneného objektu 
alebo z chráneného 
miesta. 

Názov informačného systému   IS Evidencia príchodov 
a odchodov vozidiel 

Právny základ Právny základ 
spracúvania osobných 
údajov predstavuje § 
50 ods. 4 písm e) 
zákona NR SR č. 
473/2005 Z . z. 
o poskytovaní služieb v 
oblasti súkromnej 
bezpečnosti 



a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
(zákon 
o súkromnej 
bezpečnosti). 

Kategórie príjemcov - orgány štátnej správy, 
verejnej moci 
a verejnej správy podľa 
príslušných právnych 
predpisov, 
sprostredkovateľ. 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 
Lehoty na archiváciu os. údajov 5 rokov 
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane 
profilovania 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb    � fyzické osoby, ktoré 
motorovým 
vozidlom vstúpili do 
priestorov 
prevádzkovateľa. 

 

 


