
Identifikačné a kontaktné 
údaje* Obchodné meno/meno a priezvisko IČO 

(ak bolo pridelné) Adresa trvalého bydliska/sídlo PSČ Obec Štát

prevádzkovateľ Žitnoostrovné múzeum 36087041 Múzejná č.2 929 01 Dunajská Streda Slovenská republika zmds@zupa-tt.sk

spoločný prevádzkovateľ

zástupca prevádzkovateľa

zodpovedná osoba Ing. Ján Drahoš Veľká Okružná 54/2630    010 01 Žilina Slovenská republika zmds@zupa-tt.sk

P. č.Názov okruhu spracovateľských operácií Účel spracúvania Právny základ spracovateľskej činnosti
(nepovinné) Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov Lehota na výmaz OÚ Katogória príjemcov

Označenie tretej krajiny 
alebo medzinárodnej 

organizácie

Bezpečnostné opatrenia 
(technické a organizačné)

1 Bádateľské služby Evidencia žiadostí o bádateľské 
služby.

Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle  
Nariadenia Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona 
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v 

platnom znení – plnenie zmluvných a predzmluvných 
vzťahov

Fyzické osoby – žiadatelia o 
poskytovanie bádateľských služieb bežné osobné údaje 10 rokov

Súd, orgány činné v 
trestnom konaní
Policajný zbor SR

prenos do tretej krajiny 
sa neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení na 
ochranu osobných údajov podľa 

platnej legislatívy EÚ a SR

2 Evidencia uchádzačov o 
zamestnanie

Evidencia žiadostí uchádzačov o 
zamestnanie.

Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle  
Nariadenia Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona 
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v 

platnom znení, Oprávnený záujem prevádzkovateľa, 
Súhlas Dotknutej osoby

Uchádzači o zamestnanie bežné osobné údaje 3 roky

Súd, orgány činné v 
trestnom konaní

Inšpektori úradu na 
ochranu osobných údajov 

SR
Iný oprávnený subjekt

prenos do tretej krajiny 
sa neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení na 
ochranu osobných údajov podľa 

platnej legislatívy EÚ a SR

3 Infozákon Evidencia žiadostí o nahliadnutie do 
spisov.

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám v znení neskorších predpisov, 

registratúrny poriadok.
Fyzické osoby bežné osobné údaje 10 rokov

Súd, orgány činné v 
trestnom konaní

Inšpektori úradu na 
ochranu osobných údajov 

SR
Iný oprávnený subjekt

prenos do tretej krajiny 
sa neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení na 
ochranu osobných údajov podľa 

platnej legislatívy EÚ a SR

4 Personalistika a mzdy

Evidencia zamestnancov s 
pracovným pomerom, 

štátnozamestnaneckým pomerom 
alebo obdobným vzťahom (napríklad 

na základe dohôd o prácach 
vykonávaných mimo pracovného 
pomeru) vrátane predzmluvných 

vzťahov – hlásenie pre daňový úrad, 
príloha k mesačnému výkazu pre 
sociálnu poisťovňu, potvrdenie pre 
sociálnu poisťovňu k PN, resp. MD, 

evidenčné listy dôchodkového 
poistenia, príloha k mesačnému 
výkazu pre zdravotné poisťovne, 

dohody o zmene pracovnej zmluvy, 
záznamy o pracovných úrazoch, 

osobný dotazník, odpis, resp. výpis z 
registra trestov, dohoda o vykonaní 

odbornej praxe študenta, čestné 
vyhlásenie k praxi, žiadosť o prijatie do 

zamestnania, životopis, záznam o 
vykonaní vstupného školenia k 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci, vyhlásenie zamestnanca, 
doklad o vzdelaní, potvrdenie o 
predchádzajúcom zamestnaní, 

prehlásenie o zdravotnej poisťovni, 
prehlásenie o mzde, vyhlásenie na 

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Z. z. 
Občiansky zákonník, zákon č. 5/2004 Z. z. o 
službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
zákon č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde, zákon č. 

595/2003 Z. z. zákon o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. 
Zákon o sociálnom poistení v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu 
pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, 

zákon č. 580/2004 Z. z. zákon o zdravotnom poistení 
v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. 

z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. 

zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 152/2904 Z. z. o 
sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 

286/1992 Z. z. o daniach z príjmov v znení 
neskorších predpisov.

Vlastní zamestnanci,  pracovníci na 
dohodu o vykonaní práce, ich rodinní 

príslušníci (manžel/manželka, 
vyživované deti, rodičia 

vyživovaných detí), bývalí 
zamestnanci, blízke osoby

Bežné osobné údaje, osobitné osobné 
údaje (údaje o zdraví)

Do 70 roku života 
zamestnanca 

Súd, orgány činné v 
trestnom konaní

Exekútor 
Iný oprávnený subjekt
Sťažovateľ a iné osoby, 

ktorých sa sťažnosť týka
Sociálna poisťovňa

Zdravotné poisťovne
Daňový úrad

Doplnkové dôchodkové 
sporiteľne

Dôchodkové správcovské 
spoločnosti

Orgány štátnej správy a 
verejnej moci na výkon 
kontroly a dozoru (napr. 

inšpektorát práce)
Ústredie práce, sociálnych 

vecí a rodiny
Inšpektori úradu na 

ochranu osobných údajov 
SR

Iný oprávnený subjekt

prenos do tretej krajiny 
sa neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení na 
ochranu osobných údajov podľa 

platnej legislatívy EÚ a SR

5 Registratúra

Organizovanie manipulácie so 
záznamami a spismi (prijímanie, 

triedenie, evidovanie, obeh, tvorba, 
vybavovanie, odosielanie, ukladanie, 

ochrana a vyraďovanie spisov a 
záznamov.

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach 
a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, Registratúrny poriadok a registratúrny 
plán organizácie, zákon č. 18/2018
 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Zamestnanci, fyzické osoby Bežné osobné údaje, osobitné osobné 
údaje (údaje o zdraví)

V zmysle Zákona č. 
395/2002 Z. z. o 

archívoch a 
registratúrach a o 

doplnení niektorých 
zákonov v znení 

neskorších predpisov

Súd, orgány činné v 
trestnom konan

Iný oprávnený subjekt

prenos do tretej krajiny 
sa neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení na 
ochranu osobných údajov podľa 

platnej legislatívy EÚ a SR

6 Sťažnosti
Prijímanie, evidencia, vybavovanie a 
kontrola sťažností v podmienkach 

organizácie.

Zákon č. 9/2010 o sťažnostiach v znení neskorších 
predpisov a zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám v znení neskorších 
predpisov, Smernica  o postupe pri prijímaní, 
evidovaní, vybavovaní a kontrole sťažností v 

podmienkach organizácie, Registratúrny poriadok.

Fyzické osoby - žiadatelia bežné osobné údaje 10 rokov

Orgány verejnej správy a 
iné osoby, v rámci 

poskytovanej súčinnosti
Sťažovateľ a iné osoby, 

ktorých sa sťažnosť týka
Riaditeľ, zástupca, vybraní 
zamestnanci, zamestnanci 

na ktorých bola podaná 
sťažnosť.

Iný oprávnený subjekt

prenos do tretej krajiny 
sa neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení na 
ochranu osobných údajov podľa 

platnej legislatívy EÚ a SR

7 Účtovné doklady Príprava a evidencia faktúr, 
objednávok.

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov. Dodávatelia, odberatelia bežné osobné údaje 10 rokov

Iný oprávnený subjekt
Orgány verejnej správy a 

iné osoby, v rámci 
poskytovanej súčinnosti

Sociálna poisťovňa
Zdravotné poisťovne

Daňový úrad
Obecné a mestské úrady

prenos do tretej krajiny 
sa neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení na 
ochranu osobných údajov podľa 

platnej legislatívy EÚ a SR

8 Zmluvy s FO Príprava a evidencia zmlúv s 
fyzickými osobami, nájomné zmluvy.

Zákon č. 302/2001 Z. . o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych 

krajoch), zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov.

Obchodní partneri – fyzické osoby bežné osobné údaje 10 rokov

Iný oprávnený subjekt
Orgány verejnej správy a 

iné osoby, v rámci 
poskytovanej súčinnosti

prenos do tretej krajiny 
sa neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení na 
ochranu osobných údajov podľa 

platnej legislatívy EÚ a SR

9 Zverejňovanie fotografií

Za prezentačným účelom na web 
stránke organizácie a v 

prezentačných materiáloch a 
časopise.

Výslovný súhlas dotknutej osoby so spracúvaním jej 
osobných údajov, Všeobecne záväzný právny 

predpis v zmysle  Nariadenia Rady EÚ č. 2016/679 z 
27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov v platnom znení

Dotknuté fyzické osoby bežné osobné údaje Na základe súhlasu Iný oprávnený subjekt prenos do tretej krajiny 
sa neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení na 
ochranu osobných údajov podľa 

platnej legislatívy EÚ a SR

10 Kamerový systém Bezpečnosť a ochrana majetku a osôb
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám v znení neskorších predpisov, 
registratúrny poriadok.

Dotknuté fyzické osoby pohybujúce 
sa v monitorovaných priestoroch bežné osobné údaje 15 dní

Súd, orgány činné v 
trestnom konan

Iný oprávnený subjekt

prenos do tretej krajiny 
sa neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení na 
ochranu osobných údajov podľa 

platnej legislatívy EÚ a SR

Vzor Záznamu o spracovateľských činnostiach revádzkovateľa/zástupcu prevádzkovateľa

*prevádzkovateľ vypíše políčka, ktoré sú relevantné, napr. ak nemá určenú 
zodpovednú osobu záznam nebude takéto informácie obsahovať

e-mail/tel. kontakt


