Zoznam spracovateľských činností s osobnými údajmi
Por. č.

Názov spracovateľskej činnosti v NZOO Bojnice

1

IS Personálna a mzdová agenda zamestnancov

2

IS Databáza uchádzačov o zamestnanie

3

IS Ekonomický, účtovný

4

IS Evidencia došlej a odoslanej pošty (registratúrny systém)

5

IS Práva dotknutých osôb

6

IS Evidencia návštev

7

IS Evidencia verejných obstarávaní

8

IS Sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach

9

IS Evidencia petícií podľa zákona o petičnom práve

10

IS Evidencia žiadostí na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám

11

IS Evidencia súdnych sporov

12

IS Kamerový systém monitorujúci priestor prístupný verejnosti

13

IS Kamerový systém monitorujúci zamestnancov

14

IS Oznamovanie protispoločenskej činnosti

15

IS Jednotný informačný systém hospodárskej mobilizácie

16

IS Evidencia zmlúv

17

IS Projekty organizácie zo štrukturálnych fondov

18

IS čerpanie nenávratných finančných prostriedkov

19

IS zber údajov návštevnosti

20

IS kontrolné mechanizmy zamestnávateľa

Podrobný popis spracúvania osobných údajov:
Por. č.
1

Popis spracúvania
Názov

IS Personálna a mzdová agenda zamestnancov

Účel spracúvania

Uplatňovanie práv a plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich
so štátnozamestnaneckým pomerom, pracovným pomerom alebo
obdobným vzťahom, vrátane predzmluvných vzťahov

Právny základ

Osobitné zákony, najmä zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 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. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení 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 v znení

neskorších predpisov, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2003
Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
zamestnanca v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z.
o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov, zákon
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v
znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a iné
osobitné zákony v pracovnoprávnej oblasti

Okruh
dotknutých osôb

Zoznam (rozsah)
osobných údajov

Uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo manželky
zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných
detí zamestnancov, blízke osoby, osoby vykonávajúce činnosť na
základe dohody/zmluvy, bývalí zamestnanci a osoby, ktoré
vykonávali činnosť na základe dohody/zmluvy
Osobné údaje súvisiace s kvalifikáciou a profesionálnymi
skúsenosťami zamestnanca a údaje, ktoré môžu byť významné
z hľadiska práce, ktorú zamestnanec má vykonávať, vykonáva alebo
vykonával a osobné údaje vyplývajúce z osobitných zákonov, najmä
meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, rodné číslo, dátum
a miesto narodenia, podpis, rodinný stav, štátna príslušnosť, štátne
občianstvo, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, pohlavie, údaje
o vzdelaní, spôsobilosť na právne úkony, poberanie prídavkov
na deti, mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné
náležitosti priznané
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 sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného
postihnutia, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť na základe
vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu, ročný úhrn
vyplateného dôchodku, potvrdenie lekárskej prehliadky, údaje
o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných
prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, údaje
o zamestnávateľoch, pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu
pracovnej činnosti, údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu
meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, údaje o manželovi
alebo manželke, deťoch, rodičoch detí v rozsahu meno, priezvisko,
dátum narodenia, rodné číslo, adresa, údaje z potvrdenia
o zamestnaní, údaje z dokladu o bezúhonnosti, údaje o priznaní
dôchodku, o druhu dôchodku, údaje zo zamestnaneckej zmluvy
doplnkovej dôchodkovej poisťovne, údaje o členstve v odborovej
organizácii a platbe členského príspevku odborovej organizácii,
menovacie dekréty a členstvo v stálych alebo dočasných
poradných orgánoch a v pracovných skupinách, životopis / údaje
uvedené v životopise, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach,
osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách a

2

fotokópie
úradných
dokladov
nevyhnutných
na
účely
štátnozamestnaneckého pomeru, pracovnoprávneho alebo
obdobného vzťahu alebo plnenia povinností podľa osobitných
zákonov v pracovnoprávnej oblasti, fotografia

2

Spracovateľské
činnosti

Organizácia vykonáva spracovateľské operácie v rozsahu podľa
osobitných zákonov, najmä ich získavanie, zhromažďovanie,
oboznamovanie sa, zaznamenávanie, vyhľadávanie, prehliadanie,
usporadúvanie, premiestňovanie, využívanie, oprava, zmena,
poskytovanie,
zverejňovanie,
uchovávanie
a likvidácia.
Sprístupňovanie osobných údajov a cezhraničný prenos sa
nevykonáva.

Názov

IS Databáza uchádzačov o zamestnanie

Účel spracúvania

Vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie, ktorí poskytli
organizácii svoj životopis mimo výberového konania s cieľom
zamestnať sa

Právny základ

§ 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (súhlas
dotknutej osoby)

Okruh
dotknutých osôb

Fyzické osoby, ktoré zaslali organizácii svoj životopis

Zoznam (rozsah)
osobných údajov

3

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno,
priezvisko, údaje uvedené v žiadosti a životopisné údaje, podpis
a iné osobné údaje za účelom dosiahnutia účelu spracúvania

Spracovateľské
činnosti

Organizácia vykonáva spracovateľské operácie v rozsahu podľa
osobitných zákonov, najmä ich získavanie, zhromažďovanie,
oboznamovanie sa, zaznamenávanie, vyhľadávanie, prehliadanie,
usporadúvanie, premiestňovanie, využívanie, oprava, zmena,
uchovávanie a likvidácia. Sprístupňovanie, poskytovanie a
zverejňovanie osobných údajov a cezhraničný prenos sa
nevykonáva.

Názov

IS Ekonomický, účtovný

Účel spracúvania

Ekonomická agenda a spracovanie účtovných dokladov

Právny základ

Osobitné zákony, najmä zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných
náhradách v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty 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. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov, zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 552/2003 Z. z.

3

o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
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
Okruh
dotknutých osôb

Zoznam (rozsah)
osobných údajov

4

Osobné údaje v rozsahu najmä titul, meno, priezvisko, adresa
trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, emailová adresa, dátum narodenia, rodné číslo, druh a číslo dokladu
totožnosti, podpis, číslo účtu a iné osobné údaje nevyhnutné
na dosiahnutie účelu

Spracovateľské
činnosti

Organizácia vykonáva spracovateľské operácie v rozsahu podľa
osobitných zákonov, najmä ich získavanie, zhromažďovanie,
oboznamovanie sa, zaznamenávanie, vyhľadávanie, prehliadanie,
usporadúvanie, premiestňovanie, využívanie, oprava, zmena,
poskytovanie,
zverejňovanie,
uchovávanie
a likvidácia.
Sprístupňovanie osobných údajov a cezhraničný prenos sa
nevykonáva.

Názov

IS Evidencia došlej a odoslanej pošty (registratúrny systém)

Účel spracúvania

Správa došlej a odoslanej pošty (správa registratúry)

Právny základ

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 elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej
moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente) v znení neskorších predpisov

Okruh
dotknutých osôb

Odosielatelia a prijímatelia korešpondencie (fyzické osoby)

Zoznam (rozsah)
osobných údajov

5

Zamestnanci, zamestnanci dodávateľov tovarov a služieb, fyzické
osoby, ktorým vznikne povinnosť úhrady

Osobné údaje súvisiace so správou registratúry, najmä titul, meno,
priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, predmet
korešpondencie / registratúrneho záznamu

Spracovateľské
činnosti

Organizácia vykonáva spracovateľské operácie v rozsahu podľa
osobitných zákonov, najmä ich získavanie, zhromažďovanie,
oboznamovanie sa, zaznamenávanie, vyhľadávanie, prehliadanie,
usporadúvanie, premiestňovanie, využívanie, oprava, zmena,
poskytovanie,
uchovávanie
a likvidácia.
Sprístupňovanie
a zverejňovanie osobných údajov a cezhraničný prenos sa
nevykonáva.

Názov

IS Práva dotknutých osôb

Účel spracúvania

Vybavovanie žiadostí, ktorými dotknuté osoby uplatnili svoje práva

4

Právny základ

Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Okruh
dotknutých osôb

Fyzické osoby, ktoré si uplatnia svoje práva ako dotknuté osoby

Zoznam (rozsah)
osobných údajov

6

Spracovateľské
činnosti

Organizácia vykonáva spracovateľské operácie v rozsahu podľa
osobitných zákonov, najmä ich získavanie, zhromažďovanie,
oboznamovanie sa, zaznamenávanie, vyhľadávanie, prehliadanie,
usporadúvanie, premiestňovanie, využívanie, oprava, zmena,
poskytovanie,
sprístupňovanie,
uchovávanie
a likvidácia.
Zverejňovanie osobných údajov a cezhraničný prenos sa
nevykonáva.

Názov

IS Evidencia návštev

Účel spracúvania

Evidencia návštev (identifikácia
do priestorov organizácie)

Právny základ

Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15
ods. 4)

Okruh
dotknutých osôb

Fyzické osoby, ktoré navštívia priestory prevádzkovateľa

Zoznam (rozsah)
osobných údajov

7

Osobné údaje súvisiace s vybavovaním žiadostí, ktorými si dotknuté
osoby uplatnili svoje práva, najmä titul, meno, priezvisko, adresa
a ďalšie osobné údaje, ku ktorým sa vzťahuje uplatňované právo
dotknutej osoby

fyzickej

osoby

pri

vstupe

Titul, meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu, číslo štátnej
poznávacej značky automobilu

Spracovateľské
činnosti

Organizácia vykonáva spracovateľské operácie v rozsahu podľa
osobitných zákonov, najmä ich získavanie, zhromažďovanie,
oboznamovanie sa, zaznamenávanie, vyhľadávanie, prehliadanie,
usporadúvanie, premiestňovanie, využívanie, oprava, zmena,
uchovávanie
a likvidácia.
Zverejňovanie,
poskytovanie
a sprístupňovanie osobných údajov a cezhraničný prenos sa
nevykonáva.

Názov

IS Evidencia verejných obstarávaní

Účel spracúvania

Verejné obstarávanie na dodanie tovaru, poskytnutie služieb
a uskutočnenie stavebných prác

Právny základ

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov

5

Okruh
dotknutých osôb

Zoznam (rozsah)
osobných údajov

8

Osobné údaje nevyhnutné na účely verejného obstarávania, najmä
titul, meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, výpis
z registra trestov, ekonomická identita, ďalšie osobné údaje
a doklady / potvrdenia, ktoré je potrebné doložiť pri verejnom
obstarávaní

Spracovateľské
činnosti

Organizácia vykonáva spracovateľské operácie v rozsahu podľa
osobitných zákonov, najmä ich získavanie, zhromažďovanie,
oboznamovanie sa, zaznamenávanie, vyhľadávanie, prehliadanie,
usporadúvanie, premiestňovanie, využívanie, oprava, zmena,
poskytovanie,
uchovávanie
a likvidácia.
Zverejňovanie
a
sprístupňovanie osobných údajov a cezhraničný prenos sa
nevykonáva.

Názov

IS Sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach

Účel spracúvania

Vybavovanie sťažností podľa zákona o sťažnostiach

Právny základ

Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

Okruh
dotknutých osôb

Sťažovateľ, zástupca sťažovateľa (fyzické osoby) iné fyzické osoby,
ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na vybavovanie sťažností

Zoznam (rozsah)
osobných údajov

9

Fyzické osoby, ktoré sú najmä štatutárnym orgánom záujemcu,
uchádzača, subdodávateľa a iné fyzické osoby podľa zákona
o verejnom obstarávaní

Osobné údaje súvisiace s vybavovaním a prešetrovaním sťažností,
najmä meno, priezvisko, adresa trvalého alebo prechodného
pobytu
sťažovateľa,
adresa
sťažovateľa
na doručovanie
v elektronickej forme, ďalšie osobné údaje zistené alebo
predložené v priebehu vybavovania sťažnosti

Spracovateľské
činnosti

Organizácia vykonáva spracovateľské operácie v rozsahu podľa
osobitných zákonov, najmä ich získavanie, zhromažďovanie,
oboznamovanie sa, zaznamenávanie, vyhľadávanie, prehliadanie,
usporadúvanie, premiestňovanie, využívanie, oprava, zmena,
poskytovanie,
sprístupňovanie,
uchovávanie
a likvidácia.
Zverejňovanie osobných údajov a cezhraničný prenos sa
nevykonáva.

Názov

IS Evidencia petícií podľa zákona o petičnom práve

Účel spracúvania

Evidencia a vybavovanie petícií

Právny základ

Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších
predpisov, iné osobitné zákony, ktoré môžu ustanoviť náležitosti
petície

Okruh
dotknutých osôb

Fyzické osoby, ktoré sa zúčastňujú petície, členovia petičného
výboru, zástupca

6

Zoznam (rozsah)
osobných údajov

10

Spracovateľské
činnosti

Organizácia vykonáva spracovateľské operácie v rozsahu podľa
osobitných zákonov, najmä ich získavanie, zhromažďovanie,
oboznamovanie sa, zaznamenávanie, vyhľadávanie, prehliadanie,
usporadúvanie, premiestňovanie, využívanie, oprava, zmena,
poskytovanie,
uchovávanie
a likvidácia.
Zverejňovanie
a
sprístupňovanie osobných údajov a cezhraničný prenos sa
nevykonáva.

Názov

IS Evidencia žiadostí na základe zákona o slobodnom prístupe
k informáciám

Účel spracúvania

Vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií

Právny základ

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 a/alebo súhlas dotknutej
osoby v prípadoch, pre ktoré to uvedený zákon vyžaduje

Okruh
dotknutých osôb

Žiadateľ (fyzická osoba) a dotknuté osoby podľa § 9 zákona
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

Zoznam (rozsah)
osobných údajov
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Meno, priezvisko, adresa pobytu, podpis, dátum narodenia a iné
údaje, ak to vyžaduje osobitný zákon

Osobné údaje súvisiace so sprístupňovaním informácií, najmä titul,
meno, priezvisko, adresa, ďalšie osobné údaje žiadateľa a osobné
údaje o dotknutej osobe sprístupnené povinnou osobou na
základe zákona a/alebo súhlasu

Spracovateľské
činnosti

Organizácia vykonáva spracovateľské operácie v rozsahu podľa
osobitných zákonov, najmä ich získavanie, zhromažďovanie,
oboznamovanie sa, zaznamenávanie, vyhľadávanie, prehliadanie,
usporadúvanie, premiestňovanie, využívanie, oprava, zmena,
poskytovanie,
sprístupňovanie,
uchovávanie
a likvidácia.
Zverejňovanie osobných údajov a cezhraničný prenos sa
nevykonáva.

Názov

IS Evidencia súdnych sporov

Účel spracúvania

Evidencia a vybavovanie súdnych sporov

Právny základ

Osobitné zákony, najmä zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový
poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 301/2005 Z. z.
Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 162/2015 Z.
z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov

Okruh
dotknutých osôb

Fyzické osoby, ktoré majú postavenie účastníka / subjektu konania
alebo jeho zástupcu, osoby oprávnenej konať, svedka, iné fyzické
osoby, ktorých sa súdne konanie týka

7

Zoznam (rozsah)
osobných údajov
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Spracovateľské
činnosti

Organizácia vykonáva spracovateľské operácie v rozsahu podľa
osobitných zákonov, najmä ich získavanie, zhromažďovanie,
oboznamovanie sa, zaznamenávanie, vyhľadávanie, prehliadanie,
usporadúvanie, premiestňovanie, využívanie, oprava, zmena,
poskytovanie,
sprístupňovanie,
uchovávanie
a likvidácia.
Zverejňovanie osobných údajov a cezhraničný prenos sa
nevykonáva.

Názov

IS Kamerový systém monitorujúci priestor prístupný verejnosti

Účel spracúvania

Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania
kriminality, narušenia bezpečnosti štátu, ochrany majetku alebo
zdravia

Právny základ

Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov (§ 15 ods. 7)

Okruh
dotknutých osôb

Fyzické osoby vstupujúce do monitorovaného priestoru

Zoznam (rozsah)
osobných údajov

13

Osobné údaje súvisiace s vybavovaním súdnych sporov, najmä
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo pobytu, dátum
narodenia alebo iný identifikačný údaj, telefónne číslo, adresu
elektronickej pošty a ďalšie osobné údaje zistené alebo poskytnuté
v priebehu súdneho sporu

Podobizeň fyzickej osoby, prejavy osobnej povahy, údaje, ktorými je
možné fyzickú osobu identifikovať

Spracovateľské
činnosti

Organizácia vykonáva spracovateľské operácie v rozsahu podľa
osobitných zákonov, najmä ich získavanie, zhromažďovanie,
oboznamovanie sa, zaznamenávanie, vyhľadávanie, prehliadanie,
usporadúvanie, premiestňovanie, využívanie, oprava, zmena,
poskytovanie,
uchovávanie
a likvidácia.
Zverejňovanie
a
sprístupňovanie osobných údajov a cezhraničný prenos sa
nevykonáva.

Názov

IS Kamerový systém monitorujúci zamestnancov

Účel spracúvania

Monitorovanie
zamestnancov
podľa
prostredníctvom kamerového systému

Právny základ

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
(§ 13 ods. 4)

Okruh
dotknutých osôb

Zamestnanci

Zoznam (rozsah)
osobných údajov

Zákonníka

práce

Titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, podobizeň fyzickej
osoby, prejavy osobnej povahy, údaje, ktorými je možné fyzickú
osobu identifikovať
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Spracovateľské
činnosti

Organizácia vykonáva spracovateľské operácie v rozsahu podľa
osobitných zákonov, najmä ich získavanie, zhromažďovanie,
oboznamovanie sa, zaznamenávanie, vyhľadávanie, prehliadanie,
usporadúvanie, premiestňovanie, využívanie, oprava, zmena,
poskytovanie,
uchovávanie
a likvidácia.
Zverejňovanie
a
sprístupňovanie osobných údajov a cezhraničný prenos sa
nevykonáva.

Názov

IS Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Účel spracúvania

Evidencia a vybavovanie podnetov podľa zákona o niektorých
opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Právny základ

Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich
s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Okruh
dotknutých osôb

Fyzické osoby, ktoré podali podnet a ktoré sú prešetrované podľa
zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti

Zoznam (rozsah)
osobných údajov
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Osobné údaje súvisiace s vybavovaním a prešetrovaním podnetov,
najmä meno, priezvisko, adresa pobytu, ďalšie osobné údaje
nevyhnutné na preverenie podnetu

Spracovateľské
činnosti

Organizácia vykonáva spracovateľské operácie v rozsahu podľa
osobitných zákonov, najmä ich získavanie, zhromažďovanie,
oboznamovanie sa, zaznamenávanie, vyhľadávanie, prehliadanie,
usporadúvanie, premiestňovanie, využívanie, oprava, zmena,
poskytovanie,
uchovávanie
a likvidácia.
Zverejňovanie
a
sprístupňovanie osobných údajov a cezhraničný prenos sa
nevykonáva.

Názov

IS Jednotný informačný systém hospodárskej mobilizácie

Účel spracúvania

Spracovanie agendy hospodárskej mobilizácie

Právny základ

Zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene
a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových
situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších
predpisov

Okruh
dotknutých osôb

Zamestnanci

Zoznam (rozsah)
osobných údajov

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu podľa osobitného zákona,
najmä meno, priezvisko a akademický titul,, miesto a dátum
narodenia, rodné číslo, adresa trvalého alebo prechodného pobytu,
pohlavie, štátna príslušnosť, rodinný stav, dosiahnuté vzdelanie,
profesijné zamestnanie fyzickej osoby, telefónne číslo pevnej linky,
telefónne číslo mobilného zariadenia, faxové číslo alebo e-mailová
adresa na fyzickú osobu alebo zamestnanca subjektu hospodárskej
mobilizácie, na ktorom je zastihnuteľný cez pracovný čas aj mimo
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neho, údaje na fyzickú osobu súvisiace s jej zamestnaním, ako je
pracovné
zaradenie,
osobné
číslo
pridelené
v rámci
zamestnávateľa, vodičský preukaz, vojenská evidencia za účelom
dosiahnutia účelu spracúvania

16

Spracovateľské
činnosti

Organizácia vykonáva spracovateľské operácie v rozsahu podľa
osobitných zákonov, najmä ich získavanie, zhromažďovanie,
oboznamovanie sa, zaznamenávanie, vyhľadávanie, prehliadanie,
usporadúvanie, premiestňovanie, využívanie, oprava, zmena,
poskytovanie,
uchovávanie
a likvidácia.
Zverejňovanie
a
sprístupňovanie osobných údajov a cezhraničný prenos sa
nevykonáva.

Názov

IS Evidencia zmlúv

Účel spracúvania

Uzatváranie a vedenie evidencie zmlúv v pôsobnosti organizácie

Právny základ

§ 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov (predzmluvný a zmluvný
vzťah) v spojitosti s osobitnými zákonmi, najmä zákon č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších priestorov, 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

Okruh
dotknutých osôb

Fyzické osoby, ktoré majú záujem o uzatvorenie zmluvy a ktoré sú
zmluvnou stranou

Zoznam (rozsah)
osobných údajov

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno,
priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý
pobyt, štátna príslušnosť, tel. č., e-mail, číslo účtu, podpis a iné
osobné údaje na dosiahnutie účelu spracúvania

Spracovateľské
činnosti

Organizácia vykonáva spracovateľské operácie v rozsahu podľa
osobitných zákonov, najmä ich získavanie, zhromažďovanie,
oboznamovanie sa, zaznamenávanie, vyhľadávanie, prehliadanie,
usporadúvanie, premiestňovanie, využívanie, oprava, zmena,
poskytovanie,
zverejňovanie,
uchovávanie
a likvidácia.
Sprístupňovanie osobných údajov a cezhraničný prenos sa
nevykonáva.

Spracovateľské
činnosti

Organizácia vykonáva spracovateľské operácie v rozsahu podľa
osobitných zákonov, najmä ich získavanie, zhromažďovanie,
oboznamovanie sa, zaznamenávanie, vyhľadávanie, prehliadanie,
usporadúvanie, premiestňovanie, využívanie, oprava, zmena,
uchovávanie,
zverejňovanie
a likvidácia.
Poskytovanie,
sprístupňovanie osobných údajov a cezhraničný prenos osobných
údajov sa nevykonáva.
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Názov

IS Projekty organizácie zo štrukturálnych fondov

Účel spracúvania

Spracovanie dokumentácie potrebnej pre vyúčtovanie mzdových
výdavkov
osôb
v štátnozamestnaneckom
pomere,
pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu v rámci čerpania
prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ

Právny základ

Osobitné predpisy, najmä zákon 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, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.1304/2013 zo 17.decembra 2013 o Európskom sociálnom fonde a o
zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006, nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17.decembra 2013, ktorým
sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom
fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka
a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja,
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom
námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady
(ES) č. 1083/2006 a iné súvisiace osobitné predpisy, ktoré sa
uplatňujú vo vzťahu k európskym štrukturálnym fondom

Okruh
dotknutých osôb

Fyzické osoby v štátnozamestnaneckom, pracovnoprávnom alebo
obdobnom vzťahu k organizácii

Zoznam (rozsah)
osobných údajov
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Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno,
priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa
trvalého pobytu, štátne občianstvo, podpis, údaje v rozsahu
v pracovnej zmluvy a pracovnej náplni, platové náležitosti, číslo
účtu, mzdové listy, výplatné pásky, kópie požadovaných dokladov
a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu

Spracovateľské
činnosti

Organizácia vykonáva spracovateľské operácie v rozsahu podľa
osobitných zákonov, najmä ich získavanie, zhromažďovanie,
oboznamovanie sa, zaznamenávanie, vyhľadávanie, prehliadanie,
usporadúvanie, premiestňovanie, využívanie, oprava, zmena,
uchovávanie,
poskytovanie
a likvidácia.
Zverejňovanie,
sprístupňovanie osobných údajov a cezhraničný prenos osobných
údajov sa nevykonáva.

Názov

IS Čerpanie nenávratných finančných príspevkov

Účel spracúvania

Čerpanie nenávratných finančných príspevkov podľa zákona
o príspevku
poskytovanom
z európskych
štrukturálnych
a investičných fondov

Právny základ

Osobitné predpisy, najmä zákon 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, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
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neskorších predpisov, zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších
predpisov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.1304/2013 zo 17.decembra 2013 o Európskom sociálnom fonde a o
zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006, nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17.decembra 2013, ktorým
sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom
fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a
Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja,
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom
námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady
(ES) č. 1083/2006, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.1300/2013 zo 17.decembra 2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa
zrušuje nariadenie Rady (ES) č.1084/2006 a iné súvisiace osobitné
predpisy, ktoré sa uplatňujú vo vzťahu k európskym štrukturálnym
fondom

Okruh
dotknutých osôb

Zoznam (rozsah)
osobných údajov
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Fyzické osoby v postavení žiadateľa, prijímateľa, partnera, užívateľa,
cieľovej skupiny, dodávateľa a iné fyzické osoby, ktorých osobné
údaje sú nevyhnutné na plnenie úloh podľa zákona o príspevku
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov,
členovia monitorovacieho výboru
Osobné údaje súvisiace s poskytovaním nenávratného finančného
príspevku; osobné údaje vyplývajú z osobitných predpisov v súlade
s § 10 ods. 1 a 2 zákona o ochrane osobných údajov, najmä titul,
meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo,
adresa trvalého pobytu, výpis z registra trestov a ďalšie údaje
v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu podľa zákona
o príspevku
poskytovanom
z európskych
štrukturálnych
a investičných fondov v závislosti od operačného programu, kópie
požadovaných dokumentov

Spracovateľské
činnosti

Organizácia vykonáva spracovateľské operácie v rozsahu podľa
osobitných zákonov, najmä ich získavanie, zhromažďovanie,
oboznamovanie sa, zaznamenávanie, vyhľadávanie, prehliadanie,
usporadúvanie, premiestňovanie, využívanie, oprava, zmena,
uchovávanie,
poskytovanie,
zverejňovanie
a likvidácia.
Sprístupňovanie osobných údajov a cezhraničný prenos osobných
údajov sa nevykonáva.

Názov

IS Zber údajov návštevnosti

Účel spracúvania

Dokladovanie návštevnosti pri čerpaní nenávratných finančných
príspevkov podľa zákona o príspevku poskytovanom z európskych
štrukturálnych a investičných fondov, štatistický zber údajov na
vyhodnotenie návštevnosti

Právny základ

Osobitné predpisy, najmä zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
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predpisov, zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, zákon
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1067
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.1304/2013 zo 17.decembra 2013 o Európskom sociálnom fonde a o
zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006, nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17.decembra 2013, ktorým
sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom
fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a
Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja,
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom
námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady
(ES) č. 1083/2006, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.1300/2013 zo 17.decembra 2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa
zrušuje nariadenie Rady (ES) č.1084/2006 a iné súvisiace osobitné
predpisy, ktoré sa uplatňujú vo vzťahu k európskym štrukturálnym
fondom
Okruh
dotknutých osôb

Zoznam (rozsah)
osobných údajov

Spracovateľské
činnosti
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Názov

Účel spracúvania

Fyzické osoby v postavení užívateľa, cieľovej skupiny, ktorých
osobné údaje sú nevyhnutné na plnenie úloh podľa zákona
o príspevku
poskytovanom
z európskych
štrukturálnych
a investičných fondov, dokladovanie štatistiky návštevnosti
Fyzické osoby vstupujúce do monitorovaného priestoru, podobizeň
fyzickej osoby, prejavy osobnej povahy, údaje, ktorými je možné
fyzickú osobu identifikovať
Organizácia vykonáva spracovateľské operácie v rozsahu podľa
osobitných zákonov, najmä ich získavanie, zhromažďovanie,
oboznamovanie sa, zaznamenávanie, vyhľadávanie, prehliadanie,
usporadúvanie, premiestňovanie, využívanie, oprava, zmena,
poskytovanie,
uchovávanie
a likvidácia.
Zverejňovanie
a
sprístupňovanie osobných údajov a cezhraničný prenos sa
nevykonáva.

IS Kontrolné mechanizmy zamestnávateľa
Ide o spracúvanie osobných údajov zamestnancov na
ochranu oprávneného záujmu a kontrola dodržiavania pracovnej
disciplíny,
prostredníctvom
nasledovných
kontrolných
mechanizmov zamestnávateľa:
-používaním viacerých systémov elektronickej dochádzky na
kontrolu
dodržiavania
ustanoveného
pracovného
času
zamestnancom
-kontrola obsahu elektronickej pošty na prešetrovanie porušenia
pracovnej disciplíny
-kontrola prítomnosti alkoholu v dychu zamestnanca počas
pracovnej doby a/alebo odber vzorky krvi na prešetrovanie prípadov
porušenia pracovnej disciplíny
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Právny základ
Okruh
dotknutých osôb
Zoznam (rozsah)
osobných údajov

Spracovateľské
činnosti

-kontrola dodržiavania prijatých opatrení BOZP
-kontrola oprávnenosti nadmerného prekročenia paušálov a
dátových služieb pri využívaní pracovných mobilných telefónov
-kontrola výdavkov zaplatených platobnou kartou Diners NZOO
vydanou zamestnancovi na úhradu vecne vynaložených výdavkov,
ktoré vznikajú najmä pri zahraničných pracovných cestách
-kontrola obsahu zaznamenaných telefonických hovorov prijatých
na
definované telefonické linky aj na zisťovanie pochybení,
nesprávneho postupu alebo porušenia pracovnej disciplíny
zamestnancov NZOO
Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR (ochrana oprávneného záujmu
prevádzkovateľa) kontrola dodržiavania pracovnej disciplíny v
spojitosti s článkom 11 a § 13 ods. 4 Zákonníka práce
zamestnanci
Titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, údaje, ktorými je
možné fyzickú osobu identifikovať
Organizácia vykonáva spracovateľské operácie v rozsahu podľa
osobitných zákonov, najmä ich získavanie, zhromažďovanie,
oboznamovanie sa, zaznamenávanie, vyhľadávanie, prehliadanie,
usporadúvanie, premiestňovanie, využívanie, oprava, zmena,
poskytovanie,
uchovávanie
a likvidácia.
Zverejňovanie
a
sprístupňovanie osobných údajov a cezhraničný prenos sa
nevykonáva.
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