Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa
Identifikačné a
kontaktné
údaje

Obchodné meno

IČO

Sídlo

PSČ

Obec

Štát

e-mail/tel.
kontakt

prevádzkovateľ

Centrum právnej pomoci

30798841

Račianska 1523/71

810 05

Bratislava

Slovenská
republika

0650 105 100

zodpovedná
osoba

ochrana.osobnych.udajov.CPP
@centrumpravnejpomoci.sk

Účel
spracúvania

Právny základ (predpis)
spracovateľskej činnosti

-

Kategórie
dotknutých
osôb

Kategória osobných údajov

Lehota na
výmaz OÚ

Katogória
príjemcov

Označenie
tretej
krajiny
alebo
medzinárod
nej
organizácie

Bezpečnostn
é opatrenia
(technické a
organizačné)

Konanie o nároku na
právnu pomoc

zákon 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej
pomoci osobám v materiálnej núdzi a o
zmene a doplnení zákona 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 Ústava Slovenskej republiky (č.
460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov)
Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový
účastníci konania
poriadok
Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný
mimosporový poriadok
Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny
poriadok
Zákon 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Evidencia žiadostí o
priznanie nároku na
právnu pomoc

zákon 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej
pomoci osobám v materiálnej núdzi a o
zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z.
titul, meno, priezvisko, podpis, adresa, e-mailová
žiadatelia o právnu
o advokácii a o zmene a doplnení zákona č.
adresa, telefónne číslo a ďalšie osobné údaje,
pomoc
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
ktoré sú potrebné na vyplnenie žiadostí
(živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov

Doba spracúvania
OÚ: počas trvania
titul, meno, priezvisko, podpis, adresa, e-mailová
konania Retenčná
adresa, telefónne číslo a ďalšie osobné údaje,
zamestnanci CPP
(archivačná) doba
ktoré dotknutá osoba uvedie pre potreby konania
spracúvania OÚ:
10 rokov

Doba spracúvania
OÚ: počas trvania
konania Retenčná
zamestnanci CPP
(archivačná) doba
spracúvania OÚ:
10 rokov

prenos údajov do
tretích krajín sa
neuskutočňuje

samostatná
uzamykateľná
kancelária,
uzamykateľná skriňa,
obmedzenia prístupu
k osobným spisom

prenos údajov do
tretích krajín sa
neuskutočňuje

samostatná
uzamykateľná
kancelária,
uzamykateľná skriňa,
obmedzenia prístupu
k osobným spisom

zákon 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej
pomoci osobám v materiálnej núdzi a o
zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. žiadatelia o
Poskytovanie
o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. predbežnú
predbežných konzultácií
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
konzultáciu
(živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov

zákon 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej
pomoci osobám v materiálnej núdzi a o
zmene a doplnení zákona 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, zák. č. 160/2015 Z. z. Civilný
sporový poriadok v znení neskorších
predpisov, zák. č. 161/2015 Z. z. Civilný
Zastupovanie pred súdmi
mimosporový poriadok v znení neskorších
predpisov, zák. č. 162/2015 Správny súdny
poriadok v znení neskorších predpisov, zák.
č. 460/1992 Zb. Ústava SR v znení
neskorších predpisov, zák. č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov, zák. č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (Správny poriadok) v
znení neskorších predpisov

účastníci konania,
zamestnanci, ktorí
sú oprávnení na
zastupovanie,
advokáti

Doba spracúvania
OÚ: počas trvania
spracovania
titul, meno, priezvisko, podpis, adresa, e-mailová
úradného
adresa, telefónne číslo a ďalšie osobné údaje,
záznamu
zamestnanci CPP
ktoré dotknutá osoba poskytne pre vyhotovenie
Retenčná
úradného záznamu o konzultácii
(archivačná) doba
spracúvania OÚ:
10 rokov

osobné údaje potrebné pre konanie, ako aj
osobitné kategórie osobných údajov

Doba spracúvania
OÚ: počas trvania
konania Retenčná
(archivačná) doba
spracúvania OÚ:
10 rokov

prenos údajov do
tretích krajín sa
neuskutočňuje

samostatná
uzamykateľná
kancelária,
uzamykateľná skriňa,
obmedzenia prístupu
k osobným spisom

zamestnanci
prenos údajov do
zastupujúci klientov
tretích krajín sa
pred súdmi,
neuskutočňuje
advokáti, súdy

samostatná
uzamykateľná
kancelária,
uzamykateľná skriňa,
obmedzenia prístupu
k osobným spisom

zákon 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej
pomoci osobám v materiálnej núdzi a o
zmene a doplnení zákona 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, zák. č. 160/2015 Z. z. Civilný
sporový poriadok v znení neskorších
Konanie v cezhraničných predpisov, zák. č. 161/2015 Z. z. Civilný
účastníci konania
sporoch
mimosporový poriadok v znení neskorších
predpisov, zák. č. 162/2015 Správny súdny
poriadok v znení neskorších predpisov, zák.
č. 460/1992 Zb. Ústava SR v znení
neskorších predpisov, zák. č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov, zák. č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (Správny poriadok) v
znení neskorších predpisov

Konanie o trovách
advokátov

zákon 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej
pomoci osobám v materiálnej núdzi a o
zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z.
o advokácii a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
advokáti
(živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov, Vyhláška č. 655/2004 Z. z. o
odmenách a náhradách advokátov za
poskytovanie právnych služieb v znení
neskorších predpisov

osobné údaje potrebné pre konanie, ako aj
osobitné kategórie osobných údajov

Doba spracúvania
OÚ: počas trvania
konania Retenčná
(archivačná) doba
spracúvania OÚ:
10 rokov

titul, meno, priezvisko, podpis, adresa, e-mailová
adresa, telefónne číslo a ďalšie osobné údaje,
ktoré dotknutá osoba poskytne pre potreby
vyúčtovania trov

Doba spracúvania
OÚ: počas trvania
konania Retenčná
advokáti
(archivačná) doba
spracúvania OÚ:
10 rokov

zamestnanci
prenos údajov sa
zastupujúci klientov
uskutočňuje v
pred súdmi,
rámci EÚ
advokáti, súdy

prenos údajov do
tretích krajín sa
neuskutočňuje

samostatná
uzamykateľná
kancelária,
uzamykateľná skriňa,
obmedzenia prístupu
k osobným spisom

samostatná
uzamykateľná
kancelária,
uzamykateľná skriňa,
obmedzenia prístupu
k osobným spisom

Zastupovenie CPP v
súdnych sporoch

§ 13 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, procesné
predpisy (najmä zákon č. 160/2015 Z. z.
Civilný sporový poriadok, zákon č. 162/2015
Z. z. Správny súdny poriadok, zákon č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok)), zákon č. 514/2003 Z. z. o
zodpovednosti za škodu spôsobenú pri
výkone verejnej moci a o zmene niektorých
zákonov a iné hmotnoprávne predpisy
upravujúce otázky týkajúce sa predmetu
konania (sporu) oprávnený záujem
prevádzkovateľa, ktorým je uplatňovanie,
vymáhanie, obhajovanie práv, právnych
nárokov a oprávnených záujmov
prevádzkovateľa resp. obrana proti právam
a právnym nárkom uplatneným voči
prevádzkovateľovi zo strany iných subjektov

Evidencia osobných
údajov pre potreby
Rezervačného systému

zákon 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej
pomoci osobám v materiálnej núdzi a o
zmene a doplnení zákona 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

sporové strany,
účastníci konania a
iné fyzické osoby,
ktorých osobné
údaje sa nachádzajú
v príslušných
spisoch orgánov
uskutočňujúcich
konanie, resp.
ktorých osobné
údaje sú potrebné
pre konanie

osobné údaje a osobitné kategórie osobných
údajov nachádzajúce sa v poskytnutých spisoch a
dokumentoch a vyplývajúce zo spisov a
dokumentov

žiadatelia o právne
poradenstvo,
meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mailová
existujúci klienti
adresa, telefónne číslo
CPP

Doba spracúvania
OÚ: počas trvania
konania Retenčná
(archivačná) doba
spracúvania OÚ:
10 rokov

súdy a ďalšie osoby,
prenos údajov do
ktoré sa môžu
tretích krajín sa
oboznámiť s údajmi
neuskutočňuje
v spisoch

Doba spracúvania
OÚ: do odvolania
súhlasu o
spracúvaní OÚ
zamestnanci CPP
Retenčná
(archivačná)
doba: nie je

prenos údajov do
tretích krajín sa
neuskutočňuje

samostatná
uzamykateľná
kancelária,
uzamykateľná skriňa,
obmedzenia prístupu
k osobným spisom

zapezpečenie
počítača antivírusom
a heslom, uzamknutá
kancelária

Evidencia osobných
údajov pre potreby Call
Centra

zákon 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej
pomoci osobám v materiálnej núdzi a o
zmene a doplnení zákona 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

Doba spracúvania
OÚ: do odvolania
žiadatelia o právne
súhlasu o
poradenstvo,
titul, meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa,
zamestnanci Call
spracúvaní OÚ
existujúci klienti
telefónne číslo
Centra
Retenčná
CPP
(archivačná)
doba: nie je

prenos údajov do
tretích krajín sa
neuskutočňuje

uchádzači (napríklad
keď oznamujeme
výsledok
vyhodnotenia
súťaže, musíme
uviesť úspešného
uchádzača aj
odôvodnenie jeho
úspešnosti) verejný
zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom
uchádzači
obstarávaní a o zmene a doplnení
(právnické osoby,
obstarávateľ
niektorých zákonov zákon č. 395/2002 Z. z. štatutár, konatelia
Doba spracúvania Najvyšší kontrolný
o archívoch a registratúrach a o doplnení
spoločností,
orgán Slovenskej
titul, meno, priezvisko/názov, rodné číslo, email, OÚ: 2 roky
prenos údajov do
Dokumentácia k
niektorých zákonov verejný záujem
poverené osoby),
telefónny kontakt, trvalá adresa, číslo
Retenčná
republiky, Úrad pre tretích krajín sa
verejnému obstarávaniu
prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje
ktorí sa môžu
občianskeho preukazu
(archivačná) doba verejné
neuskutočňuje
fyzických osôb (najmä konateľov
zúčastniť otvárania
OÚ: 10 rokov
obstarávanie
právnických osôb), ktoré sa zúčastnili
ponúk členovia
Slovenskej republiky,
verejného obstarávania
komisie
riadiaci orgán,
Protimonopolný
orgán Slovenskej
republiky, NAKA,
ÚPPVII SR, Európska
komisia,
Ministerstvo
dopravy, pôšt a
telekomunikácii

zapezpečenie
počítača antivírusom
a heslom, uzamknutá
kancelária

uzamykateľná skriňa
resp. uzamykateľná
miestnosť

Vedenie prezentačnej
Facebookovej stránky

oprávnený záujem pozitívne vplývať na
verejnú mienku a zvyšovať povedomie
spoločnosti o činnosti CPP

Archivácia (Registratúra a zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a
správa registratúrneho
registratúrach a o doplnení niektorých
centra)
zákonov

Prijatie a evidencia
písomnosti

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

zamestnanci CPP a
osoby, ktoré boli
odfotené pri určitej
príležitosti alebo
akcii, alebo osoby,
ktoré poskytli
vyjadrenie, ktoré sa
zverejňuje na
stránke

Doba spracúvania
OÚ: 4 roky pre FB
Retenčná
(archivačná) doba nie sú
OÚ: nie je,
priamo sa to
vymazáva

prenos údajov do
tretích krajín sa
neuskutočňuje

Autorizácia na
základe jedného
vytvoreného účtu
prostredníctvom,
ktorého sa zverejňujú
aktuality

zamestnanci CPP,
účastníci
príslušných konaní,
podávatelia podaní,
zmluvné strany,
meno, priezvisko, organizačný útvar
osoby uvedené v
záznamoch
jednotlivých spisov,
žiadatelia

Doba spracúvania
OÚ: 5 rokov
Archív CPP v
Retenčná
Pezinku, žiadateľ
(archivačná) doba
OÚ: nie je

prenos údajov do
tretích krajín sa
neuskutočňuje

zamedzenie vstupu
neoprávneným
osobám do
registratúrneho
strediska a spisov

osoba podávajúca
podanie resp. iná
osoba uvedená v
podaní
podávajúcou
osobou

Doba spracúvania
OÚ: nie je, v
zmysle vecných
oblastí sa
posudzuje
Retenčná
nie sú
(archivačná) doba
OÚ: nie je, v
zmysle vecných
oblastí sa
posudzuje

prenos údajov do
tretích krajín sa
neuskutočňuje

zamedzenie prístupu
neoprávneným
osobám k záznamom

fotka, meno, priezvisko, spoločenský status,
zamestnanie alebo pôsobenie dotknutej fyzickej
osoby, pripadne detaily zo životopisu alebo z jej
spoločenského alebo súkromného života

titul, meno, priezvisko, e-mail, telefón, trvalý a
prechodný pobyt, ID eDesku

osobné údaje, ktoré pre podanie sťažnosti
osoba podávajúca vyžadujú príslušné právne predpisy, resp. iné
sťažnosť iná osoba osobné údaje napr. pri vybavovaní podnetov
uvedená v podanej fyzických osôb doručený e-mailom. Najčastejšie
sťažnostipodávajúc spracovávané osobné údaja: Meno, Priezvisko,
ou osobou
Adresa, E-mailová adresa, dátum narodenia,
telefónne číslo, rodné číslo

Agenda sťažností

zák. č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení
neskorších predpisov, a to vykonávanie
postupov pri ich podávaní, evidovaní,
prijímaní, prešetrovaní a písomnom
oznámení výsledku prešetrenia alebo
prekontrolovania sťažností

Zabezpečenie výberových
konaní pre potreby CPP a
spracovanie žiadostí o
prijatie do zamestnania

uchádzači prihlásení
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v
do výberového
znení neskorších predpisov, zákon č.
konania uchádzači o
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
prijatie do
záujme v znení neskorších predpisov
zamestnania

titul, meno, priezvisko, údaje potrebné pre
potrebu vyžiadania výpisu z registra trestov
(meno, priezvisko, rodné číslo, meno otca a
matky za slobodna, adresa trvalého pobytu)

Doba spracúvania
OÚ: 2 roky
Retenčná
(archivačná) doba
OÚ: bežná
nie sú
korešpondencia 5
rokov alebo
sťažnosti 10
rokov

prenos údajov do
tretích krajín sa
neuskutočňuje

zamedzenie prístupu
neoprávneným
osobám k záznamom

Doba spracúvania
OÚ: do 1 roka
Retenčná
nie sú
(archivačná) doba
OÚ: 2 roky

prenos údajov do
tretích krajín sa
neuskutočňuje

uzamykateľná skriňa
v uzamykateľnej
kancelárii,
obmedzený prístup

zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce
Vedenie osobného spisu vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
zamestnanci CPP
zamestnanca
niektorých predpisov, zákon č. 552/2003 Z.
z. o výkone práce vo verejnom záujme v
znení neskorších predpisov

Uzatvorenie a ukončenie
dohôd o prácach
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
vykonaných mimo
pracovného pomeru

Odvody do zdravotnej
poisťovne

zamestnanci CPP,
ktorí vykonávajú
prácu na základe
dohôd o prácach
vykonávaných
mimo pracovného
pomeru

kompletná evidencia všetkých uvedených
osobných údajov v osobnom spise

Doba spracúvania
OÚ: počas trvania
zamestnania
Retenčná
nie sú
(archivačná) doba
OÚ: od narodenia
70 rokov

titul, meno a priezvisko rodné číslo adresa
trvalého pobytu dátum a miesto narodenia štátna
príslušnosť rodinný stav poberateľ dôchodku
(uviesť akého) ťažko zdravotne postihnutá osoba
zdravotná poisťovňa číslo účtu (IBAN)

Doba spracúvania
OÚ: počas trvania
dohody Retenčná
nie sú
(archivačná) doba
OÚ: 50 rokov po
skončení dohody

zamestnanci CPP,
manželia alebo
zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom
manželky
poistení o zmene a doplnení zákona č.
zamestnancov CPP,
95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a
vyživované deti
doplnení niektorých zákonov v znení
rodné číslo, meno a priezvisko, titul
zamestnancov CPP,
neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z.z.
rodičia
o starobnom dôchodkovom poistení a o
vyživovaných detí
zmene a doplnení niektorých zákonov
zamestnancov,
blízke osoby

prenos údajov do
tretích krajín sa
neuskutočňuje

samostatná
uzamykateľná
kancelária,
uzamykateľná skriňa,
obmedzenia prístupu
k osobným spisom

prenos údajov do
tretích krajín sa
neuskutočňuje

samostatná
uzamykateľná
kancelária,
uzamykateľná skriňa,
obmedzenia prístupu
k osobným spisom

Doba spracúvania
OÚ: počas trvania
zamestnania
Retenčná
prenos údajov do
príslušná zdravotná
(archivačná) doba
tretích krajín sa
poisťovňa
OÚ: 10 rokov po
neuskutočňuje
skončení
pracovného
pomeru

samostatná
uzamykateľná
kancelária,
uzamykateľná skriňa

Odvody do sociálnej
poisťovne

zákona 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, zákona č. 650/2004 Z. z. o
doplnkovom dôchodkovom sporení a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov

zamestnanci CPP,
manželia alebo
manželky
zamestnancov CPP,
vyživované deti
meno a priezvisko, titul, rodné čísla, dátum nar.,
zamestnancov CPP, miesto nar., bydlisko, rodné priezvisko, stav,
rodičia
vyživovaných detí
zamestnancov,
blízke osoby

Doba spracúvania
OÚ: počas trvania
zamestnania
Retenčná
(archivačná) doba sociálna poisťovňa
OÚ: 10 rokov po
skončení
pracovného
pomeru

prenos údajov do
tretích krajín sa
neuskutočňuje

samostatná
uzamykateľná
kancelária,
uzamykateľná skriňa

Výplata mzdy
zamestnancom

Pracovné zmluvy

meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné
číslo, dátum a miesto narodenia, podpis, mzda,
plat alebo platové pomery a ďalšie finančné
náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za
výkon pracovnej činnosti, údaje o odpracovanom
čase, údaje o bankovom účte fyzickej osoby,
sumy postihnuté výkonom rozhodnutia
nariadeným súdom alebo správnym orgánom,
peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené
zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím
príslušných orgánov, neprávom prijaté sumy
dávok sociálneho poistenia a dôchodkov
starobného dôchodkového sporenia alebo ich
preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v
hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej
núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu
zamestnanci CPP,
sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného
vyživované deti
postihnutia, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť
zamestnancov,
na základe vykonateľného rozhodnutia podľa
bývalí zamestnanci
osobitného predpisu, údaje o pracovnej
CPP
neschopnosti, údaje o dôležitých osobných
prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej
schopnosti, pracovné zaradenie a deň začiatku
výkonu pracovnej činnosti, údaje o rodinných
príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko a dátum
narodenia, rodné číslo, údaje o deťoch v rozsahu
meno a priezvisko, rodné číslo a údaje o
navštevovanej škole, údaje o čerpaní materskej
dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje o
priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, údaje
týkajúce sa zrážok pre doplnkové dôchodkové
poisťovne, údaje o členstve v odborovej
organizácii a platbe členského príspevku
odborovej organizácii, rodinný stav, štátna
príslušnosť, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko,
pohlavie, údaje o zamestnávateľovi

Doba spracúvania
OÚ: 20 rokov po
skončení
pracovného
nie sú
pomeru Retenčná
(archivačná) doba
OÚ: 10 rokov

prenos údajov do
tretích krajín sa
neuskutočňuje

zabezpečenie
počítača antivírusom
a heslom, uzamknutá
kancelária

Vedenie mzdového listu
a výplatnej listiny

Vyhlásenie na zdanenie
príjmov fyzických osôb,
ročné zúčtovanie daní

meno a priezvisko, titul, rodné čísla, dátum
narodenia, miesto narodenia, bydlisko, rodné
priezvisko, stav; meno a priezvisko, rodné číslo,
dátum narodenia, miesto narodenia dieťaťa,
manžela/manželky

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

zamestnanci CPP

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

Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti
základu dane na daňovníka a daňového bonusu:
Údaje o zamestnancovi: - Priezvisko, meno, rodné
zamestnanci CPP, číslo, titul pred menom, titul za priezviskom,
manželia alebo
rodinný stav, - Adresa trvalého pobytu: ulica,
manželky
súpisné, orientačné číslo, PSČ, obec, štát Údaje
zamestnancov CPP, na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na
vyživované deti
daňovníka: - či je poberateľom starobného
zamestnancov,
dôchodku, predčasného starobného dôchodku,
rodičia
výsluhového dôchodku Údaje na uplatnenie
vyživovaných detí daňového bonusu: - údaje o vyživovaných deťoch
zamestnancov,
– meno priezvisko, dátum narodenia, Podpis
blízke osoby, bývalí zamestnanca Ročné zúčtovanie preddavkov na
zamestnanci CPP
daň: - meno a priezvisko zamestnanca, rodné
číslo, adresa trvalého pobytu, PSČ - úhrn
zúčtovaných a vyplatených príjmov, úhrn
poistného, úhrn preddavkov a daň

Doba spracúvania
OÚ: počas trvania
zamestnania
daňový úrad
Retenčná
(archivačná) doba
OÚ: 50 rokov

prenos údajov do
tretích krajín sa
neuskutočňuje

samostatná
uzamykateľná
kancelária,
uzamykateľná skriňa

Doba spracúvania
OÚ: v
kalendárnom
roku, v ktorom
bolo vyhlásenie
na zdanenie
nie sú
príjmu
vyhotovené
Retenčná
(archivačná) doba
OÚ: 10 rokov

prenos údajov do
tretích krajín sa
neuskutočňuje

zabezpečenie
počítača antivírusom
a heslom, uzamknutá
kancelária

zamestnanci CPP,
manželia alebo
manželky
zamestnancov CPP,
vyživované deti
zamestnancov CPP,
rodičia
vyživovaných detí

Výkon rozhodnutia a
exekúcie zo zmluvy,
zrážky zo mzdy
(spotrebiteľské úvery)

zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych
exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný
poriadok) a o zmene a doplnení ďalších
zákonov zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník
práce Spotrebiteľská zmluva (ktorú uzatvoril
priamo zamestnanec a je základom pre
výkon rozhodnutia

Prehľad miezd

verejný záujem prevádzkovateľa (pre účely
štatistiky, prípravy rozpočtu a pod.) na
základe zákona č. 370/2018 Z. z. o štátnom
zamestnanci CPP
rozpočte na nasledujúci kalendárny rok a č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy .

Evidencia pracovného
času, dochádzky a
pracovných výkazov, PN, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
OČR, lekár, sprevádzanie
rodinného príslušníka

meno a priezvisko, titul, rodné čísla, dátum
narodenia, miesto narodenia, bydlisko, rodné
priezvisko, stav; meno a priezvisko, dátum
narodenia, dieťaťa, manžela/manželky
zamestnancov, blízke osoby

Doba spracúvania
OÚ: do splatenia
dlžnej sumy
najneskôr do
súd, exekútor a
skončenia
veriteľ
pracovného
Retenčná
(archivačná) doba
OÚ: 10 rokov

Doba spracúvania
OÚ: 1 rok
titul, meno, priezvisko, organizačné zaradenie,
Retenčná
osobné číslo, prehľad mzdy zamestnancov (výška
nie sú
(archivačná) doba
tarifného platu, príplatky, funkčného platu)
OÚ: nearchivujú
sa osobné údaje

Evidencia PN, OČR: meno, priezvisko
zamestnanca, trvalý pobyt, číslo účtu, rodné číslo,
diagnóza (kód). Meno, priezvisko, dátum
zamestnanci CPP,
narodenia dieťaťa (pri OČR) Lekár sprevádzanie:
bývalí zamestnanci
meno, priezvisko zamestnanca, rodné číslo,
CPP
pečiatka lekára+ podpis lekára, meno, priezvisko
sprevádzajúcej osoby (rodinný príslušník)- dieťa
dátum narodenia.

prenos údajov do
tretích krajín sa
neuskutočňuje

samostatná
uzamykateľná
kancelária,
uzamykateľná skriňa

prenos údajov do
tretích krajín sa
neuskutočňuje

samostatná
uzamykateľná
kancelária,
uzamykateľná skriňa

Kontrolný orgán,
napr. Najvyšší
Doba spracúvania
kontrolný úrad
OÚ: 2 roky
prenos údajov do
Slovenskej republiky,
Retenčná
tretích krajín sa
Úrad na ochranu
(archivačná) doba
neuskutočňuje
osobných údajov
OÚ: 5 rokov
Slovenskej republiky,
a pod.

zabezpečenie
počítača antivírusom
a heslom, uzamknutá
kancelária

Stáž študentov

Memorandum o spolupráci s vysokou
školou

Zabezpečenie
vzdelávania
zamestnancov

zákon č. 311/2001 Zákonník práce v znení
neskorších predpisov a zákon č. 552/2003 o
zamestnanci CPP
výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov

študenti

meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko,
škola študenta

Doba spracúvania
OÚ: počas trvania
stáže Retenčná
vysoká škola,
(archivačná) doba univerzita
OÚ: 5 rokov po
skončení stáže

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

samostatná
uzamykateľná
kancelária,
uzamykateľná skriňa

meno a priezvisko, titul, organizačné zaradenie

Doba spracúvania
OÚ: 1 rok
vzdelávacia
Retenčná
inštitúcia, lektor
(archivačná) doba
OÚ: 5 rokov

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

samostatná
uzamykateľná
kancelária,
uzamykateľná skriňa

Doba spracúvania
OÚ: počas trvania
súdneho konania
súd
Retenčná
(archivačná) doba
OÚ: 10 rokov

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

samostatná
uzamykateľná
kancelária,
uzamykateľná skriňa

Doba spracúvania
OÚ: na účel
štatistky sa údaje
sa nevymazávajú
Retenčná
nie sú
(archivačná) doba
OÚ: na účel
štatistky sa údaje
sa nevymazávajú

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

samostatná
uzamykateľná
kancelária,
uzamykateľná skriňa

údaje z osobného spisu (najmä titul, meno,
zamestnanci CPP a priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia,
bývalí zamestnanci bydlisko, rodné priezvisko, stav, informácie o
CPP
plate, informácie o dochádzke, informácie o
pracovnom zaradení, hodnotenia, atď.)

Pracovnoprávne spory

zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový
poriadok

Prehľad pracovných
miest (štatistika)

verejný záujem prevádzkovateľa (pre účely
zabezpečenia obsadenia voľných
pracovných miest a následného plnenia
úloh, pre účely štatistiky) na základe zákona zamestnanci CPP
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

meno a priezvisko, titul, organizačné zaradenie

Evidencia zamestnancov
so zdravotným
postihnutím na účel
uákon č. 5/2004 Z. z. o službách
vedenia výkazu o plnení
zamestnanosti a o zmene a doplnení
povinného podielu
niektorých zákonov
zamestnávania občanov
so zdravotným
postihnutím

Založenie, trvanie a
skončenie pracovného
pomeru pracovnou
zmluvou

Poskytovanie informácií v
súlade so zákonom o
slobodnom prístupe k
informáciám resp.
Nariadením č. 1049/2001

zamestnanci CPP

úspešní uchádzači
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v
prihlásení do
znení neskorších predpisov, zákon č.
výberového
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
konania/zamestnan
záujme v znení neskorších predpisov
ci CPP

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o
prístupe verejnosti k dokumentom
Európskeho parlamentu, Rady a Komisie

dotknuté osoby
žiadatelia o prístup
alebo o informácie
a osoby
spracúvajúce
žiadosti

Doba spracúvania
meno a priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, OÚ: 1 rok
rodné číslo, rozhodnutie sociálnej poisťovni o
Retenčná
nie sú
priznaní invalidného dôchodku
(archivačná) doba
OÚ: 5 rokov

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

samostatná
uzamykateľná
kancelária,
uzamykateľná skriňa

Doba spracúvania
OÚ: počas trvania
pracovného
pomeru Retenčná
(archivačná) doba nie sú
OÚ: 50 rokov po
skončení
pracovného
pomeru

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

uzamykateľná skriňa
v uzamykateľnej
kancelárii,
obmedzený prístup

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

prístup k evidencii
zabezpečený len pre
zamestnancov
vybavujúcich danú
agendu cez ich
pracovnú stanicu (PC)
zabezpečenú heslom
a štandardnou
ochranou pracovnej
stanice

titul, meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa
bydliska, dátum narodenia, číslo občianskeho
preukazu, názov zdravotnej poisťovne, údaje z
osobného dotazníka

meno, priezvisko, trvalé a prechodné bydlisko, emailová adresa, resp. osobné údaje, ktoré
žiadateľ, resp. dotknutá osoba uvedenie resp.
doručí CPP meno, priezvisko, pracovné zaradenie,
telefónne číslo, emailová adresa (osoby
spracúvajúce žiadosti)

Doba spracúvania
OÚ: 2 roky
Retenčná
(archivačná) doba
OÚ: 5 rokov

orgány štátnej
správy, orgány
samosprávy a iné
osoby

Kontrolná činnosť
útvarov CPP

Zverejňovanie zmlúv

Doba spracúvania
OÚ: počas trvania
kontroly
nie sú
Retenčná
(archivačná) doba
OÚ: 10 rokov

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

prístup k evidencii
zabezpečený len pre
zamestnancov
vybavujúcich danú
agendu cez ich
pracovnú stanicu (PC)
zabezpečenú heslom
a štandardnou
ochranou pracovnej
stanice

Doba spracúvania
OÚ: doba
zmluvné strany zverejnenia
účastníci povinne
Retenčná
meno, priezvisko, obchodné meno, adresa
zverejňovaných
trvalého pobytu, miesta podnikania, identifikačné (archivačná) doba
zmlúv, fyzické
číslo účastníka zmluvy (napr. dodávateľa) meno, OÚ: zverejnená nie sú
osoby, ktoré
priezvisko, funkcia osoby, ktorá
zmluva sa v
podpísali
objednávku/zmluvu podpísala za povinnú osobu súčasnosti
objednávku, zmluvu
neodzverejňuje,
za povinnú osobu
čiže je zverejnená
na dobu neurčitú

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

zabezpečenie
počítača antivírusom
a heslom, uzamknutá
kancelária

Organizačný poriadok CPP z 29. mája 2019
v znení Usmernenia č. 2019/7 zo dňa 26.
zamestnanci CPP
augusta 2019 čl. 4 ods. 3

zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o
slobode informácií) v znení neskorších
predpisov

titul, meno, priezvisko, organizačné zaradenie,
osobné číslo, pracovná náplň

zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

fyzické osoby
vrátane
zamestnancov
vstupujúce do
meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, email,
účtovníctva, všetky číslo bankového účtu
subjekty v rámci
pohľadávok a
záväzkov

Doba spracúvania
OÚ: počas trvania
realizácie plnenia
dodávok, kým
nezaniknú
súdy, JA SR, CPP
pohľadávky alebo
záväzky Retenčná
(archivačná) doba
OÚ: 10 rokov

zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

zamestnanci CPP,
dlžníci, voči ktorým
titul, meno, priezvisko, adresa trvalého alebo
CPP eviduje
prechodného pobytu, dátum narodenia, číslo
pohľadávku,
účtu, email, telefón
štatutári
právnických osôb

Doba spracúvania
OÚ: 3 roky
prenos do tretej
Štátna pokladnica a
Retenčná
krajiny sa
iné banky
(archivačná) doba
neuskutočňuje
OÚ: 10 rokov

zabezpečenie
počítača vstupným
heslom, antivírusom,
zabezpečenie
prístupu do systému
SAP

Evidencia splatných
pohľadávok štátu v
správe CPP

zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach
štátu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

dlžníci, voči ktorým
CPP eviduje splatnú
titul, meno, priezvisko, adresa trvalého alebo
pohľadávku štátu
prechodného pobytu, dátum narodenia, rodné
(fyzické osoby alebo
číslo
zástupcovia
právnických osôb)

Doba spracúvania
OÚ: od zániku
pohľadávky 5
nie sú
rokov Retenčná
(archivačná) doba
OÚ: 5 rokov

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

zabezpečenie
počítača vstupným
heslom, antivírusom,
zabezpečenie
prístupu do CRPŠ
osobitným heslom

Zverejňovanie faktúr

zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o
slobode informácií) v znení neskorších
predpisov

zástupcovia
titul, meno, priezvisko, adresa trvalého alebo
(štatutári),
prechodného pobytu, dátum narodenia, číslo
dodávatelia tovarov
účtu, email, telefón
a služieb

Doba spracúvania
OÚ: 3 roky
Retenčná
nie sú
(archivačná) doba
OÚ: 10 rokov

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

zabezpečenie
počítača vstupným
heslom, antivírusom

Evidencia dodávateľov
(vrátane zamestnancov)
a vedenie účtovníctva v
Ekonomickom
informačnom systéme
CPP

Vedenie účtovníctva

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

Záznam doručený a
zasielaný poštou,
založený v spise v
uzamknutej
kancelárii

titul, meno, priezvisko, adresa trvalého alebo
prechodného pobytu, dátum narodenia, číslo
účtu, telefón

Doba spracúvania
OÚ: 3 roky
Retenčná
nie sú
(archivačná) doba
OÚ: 10 rokov

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

zabezpečenie
počítača vstupným
heslom, antivírusom

zástupcovia
titul, meno, priezvisko, adresa trvalého alebo
(štatutári),
prechodného pobytu, dátum narodenia, číslo
dodávatelia tovarov
účtu, email, telefón
a služieb

Doba spracúvania
OÚ: 3 roky
Retenčná
nie sú
(archivačná) doba
OÚ: 10 rokov

prenos údajov do
tretích krajín sa
neuskutočňuje

zabezpečenie PC:
firewall, antivírová
ochrana, šifrovanie

Poskytovanie
hotovostných
preddavkov

zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných
náhradách v znení neskorších predpisov a
zamestnanci CPP
úloha realizovaná pri výkone verejnej moci
zverenej prevádzkovateľovi

Evidencia zmlúv na účel
vykonania základnej
finančnej kontroly

Nariadenie vlády SR č. 498/2011 Z. z.
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o
zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri
zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení
zmluvy, zákon č. 211/2000 Z.z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov

Zabezpečenie
pracovných ciest pre
zamestnancov a
poistenie liečebných
nákladov pri zahraničnej
pracovnej ceste

Rozhodnutie generálneho tajomníka Rady
EÚ č. 30/2013 k refundácii cestovných
zamestnanci CPP
výdavkov zástupcov členských štátov zákon
č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách

titul, meno, priezvisko, adresa trvalého alebo
prechodného pobytu, dátum narodenia, číslo
dokladu totožnosti, číslo účtu

Doba spracúvania
OÚ: 3 roky
Retenčná
(archivačná) doba
OÚ: 10 rokov

Ministerstvo financií
prenos do tretej
Slovenskej republiky
krajiny sa
(refundácia nákladov
neuskutočňuje
pre zamestnancov)

uzamykateľná
kancelária,
zabezpečenie pc
vstupným heslom,
chránený zdieľaný
disk (SES),
antivírusom

Video-záznam
vonkajšieho vstupu a
vnútorných priestorov
budov CPP

zákon č. 4/2001 o Zbore väzenskej a
justičnej stráže a verejný záujem
prevádzkovateľa najmä ochrana majetku,
ochrana bezpečnosti osôb, následné
zisťovanie bezpečnostných incidentov pri
výkone verejnej moci zverenej
prevádzkovateľovi a vyplývajúce z ochrany
verejných činiteľov pri výkone ich funkcie.
Smernica 40198/2016/36-22345 pravidlá
ochrany a výkonu strážnej služby v
budovách MSSR Oprávnený záujem
prevádzkovateľa a tretích osôb najmä
ochrana majetku, ochrana bezpečnosti
osôb, ochrana života a zdravia osôb

Agenda bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci,
vrátane poučení
zamestnancov a
prípadných hlásení

zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práci a o zmene a
doplnení niektorých zákonov Vyhláška
meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé
všetci zamestnanci
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.
bydlisko
121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii BOZP +
ochrana pred požiarmi

všetky osoby
vstupujúce do
budov a všetky
osoby pohybujúce
sa v priestoroch
priľahlých k
budovám

video-záznam

Doba spracúvania
OÚ: 14 dní / IV 10
dní Retenčná
(archivačná) doba
OÚ: nie

interná databáza
prevádzkovateľa,
ktorý je zároveň aj
spracovateľom

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

vnútorná PC sieť
spracovateľa,
zabezpečenie siete
firewallom a
antivírusom, prístup
do archívu iba PC
administrátor

Doba spracúvania
OÚ: 3 roky
Retenčná
(archivačná) doba
OÚ: 5 rokov

inšpektorát práce,
krajské riaditeľstvo, prenos do tretej
Hasičský záchranný krajiny sa
zbor, MPSR SR, MV neuskutočňuje
SR

evidencia v písomnej
forme uložená v
uzamykateľnej
skrinke

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
120/1993 Z. z. o platových pomeroch
niektorých ústavných činiteľov Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov
zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov zákon č.
552/2003 o výkone práce vo verejnom
zamestnanci +
záujme a o zmene a doplnení niektorých
prepravované
Kniha jázd, Autodoprava
zákonov v znení neskorších predpisov zákon
osoby
č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.
Inštrukcia Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 31/2013 o
organizácii a riadení autoprevádzky v
rezorte Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky

Poistné udalosti

zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov

zamestnanci CPP

Doba spracúvania
OÚ: 2 roky
meno, priezvisko, podpis, telefónne číslo, miesto
Retenčná
nie sú
určenia, cieľová adresa
(archivačná) doba
OÚ: 5 rokov

meno a priezvisko; druh, číslo a platnosť OP;
dátum narodenia

Doba spracúvania
OÚ: 1 rok
Retenčná
poisťovňa
(archivačná) doba
OÚ: 10 rokov

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

evidencia v písomnej
forme uložená v
uzamykateľnej
skrinke

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

evidencia v písomnej
forme uložená v
uzamykateľnej
skrinke

zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo
verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej
Dohoda o hmotnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých
zodpovednosti, Dohoda o
zákonov zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník
zamestnanci
zverení referentského
práce. Inštrukcia Ministerstva spravodlivosti
služobného vozidla
Slovenskej republiky č. 31/2013 o
organizácii a riadení autoprevádzky v
rezorte Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky

Registrácia partnerov
verejného sektora

zákon č. 315/2016 Z. z. registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov zákon č. 305/2013 Z. z.
o o elektronickej podobe výkonu
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o e-Governmente

oprávnené osoby
(advokát, notár,
banka, pobočka
zahraničnej banky,
audítor, daňový
poradca), partneri
verejného sektora,
koneční užívatelia
výhod

Doba spracúvania
OÚ: počas trvania
plnenia Dohody o
hmotnej
zodpovednosti
ev. počas trvania
zamestnaneckéh
o pomeru
Retenčná
nie sú
(archivačná) doba
OÚ: 70 rokov po
skončení
zamestnaneckéh
o pomeru (keďže
je súčasťou
osobného spisu
zamestnanca)

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

evidencia v písomnej
forme uložená v
uzamykateľnej
skrinke

Doba spracúvania
OÚ: po dobu
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum trvania činnosti
narodenia, štátna príslušnosť a údaj, či konečný Retenčná
nie sú
užívateľ výhod je verejným funkcionárom
(archivačná) doba
vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike)
OÚ: 75 rokov od
výmazu partnera
z registra

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

podľa štandardov pre
informačné systémy
verejnej správy
(55/2014).

meno a priezvisko; druh, číslo a platnosť OP;
dátum narodenia, adresa, rodné číslo

Dlhodobá archivácia
elektronických
dokumentov
podpísaných KEP
(kvalifikovaný
elektronický podpis)

zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a
registratúrach a o doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov zákon
č. 305/2013 Z. z. o o elektronickej podobe
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a
o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o e-Governmente)

Register úpadcov (RÚ)

zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov zákon č. 305/2013 Z. z. o
elektronickej podobe výkonu pôsobnosti
orgánov verejnej moci a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente)

žiadajúce osoby
evidované v IS
osobné údaje evidované v IS CPP ( IS Správa
Správe registratúry registratúry)
a IS CPP

Doba spracúvania
OÚ: po dobu
trvania činnosti
Retenčná
nie sú
(archivačná) doba
OÚ: 75 rokov od
výmazu partnera
z registra

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

podľa štandardov pre
informačné systémy
verejnej správy
(55/2014).

účastníci konania,
oprávnené osoby dlžníci, veritelia,
správcovia,
dražobníci,
meno, priezvisko, adresa, majetok úpadcu
exekútori, advokát,
notár, sudcovia,
vyšší súdni úradníci,
zamestnanci Centra
právnej pomoci

Doba spracúvania
OÚ: do 2 rokov
Retenčná
nie sú
(archivačná) doba
OÚ: 5 rokov

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

podľa štandardov pre
informačné systémy
verejnej správy
(55/2014).

Doba spracúvania
OÚ: počas doby
odosielania a
doručenia
prenos do tretej
adresát doručovanej
Retenčná
krajiny sa
písomnosti
(archivačná) doba
neuskutočňuje
OÚ: ostávajú logy
z doručovania,
nevymazávajú sa

zabezpečenie
počítača antivírusom,
šifrovanie prenosu,
používanie
certifikátov

zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných
systémoch verejnej správy a o zmene a
Agendový modul určený
doplnení niektorých zákonov zákon č.
pre elektronické
osoby, ktorým sa
titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné
305/2013 Z. z. o elektronickej podobe
odosielanie a
doručuje písomnosť číslo, email, adresa
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a
elektronické doručovanie
o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o e-Governmente)

Automatizovaný systém
správy registratúry (IS
Správa registratúry)

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a
registratúrach a o doplnení niektorých
zákonov Vyhláška MV SR č. 628/2002
Z.z.,ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o archívoch a
registratúrach a o doplnení niektorých
zákonov

zamestnanci CPP,
účastníci
príslušných konaní,
titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné
podávatelia podaní,
číslo, adresa trvalého a prechodného pobytu,
zmluvné strany,
pracovné zaradenie
osoby uvedené v
záznamoch
jednotlivých spisov

Doba spracúvania
OÚ: počas doby
spracúvania
Retenčná
(archivačná) doba
OÚ: 10 rokov

zamestnanci CPP,
účastníci príslušných
konaní, podávatelia
prenos do tretej
podaní, zmluvné
krajiny sa
strany, osoby
neuskutočňuje
uvedené v
záznamoch
jednotlivých spisov

Ekonomický informačný
systém (EIS (SAP))

Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo
verejnom záujme Zákon č. 553/2003 Z.z. o
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme Zákon č.
311/2001 Z.z. Zákonník práce Zákon č.
462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri
dočasnej pracovnej neschopnosti
zamestnanca Zákon č. 461/2003 Z.z. o
sociálnom poistení Zákon č. 5/2004 Z.z. o
službách zamestnanosti Zákon č. 580/2004
Z.z. o zdravotnom poistení Zákon č.
152/1994 Z.z. o sociálnom fonde Zákon č.
663/2007 Z.z. o minimálnej mzde Zákon č.
283/2002 Z.z. o cestovných náhradách
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
393/2014, ktorým sa ustanovujú zvýšené
stupnice platových taríf zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme. Zákon č.
291/2002 Z.z. o Štátnej pokladnici Zákon č.
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy Zákon č. 431/2002 Z.z. o
účtovníctve v znení neskorších predpisov

osobné číslo, titul, meno a priezvisko, rodné
priezvisko, miesto a dátum narodenia, rodné
zamestnanci CPP, číslo, adresa trvalého a prechodného pobytu,
manželia alebo
pohlavie, štátna príslušnosť, rodinný stav a dátum
manželky
sobáša, číslo občianskeho preukazu, súkromné
zamestnancov CPP, telefónne číslo a súkromný e-mailový kontakt,
vyživované deti
dosiahnuté vzdelanie a zoznam absolvovaných
zamestnancov CPP, škôl a školení, profesijné zamestnanie a
rodičia
predchádzajúce zamestnania, jazykové znalosti,
vyživovaných detí vodičské oprávnenie, zloženie a výška platu a
zamestnancov,
odmien, výška odvodov, číslo účtu, typ dôchodku
blízke osoby
(napr. predčasný starobný, starobný, výsluhový,
invalidný), doplnkové dôchodkové sporenie,
vojak/nevojak.

Doba spracúvania
OÚ: počas doby
spracúvania
nie sú
Retenčná
(archivačná) doba
OÚ: 5 rokov

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

prístup cez
doménové
prihlasovacie údaje,
zamedzenie vstupu
neoprávneným
osobám do spisov,
antivírová ochrana

zabezpečenie
počítača antivírusom,
prístupy cez licenciu,
čiže pridelené
prihlasovacie meno a
heslo

Vybavovanie podaní
obsahujúcich podozrenia
z porušenia zákona č.
zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
18/2018 Z. z. o ochrane údajov a o zmene a doplnení niektorých
osobných údajov a o
zákonov
zmene a doplnení
niektorých zákonov

fyzické osoby voči
ktorým podanie
obsahujúce
podozrenie z
porušenia zákona
18/2018 Z. z. o
ochrane osobných
údajov smeruje;
strany sporu,
účastníci konania a
iné osoby
oprávnené konať v
mene strany sporu,
účastníka konania,
osoby poskytujúce
súčinnosť; iné
fyzické osoby,
ktorých sa konanie
týka alebo ktorých
osobné údaje sú v
rámci konania
spracúvané

meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska,
adresa prechodného bydliska, podpis a ďalšie
osobné údaje poskytnuté alebo zistené v
priebehu konania a v rámci poskytovania
súčinnosti

všeobecné súdy
(najmä sudcovia a
predsedovia a
podpredsedovia
Doba spracúvania
súdov) a OČTK,
OÚ: 2
subjekty poskytujúce prenos do tretej
(spracúvanie)
súčinnosť, Úrad na krajiny sa
Retenčná
ochranu osobných neuskutočňuje
(archivačná) doba
údajov SR, iný
OÚ: 10 rokov
oprávnený subjekt,
strana sporu
eventuálne účastník
konania

uzamykateľná
kancelária,
uzamykateľný
kontajner,
uzamykateľná skriňa,
heslo na pc

Poskytovanie a
predkladanie údajov
potrebných na účely
zostavenia rozpočtu
verejnej správy a
hodnotenia plnenia
rozpočtu verejnej správy
vrátane hodnotenia
efektívnosti a účinnosti
verejných výdavkov a
poskytovanie dát pre
účely porovnania
hodnoty údajov
zapísaných v registri
právnických osôb s
hodnotami údajov v
obchodnom registri

osobné údaje osôb,
ktoré konajú za
spoločnosť alebo si
§ 14 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o uplatňujú právne
zmene a doplnení niektorých zákonov z
nároky k
dôvodu naplnenia § 7 ods. 2 zákona
spoločnosti v
575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a zmysle osobitných meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo a / alebo
organizácii ústrednej štátnej správy, zákon predpisov
dátum narodenia
č. 272/2015 Z. z. o registri právnických
(kategória
osôb, podnikateľov a orgánov verejnej
osobných údajov je
moci, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom
zhodná s tou, z
konaní (správny poriadok)
ktorej sa vykonáva
export na základe
žiadosti)

Doba spracúvania
OÚ: po potvrdení
správneho
uploadu údajov
Inštitútom
finančnej politiky
Ministerstva
financií
Slovenskej
republiky, alebo
Štatistickým
úradom SR, alebo
Finančným
riaditeľstvom SR
do 1 mesiaca
Retenčná
(archivačná) doba
OÚ: odovzdaním
reportu sa report
vrátane osobných
údajov vymažú a
nearchivujú sa

Inštitút finančnej
politiky Ministerstva
financií Slovenskej
prenos do tretej
republiky, Štatistický
krajiny sa
úrad Slovenskej
neuskutočňuje
republiky, Finančné
riaditeľstvo
Slovenskej republiky

heslo, samostatné
prenosové médium,
osobné prevzatie
dávky

Plnenie úloh
vyplývajúcich zo zákona
č. 211/2000 Z. z.
(vybavovanie infožiadostí
a súvisiace povinnosti
povinnej osoby vrátane
vedenia evidencie
infožiadostí)

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o
slobode informácií), zákon č. 71/1967 Zb o
správnom konaní (správny poriadok), § 13
ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

žiadatelia o
sprístupnenie
informácií podľa §
14 zákona č.
211/2000 Z. z.,
fyzické osoby,
ktorých údaje sú
predmetom žiadosti
o sprístupnenie
informácií, resp.
súvisia s nimi,
akékoľvek iné

meno, priezvisko, adresa pobytu, e-mail,
telefónne číslo a iné údaje, ktoré nám oznámi
dotknutá osoba bez toho, aby boli vyžadované,
resp. potrebné, akékoľvek iné osobné údaje
akýchkoľvek iných fyzických osôb

Doba spracúvania
OÚ: evidencia
žiadostí nemá
stanovenú
lehotu; konanie
nie sú
väčšinou sa do 1
roku spracuje
Retenčná
(archivačná) doba
OÚ: 5 rokov

prenos do tretej
krajiny sa
neuskutočňuje

prístup k evidencii
zabezpečený len pre
zamestnancov
vybavujúcich danú
agendu cez ich
pracovnú stanicu (PC)
zabezpečenú heslom
a štandardnou
ochranou pracovnej
stanice, fyzické
uloženie spisov v
uzamykateľných
kanceláriách, resp. v
uzamykateľných
skriniach

zmluvné strany,
resp. osoby
konajúce za
verejný záujem prevádzkovateľa a úloha
zmluvné strany,
realizovaná pri výkone verejnej moci
kontaktné osoby v
zverenej prevádzkovateľovi vyplývajúci zo
zmluvných vzťahoch
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
za jednotlivé
Príprava,
rozsah vizitky - meno, priezvisko a kontaktné
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
pripomienkovanie a
zmluvné strany,
údaje, údaje o subdodávateľoch a expertoch
zákona NRSR č. 278/1993 Z. z. o správe
vedenie evidencie zmlúv
osobné údaje
zmluvných strán
majetku štátu, zákona č. 211/2000 Z. z. o
fyzických osôb
slobodnom prístupe k informáciám a o
uvedené v
zmene a doplnení niektorých zákonov
zmluvách, resp.
(zákon o slobode informácií)
ktoré sú potrebné
pre uzatvorenie
zmluvy

Doba spracúvania
OÚ: evidencia sa
nevymazáva na
štatistické účely,
zmluvy sa
spracúvajú po
dobu trvania
zmluvného
vzťahu Retenčná
(archivačná) doba
OÚ: 10 rokov

iné orgány verejnej
prenos do tretej
moci, zmluvné
krajiny sa
strany a potenciálne
neuskutočňuje
zmluvné strany

prístup do aplikácie,
v ktorej je vedená
evidencia umožnený
na základe
prístupových údajov
(meno a heslo) len
pre zamestnancov
príslušného
organizačného
útvaru, štandardné
zabezpečenie
pracovnej stanice
(heslo, AV ochrana),
fyzické uloženie
spisov v
uzamykateľných
kanceláriách, resp. v
uzamykateľných
skriniach

Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku
Spracovanie personálnej poskytovanom z európskych štrukturálnych zamestnanci CPP
agendy na účely
a investičných fondov a o zmene a doplnení zapojení do
národných projektov
niektorých zákonov zmluva o NFP
projektu
311071P949

Doba spracúvania
OÚ: počas trvania
národného
projektu a
následne počas
doby
udržateľnosti po
ukončení
projektu
(väčšinou 5
rokov) Retenčná
(archivačná) doba
OÚ: 10 rokov

Ústredný orgán pre
Operačný program
integrovaná
Európska komisia
infraštruktúra , t. j.
Ministerstvo
dopravy SR

samostatná
uzamykateľná
kancelária,
uzamykateľná skriňa,
AD

titul, meno, priezvisko, telefónne číslo, dátum
narodenia, adresa trvalého bydliska, číslo
občianskeho preukazu, názov zdravotnej
poisťovne,

Projekt Posilnenie a
dobudovanie kapacít v
oblasti poskytovania
právnej pomoci a
prevencia eskalácie
právnych problémov

podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov, podľa § 25 zákona č. 292/2014
Z. z. o príspevku poskytovanom z
európskych štrukturálnych a investičných
fondov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a
podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov Zmluva o NFP č.
Z314021J789

Projekt Informačný
systém Centra právnej
pomoci

podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov, podľa § 25 zákona č. 292/2014
Z. z. o príspevku poskytovanom z
európskych štrukturálnych a investičných
zamestnanci
fondov a o zmene a doplnení niektorých
zapojení do
zákonov v znení neskorších predpisov a
projektu
podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov Zmluva o NFP č.
311071P949

zamestnanci
zapojení do
projektu a účastníci
vzdelávacích aktivít

titul, meno, priezvisko, telefónne číslo, dátum a
miesto narodenia, adresa trvalého bydliska,
rodinný stav, štát. príslušnosť, rodné číslo,
potvrdenie o priebežnom zamestnaní, emailová
adresa, IBAN, údaj, či je preberateľ starobného
dôchodku

Doba spracúvania
OÚ: počas trvania
národného
projektu a
následne počas
doby
udržateľnosti po
ukončení
projektu
(väčšinou 5
rokov) Retenčná
(archivačná) doba
OÚ: 10 rokov

Ústredný orgán pre
Operačný program
Efektívna verejná
Európska komisia
správa, t. j.
Ministerstvo vnútra
SR

samostatná
uzamykateľná
kancelária,
uzamykateľná skriňa

titul, meno, priezvisko, telefónne číslo, dátum a
miesto narodenia, adresa trvalého bydliska,
rodinný stav, štát. príslušnosť, rodné číslo,
potvrdenie o priebežnom zamestnaní, emailová
adresa, IBAN, údaj, či je preberateľ starobného
dôchodku

Doba spracúvania
OÚ: počas trvania
národného
projektu a
následne počas
doby
udržateľnosti po
ukončení
projektu
(väčšinou 5
rokov) Retenčná
(archivačná) doba
OÚ: 10 rokov

Ústredný orgán pre
Operačný program
Integrovaná
infraštruktúra, t. j. Európska komisia
Ministerstvo
dopravy a výstavby
SR

samostatná
uzamykateľná
kancelária,
uzamykateľná skriňa

