
INFORMA ČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATE ĽA 
podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane  

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len 
„Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len 

„zákon“). 
 
Údaje o prevádzkovateľovi 
 
Názov prevádzkovateľa: Obecný úrad Závod 

IČO prevádzkovateľa: 00310158  

Adresa: Obecný úrad  Závod, Sokolská 243, 908 72 Závod, 

Štát: Slovenská republika 

Právna forma: rozpočtová organizácia 

Štatutárny orgán prevádzkovateľa: Ing. Peter Vráblec 

 
Účel spracúvania osobných údajov 
 
Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods.1 
písm. c)Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, najmä v zmysle uvedeného 
nariadenia a zákona ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. 
Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom 
(napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane 
predzmluvných vzťahov. 
 
Právny základ spracúvania osobných údajov: 
 

• zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 
• zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov 
• zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
• zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. 

z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

• zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
• zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
• zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov 
• zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
• zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 
• zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 

zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
• zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. 

o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 



• zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

• zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
Okruh dotknutých osôb: 

• zamestnanci obecného úradu, uchádzači o zamestnanie, manželia alebo manželky 
zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, 
blízke osoby, bývalí zamestnanci 

 
Zoznam osobných údajov: 

• meno, priezvisko, rodné priezvisko a 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 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 sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré je 
zamestnanec povinný vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného 
predpisu 

• ročný úhrn vyplateného dôchodku, 
• údaje o pracovnej neschopnosti, 
• údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, 
• údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, 
• údaje o zamestnávateľoch, pracovné zaradenie a deň začiatku 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 o vedení zamestnanca v evidencii nezamestnaných občanov, 
• údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, 
• 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, 



• údaje z majetkového priznania zamestnancov pri výkone práce o verejnom záujme, 
• osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a 

vzdelávacích aktivitách, 
• fotografia na účely identifikácie na služobnom preukaze, 
• údaje uvedené v životopise 

 
Poskytovanie osobných údajov: 
Tretie strany - právny základ 
 

• zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
• zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
• zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. 

z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

• zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
• zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
• zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
• •zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
• zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov orgány štátnej 

správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce) 
• zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o 

nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých v znení 
neskorších predpisov 

• zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

• zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

• zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 

• zákon č. 53/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a 
služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

• súd, orgány činné v trestnom konaní zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v 
znení neskorších predpisov zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších 
predpisov 

• zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti - Exekučný poriadok 
 
Sprístupňovanie osobných údajov: 
Úrad na ochranu osobných údajov SR a orgány verejnej správy a iné osoby v rámci poskytovania 
súčinnosti zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679.  
 
Tretia krajina – právny základ: 
Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje. 
 
Doba uchovávania osobných údajov: 



Na uchovávanie osobných údajov sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a 
registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom úradu, ktorý schvaľuje Ministerstvo vnútra SR. 
 
Práva dotknutej osoby 

• odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho 
súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať 
elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu 
alebo osobne na obecnom úrade. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť 
spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.  

• právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k 
dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine 
prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ 
nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií 
požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude 
technicky možné.  

• právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť 
a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými 
disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby 
sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.  

• právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných 
údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú 
potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné 
posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité 
právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť. 

• právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby 
sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že 
osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše 
osobné údaje nepotrebujeme využívať.  

• právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos 
osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo 
na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe 
súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.  

• právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na 
našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny 
oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje 
ďalej spracúvať.  

• právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že 
Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť 
na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, 
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421/232313214; mail: 
statny.dozor@pdp.gov.sk,https://dataprotection.gov.sk. 

• Zodpovedná osoba: : JUDr. Stanislav Beňo – prokurista,  
• email: zodpovedna.osoba@datasafe.sk,  

 
Zamestnanec svojim podpisom potvrdzuje, že bol informovaný podľa čl. 13 ods. 1 až 3 
nariadenia GDPR a zároveň podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov: 
 
V Závode, 31.05.2018 ..........................................................................................  
                                                Meno, priezvisko a podpis dotknutej osoby 


