
 

Príloha 

 

Spracúvanie osobných údajov v podmienkach Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

 

1 Označenie (názov) činnosti: Personálna a mzdová agenda zamestnancov 

 

Spracúvanie osobných údajov je vykonávané za účelom, najmä: 

 

Účel spracúvania Výberové konania 

Právny základ 

Predzmluvný vzťah 

Osobitné predpisy, najmä zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce 

vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník 

práce v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 
Uchádzači o zamestnanie 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje uvedené v žiadosti, osobné údaje uvedené v životopise, motivačnom liste 

a predložených dokladoch, ktoré sa vyžadujú na obsadzované pracovné miesto 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania (poznámka: údaje 

týkajúce sa zdravia ako osobitné kategórie môžu byť súčasťou životopisu, ak dotknutá 

osoba si tento údaj do životopisu dobrovoľne uvedie) 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky sú predmetom 

spracúvania na základe osobitných zákonov v pracovnoprávnej oblasti 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

 

Účel spracúvania Osobné spisy zamestnancov v štátnej službe 

Právny základ 

Zmluvný vzťah 

zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 
Zamestnanci, bývalí zamestnanci, rodinní príslušníci 

Opis kategórií 

osobných údajov 

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, 

identifikačné a kontaktné údaje, najmä meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, rodné 

číslo, dátum a miesto narodenia, osobné číslo, podpis, rodinný stav, štátna príslušnosť, 

štátne občianstvo, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, pohlavie, údaje o vzdelaní, 

spôsobilosť na právne úkony, mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné 

náležitosti priznané za výkon pracovnej činnosti, 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, 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, údaje o priznaní 

dôchodku, o druhu dôchodku, životopis/údaje uvedené v životopise, odborná spôsobilosť 

nevyhnutná podľa osobitného zákona na výkon pracovnej činnosti, osobné údaje 

spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích 

aktivitách a fotokópie úradných dokladov nevyhnutných na účely štátnozamestnaneckého 

pomeru alebo plnenia povinností podľa osobitných zákonov v pracovnoprávnej oblasti, 

údaje týkajúce sa preškolenia a získania odbornej kvalifikácie 

Osobitné kategórie osobných údajov vo vzťahu k členstvu v odborovej organizácii 

(dohoda o zrážkach zo mzdy) a údajom týkajúcim sa zdravia 



 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky vo vzťahu k údajom 

o bezúhonnosti 

Kategórie príjemcov 

Úrad vlády Slovenskej republiky 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

 

Účel spracúvania Osobné spisy zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme 

Právny základ 

Zmluvný vzťah 

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

Opis kategórií 

dotknutých osôb 
Zamestnanci, bývalí zamestnanci, rodinní príslušníci 

Opis kategórií 

osobných údajov 

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, 

identifikačné a kontaktné údaje, najmä meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, rodné 

číslo, dátum a miesto narodenia, osobné číslo, podpis, rodinný stav, štátna príslušnosť, 

štátne občianstvo, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, pohlavie, údaje o vzdelaní, 

spôsobilosť na právne úkony, mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné 

náležitosti priznané za výkon pracovnej činnosti, 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, 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, údaje o priznaní 

dôchodku, o druhu dôchodku, životopis/údaje uvedené v životopise, odborná spôsobilosť 

nevyhnutná podľa osobitného zákona na výkon pracovnej činnosti, osobné údaje 

spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích 

aktivitách a fotokópie úradných dokladov nevyhnutných na účely pracovnoprávneho 

alebo obdobného vzťahu alebo plnenia povinností podľa osobitných zákonov 

v pracovnoprávnej oblasti, údaje týkajúce sa preškolenia a získania odbornej kvalifikácie 

Osobitné kategórie osobných údajov vo vzťahu k členstvu v odborovej organizácii 

(dohoda o zrážkach zo mzdy) a údajom týkajúcim sa zdravia 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky vo vzťahu k údajom 

o bezúhonnosti 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

 

Účel spracúvania Osobné spisy osôb vykonávajúcich prácu mimo pracovného pomeru 

Právny základ 
Zmluvný vzťah 

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

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Osoby vykonávajúce prácu mimo pracovného pomeru, osoby, ktoré vykonávali prácu 

mimo pracovného pomeru 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Identifikačné údaje a kontaktné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, dátum a miesto 

narodenia, rodné číslo, adresa, pohlavie, údaje týkajúce sa odpracovaného času a odmeny, 

číslo účtu, podpis, údaje uvedené na potvrdeniach, osvedčeniach alebo iných dokladoch 

nevyhnutných k výkonu práce 



 

Osobitné kategórie osobných údajov vo vzťahu k členstvu v odborovej organizácii 

(dohoda o zrážkach zo mzdy) 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

 

Účel spracúvania Evidencia dochádzky, dovolenky 

Právny základ 

zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

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

predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Zamestnanci, osoby vykonávajúce činnosť na základe dohody/zmluvy, bývalí 

zamestnanci a osoby, ktoré vykonávali činnosť na základe dohody/zmluvy, rodinní 

príslušníci 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, údaje o odpracovanom čase, čerpanie 

dovolenky, práceneschopnosť, prekážky v práci 

Osobitné kategórie osobných údajov môžu byť predmetom spracúvania vo vzťahu 

k údajom týkajúcim sa zdravia v súvislosti s práceneschopnosťou zamestnanca 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov Dodávateľ dochádzkových kariet 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

 

Účel spracúvania Plnenie povinností voči Sociálnej poisťovni 

Právny základ 

zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 

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

niektorých zákonov 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 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

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 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, 

údaje týkajúce sa odvodov, údaje o pracovnej neschopnosti a o odpracovanom čase, údaje 

o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o priznaní dôchodku, údaje o čerpaní 

materskej a rodičovskej dovolenky, údaje o zamestnávateľovi 

Osobitné kategórie osobných údajov vo vzťahu k údajom týkajúcim sa zdravia 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov Sociálna poisťovňa 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

 

Účel spracúvania Plnenie povinností voči zdravotným poisťovniam 

Právny základ 

zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona 

č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Zamestnanci, osoby vykonávajúce činnosť na základe dohody/zmluvy, bývalí 

zamestnanci a osoby, ktoré vykonávali činnosť na základe dohody/zmluvy 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, 

údaje týkajúce sa odvodov, údaje týkajúce sa pracovnej neschopnosti a o odpracovanom 

čase, údaje v súvislosti s čerpaním materskej a rodičovskej dovolenky, údaje 

o zamestnávateľovi 

Osobitné kategórie osobných údajov vo vzťahu k údajom týkajúcim sa zdravia 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov Zdravotné poisťovne 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

 

Účel spracúvania Plnenie daňových povinností 

Právny základ 

zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 

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

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Zamestnanci, osoby vykonávajúce činnosť na základe dohody/zmluvy, bývalí 

zamestnanci a osoby, ktoré vykonávali činnosť na základe dohody/zmluvy, rodinní 

príslušníci 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, 

údaje týkajúce sa platových a finančných náležitostí, údaje v súvislosti s ročným 

zúčtovaním daní, údaje týkajúce sa dôchodkov, údaje o zamestnávateľovi 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov Daňový úrad 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

 

Účel spracúvania Plnenie povinností zamestnávateľa voči kontrolným orgánom 

Právny základ 

zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 

predpisov, 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 zákonov 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 práci 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, iné súvisiace 

predpisy 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

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 



 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje nevyhnutné na účely kontrolných činností zo strany príslušného orgánu, 

najmä identifikačné údaje, titul, meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, 

údaje uvedené v osobných spisoch, mzdové náležitosti a iné osobné údaje, ktoré sú 

predmetom kontroly, poskytnuté alebo zistené v priebehu kontroly 

Osobitné kategórie osobných údajov môžu byť predmetom spracúvania, ak sú predmetom 

kontroly alebo zistené v priebehu kontroly 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov Orgány verejnej moci vykonávajúce dozor, dohľad alebo kontrolu 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

 

Účel spracúvania Mzdová agenda 

Právny základ 

zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a 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 a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 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 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Zamestnanci, osoby vykonávajúce činnosť na základe dohody/zmluvy, vyživované deti 

zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, bývalí zamestnanci a osoby, 

ktoré vykonávali činnosť na základe dohody/zmluvy 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Identifikačné údaje, najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko, 

rodinný stav, číslo účtu, mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti 

priznané za výkon pracovnej činnosti, údaje o odpracovanom čase a pracovnej 

neschopnosti, poberanie prídavkov na deti, 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 čerpaní materskej a rodičovskej dovolenky, výplatné pásky, mzdové 

listy, podklady k mzdám, rekapitulácie miezd, údaje o členstve v odborovej organizácii, 

podpis 

Osobitné kategórie osobných údajov vo vzťahu k členstvu v odborovej organizácii 

(dohoda o zrážkach zo mzdy) a údajom týkajúcim sa zdravia 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

 



 

Účel spracúvania Dohody o hmotnej zodpovednosti 

Právny základ 
Zmluvný vzťah 

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

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Zamestnanci, osoby vykonávajúce činnosť na základe dohody/zmluvy, bývalí 

zamestnanci a osoby, ktoré vykonávali činnosť na základe dohody/zmluvy 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, údaje týkajúce sa hmotnej 

zodpovednosti v súvislosti s výkonom práce zamestnanca, podpis 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

 

Účel spracúvania Kolektívne pracovnoprávne vzťahy 

Právny základ 

Kolektívna zmluva 

zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 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. 595/2003 Z. z. 

o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Zamestnanci, osoby vykonávajúce činnosť na základe dohody/zmluvy, bývalí 

zamestnanci a osoby, ktoré vykonávali činnosť na základe dohody/zmluvy 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, údaj o členstve v odborovej 

organizácii, údaje zo zamestnaneckej zmluvy, podpis 

Osobitné kategórie osobných údajov vo vzťahu k členstvu v odborovej organizácii 

a predmetom spracúvania môžu byť aj údaje týkajúce sa zdravia 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky môžu byť predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov Zástupcovia zamestnancov 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

 

Účel spracúvania Doplnkové dôchodkové sporenie 

Právny základ 

Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 
Zamestnanci, bývalí zamestnanci 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, údaje týkajúce sa dôchodkového 

sporenia, číslo účtu, podpis 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov Doplnkové dôchodkové sporiteľne 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

 



 

Účel spracúvania Pracovné cesty 

Právny základ 

zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 

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

predpisov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 
Zamestnanci, bývalí zamestnanci, spolucestujúce osoby 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, kontaktné údaje 

(telefónne číslo, e-mail), osobné číslo, funkcia, pracovisko/útvar, údaje o dopravnom 

prostriedku, údaje týkajúce sa pracovnej cesty, ďalšie osobné údaje nevyhnutné 

na dosiahnutie účelu spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

 

Účel spracúvania Poistenie zamestnancov 

Právny základ 

zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, zákon 

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

neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 
Zamestnanci, bývalí zamestnanci 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa 

bydliska, štátna príslušnosť, kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mail) 

Osobitné kategórie osobných údajov môžu byť predmetom spracúvania vo vzťahu 

k údajom týkajúcim sa zdravia 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov Poisťovňa 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

 

Účel spracúvania Majetkové priznania 

Právny základ 

zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 

neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 
Verejní funkcionári Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, zamestnanci 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, údaje týkajúce sa nehnuteľného 

majetku, údaje týkajúce sa hnuteľného majetku, údaje týkajúce sa majetkových práv 

a iných majetkových hodnôt, podpis, údaje týkajúce sa zamestnávateľa 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov Úrad vlády Slovenskej republiky 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

 

Účel spracúvania Branná povinnosť 

Právny základ 
zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 
Zamestnanci 



 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov Okresný úrad v sídle kraja 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

 

Účel spracúvania Pracovné preukazy 

Právny základ 

Pri štátnych zamestnancoch: zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Pri ostatných zamestnancoch: oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 

písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 

a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Zamestnanci, osoby vykonávajúce činnosť na základe dohody/zmluvy, bývalí 

zamestnanci a osoby, ktoré vykonávali činnosť na základe dohody/zmluvy 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Identifikačné údaje, titul, meno, priezvisko, fotografia, číslo preukazu, podpis 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Webové sídlo, internetové stránky 

Lehoty na vymazanie 

(a) agenda výberového konania 5 rokov, (b) osobné spisy zamestnancov v štátnej službe 

50 rokov, (c) osobné spisy zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme 70 rokov 

od narodenia, (d) dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 50 rokov, 

(e) mzdové listy 50 rokov, (f) výplatné listiny 10 rokov, (g) vyúčtovanie zo mzdy a ostatné 

zrážky 10 rokov, (h) register nemocenských dávok a čerpanie materských príspevkov 

10 rokov, (i) sociálne poistenie a verejné zdravotné poistenie 10 rokov, iné v súlade 

s registratúrnym plánom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

 

 

2 Označenie (názov) činnosti: Personálna agenda vo vzťahu k právnickým osobám v pôsobnosti Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky 

 

Účel spracúvania 
Vedenie personálnej agendy (vrátane predzmluvných vzťahov) vo vzťahu k právnickým 

osobám v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

Právny základ 

Osobitné zákony, najmä zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon 

č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, zákon č. 587/2004 Z. z. 

o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Uchádzači o funkciu riaditeľa, generálneho riaditeľa, predsedu a členov dozornej rady, 

generálny riaditeľ, dozorná rada, predseda 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne 

číslo, e-mail, podpis, údaje uvedené v životopise, bezúhonnosť, kvalifikačné predpoklady, 

platové náležitosti, majetkové pomery (priznania) a iné osobné údaje vedené v osobnom 

spise nevyhnutné na dosiahnutie účelu 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 



 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky vo vzťahu k údajom 

o bezúhonnosti 

Kategórie príjemcov 

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky 

Štátny účelový fond v správcovskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky 

Štátne podniky v zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Webové sídlo, zverejňovanie iným obvyklým spôsobom 

Lehoty na vymazanie 70 rokov od narodenia 

 

 

3 Označenie (názov) činnosti: Stážisti 

 

Účel spracúvania 
Vykonávanie stáží a vedenie evidencie stážistov v pôsobnosti Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky 

Právny základ 
Predzmluvný a zmluvný vzťah 

Súhlas dotknutej osoby v závislosti od stáže 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 
Fyzické osoby, ktoré majú záujem o vykonanie stáže a ktoré vykonávajú stáž 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä meno, priezvisko, adresa, uvedené údaje, 

životopisné údaje, údaje o škole, potvrdenie o návšteve školy, podpis a iné osobné údaje 

za účelom dosiahnutia účelu spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania (poznámka: údaje 

týkajúce sa zdravia ako osobitné kategórie môžu byť súčasťou životopisu, ak dotknutá 

osoba si tento údaj do životopisu dobrovoľne uvedie) 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Sociálna poisťovňa 

Zdravotné poisťovne 

Daňový úrad 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 50 rokov 

 

 

4 Označenie (názov) činnosti: Sťažnosti podľa zákona o štátnej službe 

 

Účel spracúvania Vybavovanie sťažností štátnych zamestnancov 



 

Právny základ 
zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

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

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Štátni zamestnanci, bývalí štátni zamestnanci, iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú 

nevyhnutné na vybavovanie sťažností 

Opis kategórií 

osobných údajov 

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 

Osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) alebo § 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 

č. 221/2019 Z. z. môžu byť predmetom spracúvania, ak sú predmetom sťažnosti 

alebo zistené v priebehu vybavovania sťažnosti 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky podľa čl. 10 nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) alebo § 17 zákona č. 18/2018 

Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 

č. 221/2019 Z. z. môžu byť predmetom spracúvania, ak spracúvanie ustanoví osobitný 

predpis 

Kategórie príjemcov 

Orgány verejnej správy a iné osoby v súvislosti s poskytovaním súčinnosti 

Sťažovateľ a iné fyzické osoby, ktorých sa sťažnosť týka 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 10 rokov 

 

 

5 Označenie (názov) činnosti: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a požiarna ochrana (BOZP a PO) 

 

Účel spracúvania Plnenie povinností zamestnávateľa na úseku BOZP a PO 

Právny základ 

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 práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení 

neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Zamestnanci, osoby vykonávajúce činnosť na základe dohody/zmluvy, bývalí 

zamestnanci a osoby, ktoré vykonávali činnosť na základe dohody/zmluvy 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, pohlavie, adresa 

(trvalé bydlisko, prechodné bydlisko), dátum narodenia, rodné číslo a iné osobné údaje 

nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov vo vzťahu k údajom týkajúcim sa zdravia (pracovné 

úrazy) 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov 
Orgány verejnej moci vykonávajúce dozor, dohľad alebo kontrolu 

Dodávatelia služieb BOZP a PO 



 

Zástupcovia zamestnancov 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 
(a) ľahké pracovné úrazy 5 rokov, (b) ťažké pracovné úrazy 10 rokov, (c) školenia o BOZP 

a PO 5 rokov, (d) štátny odborný dozor BOZP a PO 5 rokov 

 

 

6 Označenie (názov) činnosti: Bezpečnostné previerky zamestnancov 

 

Účel spracúvania 

Vykonávanie bezpečnostných previerok I. stupňa na oboznamovanie sa s utajovanými 

skutočnosťami stupňa utajenia Vyhradené, vyhodnocovanie čiastkových podkladových 

materiálov na vykonanie bezpečnostných previerok II. a III. stupňa a vedenie evidencií 

o vzniku a zániku určenia osôb na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami 

Právny základ 
zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Zamestnanci, manžel/manželka zamestnanca, druh a družka zamestnanca, deti 

zamestnancov, osoby žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti a ďalšie osoby, 

ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na vykonanie bezpečnostných previerok 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje súvisiace s vykonávaním bezpečnostných previerok, najmä titul, meno, 

priezvisko, osobné údaje uvedené v životopise, výpis z registra trestov a ďalšie osobné 

údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu v súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochrane 

utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a vyhláškou Národného bezpečnostného úradu č. 134/2016 Z. z. o personálnej 

bezpečnosti 

Osobitné kategórie osobných údajov vo vzťahu k údajom týkajúcim sa zdravia 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky vo vzťahu k údajom 

o bezúhonnosti a priestupkovej činnosti 

Kategórie príjemcov Národný bezpečnostný úrad 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 

(a) evidencia osôb, ktorým zaniklo oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými 

skutočnosťami - stupeň utajenia Vyhradené 1 rok, (b) evidencia osôb, ktorým zaniklo 

oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami - stupeň utajenia Dôverné 

3 roky, (c) evidencia osôb, ktorým zaniklo oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými 

skutočnosťami - stupeň utajenia Tajné a Prísne tajné 20 rokov, (d) režimové opatrenia 

na ochranu utajovaných skutočností vrátane systému technického zabezpečenia 10 rokov, 

(e) protokol utajovaných skutočností 10 rokov 

 

 

7 Označenie (názov) činnosti: Jednotný informačný systém hospodárskej mobilizácie EPSIS ®JISHM 

 

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 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 
Zamestnanci 



 

Opis kategórií 

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 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 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

Okresný úrad 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 5 rokov 

 

 

8 Označenie (názov) činnosti: Monitorovanie priestorov kamerovým systémom 

 

Účel spracúvania 
Ochrana prevádzkovateľa, odhaľovanie kriminality, ochrana majetku alebo zdravia 

prostredníctvom kamerového systému 

Právny základ 

Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 
Fyzické osoby vstupujúce do monitorovaného priestoru 

Opis kategórií 

osobných údajov 

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

osobu identifikovať 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania; osobné údaje súvisiace s páchaním priestupku alebo trestného činu môžu byť 

zachytené ako dôkaz na kamerovom zázname 

Kategórie príjemcov 

Súd 

Orgán činný v trestnom konaní 

Priestupkový orgán 

Dodávateľ strážnej služby 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 



 

Lehoty na vymazanie 7 dní 

 

 

9 Označenie (názov) činnosti: Oznamovanie protispoločenskej činnosti 

 

Účel spracúvania 
Evidencia a vybavovanie podnetov podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane 

oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Právny základ 
zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Fyzické osoby, ktoré podali oznámenie a ktoré sú prešetrované podľa zákona č. 54/2019 

Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje súvisiace s vybavovaním oznámení, najmä meno, priezvisko, adresa pobytu, 

dátum narodenia, ďalšie osobné údaje nevyhnutné na preverenie oznámenia 

Osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) alebo § 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 

č. 221/2019 Z. z., ktoré sú predmetom podnetu alebo zistené počas šetrenia 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky podľa čl. 10 nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) alebo § 17 zákona č. 18/2018 

Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 

č. 221/2019 Z. z. môžu byť predmetom spracúvania, ak spracúvanie ustanoví osobitný 

predpis 

Kategórie príjemcov 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 

Národný inšpektorát práce, inšpektoráty práce 

Orgán činný v trestnom konaní 

Súd 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 3 roky 

 

 

10 Označenie (názov) činnosti: Bezpečnosť IT 

 

Účel spracúvania Zabezpečenie IT služieb, sieťová bezpečnosť a bezpečnosť 

Právny základ 

Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 
Zamestnanci, zamestnanci dodávateľov 



 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä meno, priezvisko, logovacie údaje, 

prihlasovacie údaje, IP adresa, MAC adresa, typ, verzia internetového prehliadača, verzia 

operačného systému, užívateľské konto, adresa elektronickej pošty a iné osobné údaje 

na dosiahnutie účelu spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 5 rokov 

 

 

11 Označenie (názov) činnosti: Elektronický podpis s mandátnym certifikátom 

 

Účel spracúvania Vedenie evidencie kvalifikovaného elektronického podpisu s mandátnym certifikátom 

Právny základ 

zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie 

na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných 

službách) 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 e-Governmente) v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Zamestnanec Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorému je 

pridelený mandátny certifikát 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje súvisiace s vydaním kvalifikovaného elektronického podpisu s mandátnym 

certifikátom, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a iné 

osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Poskytovateľ certifikačných služieb 

Národný bezpečnostný úrad 

Orgán činný v trestnom konaní 

Súd 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 5 rokov 

 

 

12 Označenie (názov) činnosti: Register priestorových informácií (RPI) 

 

Účel spracúvania 
Vedenie registra priestorových informácií, registrácia a zabezpečenie jednotného prístupu 

k zdrojom súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov 

Právny základ 
zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie v znení 

neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 
Zamestnanci a osoby oprávnené konať v mene povinných osôb, dobrovoľní prispievatelia 



 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä meno, priezvisko, údaj o zastupovaní, 

jedinečný identifikátor a iné osobné údaje na dosiahnutie účelu spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 5 rokov 

 

 

13 Označenie (názov) činnosti: Newsletter 

 

Účel spracúvania Zasielanie newslettrov 

Právny základ Súhlas dotknutej osoby 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 
Fyzické osoby, ktoré sa prihlásia na odber newslettrov 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä meno, priezvisko, e-mail, údaje 

o zamestnávateľovi 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 3 roky 

 

 

14 Označenie (názov) činnosti: Evidencia návštev 

 

Účel spracúvania Evidencia návštev (identifikácia fyzickej osoby pri vstupe do priestorov organizácie) 

Právny základ 

Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 
Fyzické osoby, ktoré navštívia priestory prevádzkovateľa 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Titul, meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu, číslo cestovného dokladu, číslo 

služobného preukazu 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Dodávateľ strážnej služby 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 



 

Lehoty na vymazanie 5 rokov 

 

 

15 Označenie (názov) činnosti: Evidencia došlej a odoslanej pošty 

 

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 e-Governmente) v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 
Odosielatelia a prijímatelia korešpondencie (fyzické osoby) 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje súvisiace so správou registratúry vrátane doručovania do elektronickej 

schránky, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, predmet 

korešpondencie/registratúrneho záznamu a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie 

účelu 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Slovenský národný archív 

Slovenský banský archív 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 

(a) vyraďovacie konanie 5 rokov, (b) pomocná evidencia 5 rokov, (c) previerky správy 

registratúry 5 rokov, (d) odovzdávanie archívnych dokumentov do Slovenského 

národného archívu 5 rokov, iné v súlade s registratúrnym plánom Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky 

 

 

16 Označenie (názov) činnosti: Evidencia verejných obstarávaní (VO) 

 

Účel spracúvania Obstarávanie na dodanie tovaru, poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác 

Právny základ 

zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Fyzické osoby, ktoré sú najmä štatutárnym orgánom záujemcu, uchádzača, subdodávateľa 

a iné fyzické osoby podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje nevyhnutné na účely verejného obstarávania, najmä titul, meno, priezvisko, 

adresa, dátum narodenia, rodné číslo, výpis z registra trestov, ekonomická identita, osobné 

údaje uvedené v dokladoch, potvrdeniach, certifikátoch a iných obdobných dokumentoch, 

údaje týkajúce sa spôsobilosti a iné osobné údaje, ktoré je nevyhnutné doložiť 

pri obstarávaní 



 

Osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) alebo § 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 

č. 221/2019 Z. z. v závislosti od verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky vo vzťahu k údajom 

o bezúhonnosti, ak to vyžaduje osobitný zákon 

Kategórie príjemcov 

Úrad pre verejné obstarávanie 

Dodávateľ služieb VO 

Slovenská agentúra životného prostredia 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Internetová stránka 

Lehoty na vymazanie 

(a) verejné obstarávanie 10 rokov, (b) verejné obstarávanie z prostriedkov Európskej únie 

8 rokov po ukončení príslušného programového obdobia európskych štrukturálnych 

a investičných fondov 

 

 

17 Označenie (názov) činnosti: Evidencia zmlúv 

 

Účel spracúvania 
Uzatváranie a vedenie evidencie zmlúv v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky 

Právny základ 

Predzmluvný a zmluvný vzťah (pri fyzických osobách) 

Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení zákona č. 221/2019 Z. z. (pri právnických osobách) 

Osobitné zákony, najmä zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

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

zamestnanci právnickej osoby, ktorá má záujem o uzatvorenie zmluvy alebo je zmluvnou 

stranou, osoby konajúce v mene právnickej osoby 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, 

dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt, štátna príslušnosť, telefónne číslo, e-mail, číslo 

účtu, podpis a iné osobné údaje na dosiahnutie účelu spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov 
Okresný úrad, katastrálny odbor pri zmluvách, ktoré sa zapisujú do katastra nehnuteľností 

vkladom alebo záznamom 



 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Centrálny register zmlúv vedený Úradom vlády Slovenskej republiky 

Lehoty na vymazanie 

8 rokov od ukončenia príslušného programového obdobia európskych štrukturálnych 

a investičných fondov pri zmluvách o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku 

a pri iných zmluvách k fondom Európskej únie a 10 rokov od ukončenia platnosti 

pri ostatných zmluvách 

 

 

18 Označenie (názov) činnosti: Dodávateľské vzťahy 

 

Účel spracúvania 
Spracúvanie (kontaktných) osobných údajov zamestnancov dodávateľov v rámci 

dodávateľských/zmluvných vzťahov 

Právny základ 

Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Zamestnanci dodávateľov/zmluvných partnerov, osoby oprávnené konať v mene 

dodávateľa/zmluvného partnera 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, funkcia, adresa 

pracoviska, kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mail) a iné osobné údaje nevyhnutné 

na dosiahnutie účelu spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 

8 rokov v prípade zmlúv od ukončenia príslušného programového obdobia európskych 

štrukturálnych a investičných fondov pri zmluvách o poskytnutí nenávratného finančného 

prostriedku a pri iných zmluvách k fondom Európskej únie a 10 rokov od ukončenia 

platnosti pri ostatných zmluvách 

 

 

19 Označenie (názov) činnosti: Sprístupňovanie informácií 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 

Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 

č. 221/2019 Z. z. 



 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Žiadateľ (fyzická osoba), 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, osoby oprávnené udeliť súhlas podľa § 11 ods. 1 

písm. a), c) 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 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje súvisiace so sprístupňovaním informácií, najmä titul, meno, priezvisko, 

adresa, ďalšie osobné údaje žiadateľa, dotknutej osoby, osoby oprávnenej udeliť súhlas 

na sprístupnenie informácií a osobné údaje fyzických osôb dotýkajúce sa osobnosti 

a súkromia žiadateľa, dotknutej osoby, osoby oprávnenej udeliť súhlas na sprístupnenie 

informácií, ktoré sú sprístupnené povinnou osobou na základe zákona a/alebo súhlasu 

Osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) alebo § 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 

č. 221/2019 Z. z. môžu byť predmetom spracúvania, ak sú predmetom žiadosti 

o sprístupnenie 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Iná povinná osoba príslušná vo veci konať podľa 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 

Žiadateľ podľa 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 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 5 rokov 

 

 

20 Označenie (názov) činnosti: Evidencia konaní o opravných prostriedkoch 

 

Účel spracúvania 
Vybavovanie opravných prostriedkov vo veciach, kde Ministerstvo životného prostredia 

Slovenskej republiky vystupuje ako druhostupňový orgán v rezorte 

Právny základ 
Osobitné zákony a zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Fyzické osoby, ktorých sa druhostupňové konanie týka alebo ktorých záujmy 

alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje súvisiace s vybavovaním opravných prostriedkov, najmä titul, meno, 

priezvisko, adresa, ďalšie osobné údaje, ktorých sa konanie týka a ktoré sú nevyhnutné na 

dosiahnutie účelu 

Osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) alebo § 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 

č. 221/2019 Z. z. môžu byť predmetom spracúvania, ak sú predmetom žiadosti 

o sprístupnenie 



 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie 

Súd 

Žiadateľ podľa 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 

Dotknutá verejnosť, dotknuté orgány, dotknutá obec, rezortný orgán, povoľujúci orgán 

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 15 rokov 

 

 

21 Označenie (názov) činnosti: 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, 

zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) 

a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Fyzické osoby, ktoré majú postavenie účastníka konania alebo jeho zástupcu, zúčastnenej 

osoby, osoby oprávnenej konať, svedka, poškodenej osoby, iné fyzické osoby, ktorých sa 

súdne konanie týka 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje súvisiace s vybavovaním súdnych sporov, najmä meno, priezvisko, adresa 

trvalého pobytu alebo pobytu, dátum narodenia alebo iný identifikačný údaj, telefónne 

číslo, adresa elektronickej pošty a ďalšie osobné údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu 

súdneho sporu 

Osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) alebo § 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 

č. 221/2019 Z. z. môžu byť predmetom spracúvania, ak sú zistené alebo poskytnuté 

v priebehu vybavovania súdneho sporu 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky podľa čl. 10 nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) alebo § 17 zákona č. 18/2018 

Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 

č. 221/2019 Z. z. môžu byť predmetom spracúvania, ak sú zistené alebo poskytnuté 

v priebehu súdneho sporu 

Kategórie príjemcov 

Súd 

Orgán činný v trestnom konaní, svedok, poškodený, prokurátor 

Účastník konania, zúčastnené osoby a iné subjekty súdneho konania 



 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 
(a) materiály k súdnym rozhodnutiam 10 rokov, (b) dokumentácia k vymáhaniu 

pohľadávok 5 rokov 

 

 

22 Označenie (názov) činnosti: Poradné orgány, komisie a skupiny 

 

Účel spracúvania Zriadenie a činnosť poradných orgánov, komisií a pracovných skupín 

Právny základ 

Osobitné predpisy, v zmysle ktorých sa zriaďujú poradné orgány, komisie a pracovné 

skupiny, najmä zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 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 a iné osobitné predpisy 

Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Zamestnanci a fyzické osoby, ktoré sú externým členom poradného orgánu, komisie 

a pracovnej skupiny, členovia monitorovacích výborov 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa 

a identifikácia zamestnávateľa, telefónne číslo, e-mail, iné údaje v rozsahu nevyhnutnom 

na účely členstva a činnosti poradného orgánu, komisie a pracovnej skupiny 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 

Postup podľa registratúrneho poriadku Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky upravujúci jednotlivé agendy, v rámci ktorých sa zriaďujú poradné orgány, 

komisie a pracovné skupiny 

 

 

23 Označenie (názov) činnosti: Sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach 

 

Účel spracúvania 
Vybavovanie sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších 

predpisov 

Právny základ zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Sťažovateľ, zástupca sťažovateľa (fyzické osoby), iné fyzické osoby, ktorých osobné 

údaje sú nevyhnutné na vybavovanie sťažností 

Opis kategórií 

osobných údajov 

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 a ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) alebo § 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 

č. 221/2019 Z. z. môžu byť predmetom spracúvania, ak sú predmetom sťažnosti 

alebo zistené v priebehu vybavovania sťažnosti 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky podľa čl. 10 nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) alebo § 17 zákona č. 18/2018 

Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 

č. 221/2019 Z. z. môžu byť predmetom spracúvania, ak spracúvanie ustanoví osobitný 

predpis 

Kategórie príjemcov 

Úrad vlády Slovenskej republiky 

Orgány verejnej správy a iné osoby v súvislosti s poskytovaním súčinnosti 

Sťažovateľ a iné fyzické osoby, ktorých sa sťažnosť týka 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 10 rokov 

 

 

24 Označenie (názov) činnosti: 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 

Opis kategórií 

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

Opis kategórií 

osobných údajov 

Meno, priezvisko, adresa pobytu, podpis, dátum narodenia a iné údaje, ak to vyžaduje 

osobitný zákon 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Úrad vlády Slovenskej republiky 

Iné orgány verejnej moci vrátane nimi zriadených organizácií 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 10 rokov 



 

25 Označenie (názov) činnosti: Enviro-strážca 

 

Účel spracúvania 
Anonymné nahlasovanie priestupkov voči životnému prostrediu a korupcie (zasielanie 

a vybavovanie podnetov) 

Právny základ 

Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 
Fyzické osoby, ktoré sú uvedené v podnete 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, ktoré podávateľ uvedie v podnete, najmä titul, 

meno, priezvisko a predmet podnetu 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 5 rokov 

 

 

26 Označenie (názov) činnosti: Vnútorný audit 

 

Účel spracúvania 
Vykonávanie vnútorných auditov v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky 

Právny základ 

zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a iné osobitné zákony v súvislosti s výkonom 

auditov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 
Fyzické osoby, ktorých sa audity týkajú 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, 

rodné číslo, adresa, finančné náležitosti, podpis a iné osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné 

na účely auditov, poskytnuté alebo zistené v priebehu auditov 

Osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) alebo § 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 

č. 221/2019 Z. z., ktoré sú predmetom alebo boli zistené počas auditu 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky podľa čl. 10 nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) alebo § 17 zákona č. 18/2018 

Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 

č. 221/2019 Z. z. môžu byť predmetom spracúvania, ak spracúvanie ustanoví osobitný 

predpis 

Kategórie príjemcov 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

Najvyšší kontrolný orgán 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 



 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 

(a) materiály, korešpondencia a správy k vnútorným auditom 10 rokov, (b) materiály, 

korešpondencia a správy k vládnym auditom prostriedkov Európskej únie 8 rokov 

po ukončení príslušného programového obdobia európskych štrukturálnych 

a investičných fondov, (c) rezortná kontrola 10 rokov 

 

 

27 Označenie (názov) činnosti: 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 v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. 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 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

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

povinnosť úhrady 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v rozsahu najmä titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa 

prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, rodné číslo, druh 

a číslo dokladu totožnosti, podpis, číslo účtu a iné osobné údaje nevyhnutné 

na dosiahnutie účelu 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Daňový úrad 

Banka 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie 
Centrálny register zmlúv 

Webové sídlo 

Lehoty na vymazanie 

(a) účtovné doklady 10 rokov, (b) účtovné doklady k programom Európskej únie 8 rokov 

po ukončení príslušného programového obdobia európskych štrukturálnych 

a investičných fondov, iné v súlade s registratúrnym plánom Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky 

 

 

 

 



 

28 Označenie (názov) činnosti: Práva dotknutých osôb 

 

Účel spracúvania Vybavovanie žiadostí, ktorými dotknuté osoby uplatnili svoje práva 

Právny základ 

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákon 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 
Fyzické osoby, ktoré si uplatnia svoje práva ako dotknuté osoby 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje súvisiace s vybavovaním žiadostí, ktorými si dotknuté osoby uplatnili svoje 

práva, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, podpis a ďalšie osobné údaje, ku ktorým sa 

vzťahuje uplatňované právo dotknutej osoby 

Osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) alebo § 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 

č. 221/2019 Z. z. môžu byť predmetom spracúvania, ak sa týkajú výkonu práv dotknutých 

osôb 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky podľa čl. 10 nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) alebo § 17 zákona č. 18/2018 

Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 

č. 221/2019 Z. z. môžu byť predmetom spracúvania, ak sa týkajú výkonu práv dotknutých 

osôb 

Kategórie príjemcov 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 

Iný prevádzkovateľ pri oznamovacej povinnosti v súvislosti s opravou, vymazaním 

alebo obmedzením osobných údajov 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 5 rokov 

 

 

29 Označenie (názov) činnosti: Stretnutia a prijatia na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky 

 

Účel spracúvania 

Organizovanie a zabezpečenie stretnutí, prijatí alebo iných obdobných (pracovných) 

aktivít na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, informovanie 

a prezentovanie verejnosti ich konanie 

Právny základ 

Plnenie povinností podľa osobitných predpisov na úseku životného prostredia v závislosti 

od prijatia alebo stretnutia 

Verejný záujem na základe zákonných oprávnení Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky pri spolupráci so subjektami na úseku životného prostredia 

Súhlas dotknutej osoby v závislosti od stretnutia alebo prijatia 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Verejní funkcionári Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, zamestnanci, 

fyzické osoby, ktoré sú pozvané alebo účastné na stretnutí, prijatí na Ministerstve 

životného prostredia Slovenskej republiky alebo inej obdobnej aktivite 



 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, funkcia, dátum 

narodenia, národnosť, adresa, telefónne číslo, e-mail, fotografia, videozáznam, číslo a typ 

pasu, dátum skončenia platnosti pasu a miesto jeho vydania a iné osobné údaje 

na dosiahnutie účelu spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov Účastníci 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Webové sídlo, internetové stránky, sociálne siete, iné obdobné komunikačné prostriedky 

Lehoty na vymazanie 5 rokov 

 

 

30 Označenie (názov) činnosti: Výjazdové stretnutia 

 

Účel spracúvania 
Zabezpečenie výjazdových stretnutí, účasti na stretnutiach, zasadnutiach alebo iných 

obdobných (pracovných) aktivitách, informovanie a prezentovanie verejnosti ich konanie 

Právny základ 

Plnenie povinností podľa osobitných predpisov na úseku životného prostredia v závislosti 

od prijatia alebo stretnutia 

Verejný záujem na základe zákonných oprávnení Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky pri spolupráci so subjektami na úseku životného prostredia 

Súhlas dotknutej osoby v závislosti od stretnutia alebo prijatia 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Verejní funkcionári Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, zamestnanci, 

fyzické osoby, ktoré sú pozvané alebo účastné na stretnutí, prijatí na Ministerstve 

životného prostredia Slovenskej republiky alebo inej obdobnej aktivite 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, funkcia, dátum 

narodenia, národnosť, adresa, telefónne číslo, e-mail, fotografia, videozáznam, číslo a typ 

pasu, dátum skončenia platnosti pasu a miesto jeho vydania a iné osobné údaje 

na dosiahnutie účelu spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Webové sídlo, internetové stránky, sociálne siete, iné obdobné komunikačné prostriedky 

Lehoty na vymazanie 5 rokov 

 

 

31 Označenie (názov) činnosti: Podujatia a iné obdobné aktivity pre verejnosť 

 

Účel spracúvania 
Organizovanie, informovanie a prezentovanie verejnosti podujatia alebo iné obdobné 

aktivity určené pre verejnosť v oblasti životného prostredia 

Právny základ 

Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Súhlas dotknutej osoby, ak je s ohľadom na okolnosti vhodnejší alebo výslovne potrebný 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Verejní funkcionári Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, zamestnanci, 

fyzické osoby, ktoré sú účastné na podujatí alebo inej obdobnej aktivite 



 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, funkcia/pracovné 

zaradenie, fotografia, videozáznam a iné osobné údaje za účelom dosiahnutia účelu 

spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Webové sídlo, internetové stránky, sociálne siete, iné obdobné komunikačné prostriedky 

Lehoty na vymazanie 5 rokov 

 

 

32 Označenie (názov) činnosti: Udeľovanie rezortných ocenení 

 

Účel spracúvania 
Udeľovanie rezortných ocenení v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky 

Právny základ Súhlas dotknutej osoby 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 
Ocenené fyzické osoby, manželia a iné blízke osoby v prípade zosnulej oceňovanej osoby 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje nevyhnutné za účelom ocenenia, najmä titul, meno, priezvisko, dátum 

narodenia, adresa bydliska, telefónne číslo, e-mail, životopisné údaje, príbuzenský vzťah 

a ďalšie osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Webové sídlo, internetové stránky, sociálne siete, iné obdobné komunikačné prostriedky 

Lehoty na vymazanie 5 rokov 

 

 

33 Označenie (názov) činnosti: Žiadosti podriadených subjektov v rezorte Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky 

 

Účel spracúvania 
Vybavovanie žiadostí podriadených subjektov v rezorte Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky týkajúcich sa nakladania s majetkom štátu 

Právny základ 

Osobitné zákony, najmä zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a zákon 

č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších 

predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 
Fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú predmetom žiadosti 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje súvisiace s vybavovaním žiadostí, najmä titul, meno, priezvisko, rodné 

priezvisko, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, údaje v rozsahu podľa listu vlastníctva, 

štátna príslušnosť, číslo účtu, údaje v rozsahu občianskeho preukazu (kópia) a ďalšie 

osobné údaje nevyhnutné na vybavenie žiadosti 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 



 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 10 rokov 

 

 

34 Označenie (názov) činnosti: Centrálna evidencia priestupkov 

 

Účel spracúvania 
Vedenie centrálnej evidencie priestupkov v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky 

Právny základ zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 
Fyzické osoby, ktoré sú páchateľmi priestupkov 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, rodné číslo 

alebo dátum narodenia, ak páchateľ nemá rodné číslo, adresa pobytu, štátna príslušnosť, 

údaj o doklade totožnosti, miesto, dátum a čas spáchania priestupku, označenie priestupku 

vrátane príslušného ustanovenia zákona, stručný popis skutku a následok jeho spáchania, 

spôsob vybavenia veci, uložená sankcia a ochranné opatrenia, označenie a sídlo správneho 

orgánu, ktorý priestupok prejedal, dátum prejednania priestupku v blokovom konaní 

alebo dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, evidenčné číslo pokutového bloku 

alebo bloku na pokutu nezaplatenú na mieste, alebo registratúrnu značku právoplatného 

rozhodnutia 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa priestupkov sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Osoba uvedená v evidencii 

Súd 

Orgán činný v trestnom konaní 

Orgán oprávnený objasňovať priestupky a správny orgán oprávnený prejednávať 

priestupky 

Súd, justičný a správny orgán iného štátu 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Súd, justičný a správny orgán iného štátu 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 10 rokov 

 

 

35 Označenie (názov) činnosti: Vedenie registra odborne spôsobilých osôb podľa geologického zákona 

 

Účel spracúvania 
Overovanie odbornej spôsobilosti a vedenie registra odborne spôsobilých osôb podľa 

geologického zákona 

Právny základ 
zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Fyzické osoby, ktoré požiadali o overenie odbornej spôsobilosti, odborne spôsobilé 

fyzické osoby, cudzí žiadateľ, ktorý preukazuje občianstvo iného členského štátu 

a oprávnenie podľa právnych predpisov iného členského štátu 



 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, dátum a miesto 

narodenia, trvalý pobyt, kvalifikačné predpoklady, najmä vzdelanie v príslušnom odbore 

a prax, číslo preukazu o odbornej spôsobilosti, geologické práce, na ktoré bola priznaná 

odborná spôsobilosť, dátum skúšky, kópie požadovaných dokladov, evidencia pečiatky 

so štátnym znakom 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 15 rokov 

 

 

36 Označenie (názov) činnosti: Vedenie registra geologických oprávnení podľa geologického zákona 

 

Účel spracúvania 

Udeľovanie geologických oprávnení a vedenie registra geologických oprávnení podľa 

zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších 

predpisov 

Právny základ 

zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Fyzické osoby, ktoré požiadali o geologické oprávnenie a ktorým bolo vydané geologické 

oprávnenie, člen štatutárneho orgánu a zástupcu, ak žiadateľom je právnická osoba, 

účastníci konania 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, 

trvalý pobyt, doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov), číslo preukazu o odbornej 

spôsobilosti 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky vo vzťahu k údajom 

o bezúhonnosti 

Kategórie príjemcov 

Daňový úrad 

Štatistický úrad Slovenskej republiky 

Žiadateľ 

Účastník konania 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Webové sídlo 

Lehoty na vymazanie 30 rokov 

 

 

37 Označenie (názov) činnosti: Odplatný prevod vlastníctva geologického diela podľa geologického zákona 

 

Účel spracúvania 
Odplatný prevod vlastníctva geologického diela podľa zákona č. 569/2007 

Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov 

Právny základ 

Predzmluvný a zmluvný vzťah 

zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších 

predpisov 



 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Fyzické osoby, ktoré sú žiadateľmi o prevod a ktoré sú zmluvnou stranou zmluvy 

o odplatnom prevode, vlastník pozemku 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, 

dátum narodenia, adresa, doklad preukazujúci vlastníctvo alebo iné právo k pozemku, 

na ktorom sa geologické dielo alebo geologický objekt nachádza, list vlastníctva a iné 

osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu podania žiadosti a uzatvorenia zmluvy 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Obchodný vestník 

Lehoty na vymazanie 30 rokov 

 

 

38 Označenie (názov) činnosti: Rozhodovanie o vstupe na cudzie nehnuteľnosti podľa geologického zákona 

 

Účel spracúvania 
Rozhodovanie o vstupe na cudzie nehnuteľnosti podľa zákona č. 569/2007 

Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov 

Právny základ 

zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 
Fyzické osoby, ktoré sú žiadateľmi, vlastníci pozemkov, účastníci konania 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, 

dátum narodenia, adresa, údaje uvedené v liste vlastníctva a iné osobné údaje nevyhnutné 

na dosiahnutie účelu 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov 
Subjekt poskytujúci súčinnosť 

Účastník konania 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Doručovanie verejnou vyhláškou 

Lehoty na vymazanie 30 rokov 

 

 

39 Označenie (názov) činnosti: Štátny geologický dozor 

 

Účel spracúvania 
Výkon štátneho geologického dozoru v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky 

Právny základ 

zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 
Fyzické osoby, ktorých sa štátny geologický dozor týka 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, 

adresa a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky vo vzťahu k údajom 

o bezúhonnosti 

Kategórie príjemcov Subjekt poskytujúci súčinnosť 



 

Účastník konania o pokute 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 30 rokov 

 

 

40 Označenie (názov) činnosti: Informačný systém environmentálnych záťaží (IS EZ) 

 

Účel spracúvania Prevádzka informačného systému environmentálnych záťaží 

Právny základ 

zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej 

záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 49/2018 Z. z. 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú súčasťou predložených a posudzovaných 

dokumentov 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, výpis 

z Obchodného registra a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Slovenská agentúra životného prostredia 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Webové sídlo  

Lehoty na vymazanie 

Dokumenty sa uchovávajú po obdobie nie dlhšie ako je nevyhnutné na účely, na ktoré boli 

údaje zozbierané alebo na ktoré boli ďalej spracované v nadväznosti na plnenie povinností 

podľa osobitných predpisov 

 

 

41 Označenie (názov) činnosti: Vedenie zoznamu odborne spôsobilých osôb podľa zákona o ochrane ozónovej 

vrstvy Zeme 

 

Účel spracúvania 

Overovanie odbornej spôsobilosti a vedenie zoznamu odborne spôsobilých osôb 

podľa zákona č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Právny základ 

zákon č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 

v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Fyzické osoby, ktoré požiadali o overenie odbornej spôsobilosti, odborne spôsobilé 

fyzické osoby 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, dátum a miesto 

narodenia, trvalý pobyt, podpis, kvalifikačné predpoklady, najmä vzdelanie, prax a iná 



 

odborná spôsobilosť v závislosti od odboru, v ktorom sa žiada o overenie odbornej 

spôsobilosti, odborno-technické predpoklady, kópie požadovaných dokladov 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 10 rokov 

 

 

42 Označenie (názov) činnosti: Vedenie registra oprávnených posudzovateľov podľa zákona o ovzduší 

 

Účel spracúvania 
Vydávanie osvedčení oprávneného posudzovateľa a vedenie zoznamu oprávnených 

posudzovateľov podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov 

Právny základ 
zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákon č. 145/1995 Z. z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Fyzické osoby, ktoré požiadali o vydanie osvedčenia oprávneného posudzovateľa, odborní 

posudzovatelia 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, 

adresa trvalého bydliska, podpis, údaje, ktoré žiadateľ má pre kontakt so zákazníkmi, 

životopisné údaje, kvalifikačné a technické predpoklady, najmä vzdelanie a iná odborná 

spôsobilosť, ak bola získaná, kópie požadovaných dokladov 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Zverejňovanie prostredníctvom internetu/webové sídlo 

Lehoty na vymazanie 10 rokov 

 

 

43 Označenie (názov) činnosti: Vydávanie osvedčení zodpovedných osôb podľa zákona o ovzduší 

 

Účel spracúvania 

Posudzovanie splnenia kvalifikačných predpokladov a vydávanie osvedčení 

zodpovedných osôb za oprávnenú technickú činnosť podľa zákona č. 137/2010 

Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov 

Právny základ 
zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákon č. 145/1995 Z. z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Fyzické osoby, ktoré požiadali o vydanie osvedčenia zodpovednej osoby, zodpovedné 

osoby 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, rok narodenia, 

adresa trvalého bydliska, telefónne číslo, fax, adresa elektronickej pošty, podpis, 

dosiahnuté odborné vzdelanie a prax, profesijný životopis, údaje o odbornom teoretickom 

a praktickom zaškolení a odbornej prípravy, iná odborná spôsobilosť, kópie 

požadovaných dokladov, číslo a dátum platnosti osvedčenia 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 10 rokov 



 

44 Označenie (názov) činnosti: Informačný systém o oprávnených osobách a ich stálych subdodávateľoch podľa 

zákona o ovzduší 

 

Účel spracúvania 

Registrácia oprávnených osôb do informačného systému o oprávnených osobách a ich 

stálych subdodávateľoch a jeho prevádzka v súlade so zákonom č. 137/2010 

Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov 

Právny základ 

zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky č. 60/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

jednotlivé notifikačné požiadavky pre špecifický odbor oprávnených meraní, kalibrácií, 

skúšok a inšpekcií zhody podľa zákona o ovzduší 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 
Osoba príslušná pre kontakt, štatutárny zástupca, zodpovedná osoba 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, rok narodenia, 

funkcia, kontaktné údaje pre styk so zákazníkmi: poštová adresa, telefónne číslo, fax, 

adresa elektronickej pošty, webové sídlo, údaje týkajúce sa osvedčenia zodpovednej 

osoby, doklady o akreditácii, iné dokumenty vyžadované podľa osobitného predpisu, ktoré 

môžu obsahovať osobné údaje nevyhnutné na spracúvanie 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Slovenská agentúra životného prostredia  

Sprístupňovanie vykonáva oprávnená osoba podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší 

v znení neskorších predpisov 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 10 rokov 

 

 

45 Označenie (názov) činnosti: Povolenie na vykonanie jednotlivej oprávnenej technickej činnosti podľa zákona 

o ovzduší 

 

Účel spracúvania 
Vydávanie povolení na vykonanie jednotlivej oprávnenej technickej činnosti 

podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov 

Právny základ 
zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákon č. 145/1995 Z. z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 
Štatutárny zástupca, zodpovedná osoba žiadateľa, zodpovedná osoba subdodávateľa 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, rok narodenia, 

funkcia, adresa a iné kontaktné údaje pre styk so žiadateľom (telefónne číslo, fax, adresa 

elektronickej pošty), údaje týkajúce sa kvalifikácie zodpovednej osoby, kópie 

požadovaných dokladov vyžadované podľa osobitného predpisu, ktoré môžu obsahovať 

osobné údaje nevyhnutné na spracúvanie 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 10 rokov 

 

 

 



 

46 Označenie (názov) činnosti: Vedenie evidencie odborne spôsobilých osôb podľa zákona o verejných vodovodoch 

a verejných kanalizáciách 

 

Účel spracúvania 

Vedenie evidencie udelených osvedčení o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie 

verejných vodovodov a verejných kanalizácií podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných 

vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. 

o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov 

Právny základ 

zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene 

a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších 

predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 
Odborne spôsobilé fyzické osoby 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, dátum a miesto 

narodenia, adresa pobytu, podpis, bezúhonnosť (výpis z registra trestov), kvalifikačné 

predpoklady, najmä vzdelanie v príslušnom odbore a prax, kópie požadovaných dokladov, 

číslo osvedčenia a dátum jeho platnosti, kategórie, na ktoré sa osvedčenie vydáva 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky vo vzťahu k údajom 

o bezúhonnosti 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Webové sídlo povereného osvedčovateľa 

Lehoty na vymazanie 10 rokov 

 

 

47 Označenie (názov) činnosti: Vedenie evidencie odborne spôsobilých osôb podľa zákona o vodách 

 

Účel spracúvania 

Overovanie odbornej spôsobilosti a vedenie evidencie udelených osvedčení o odbornej 

spôsobilosti na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu podľa zákona 

č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov 

Právny základ 
zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 
Odborne spôsobilé fyzické osoby 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa trvalého 

pobytu, podpis, bezúhonnosť (výpis z registra trestov), kvalifikačné predpoklady, najmä 

vzdelanie v príslušnom odbore a prax, kópie požadovaných dokladov, číslo osvedčenia, 

kategórie, na ktoré sa osvedčenie vydáva 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky vo vzťahu k údajom 

o bezúhonnosti 

Kategórie príjemcov Žiadateľ 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Webové sídlo poverenej organizácie 

Lehoty na vymazanie 10 rokov 

 

 

 

 

 

 



 

48 Označenie (názov) činnosti: Vedenie zoznamu odborne spôsobilých osôb podľa zákona o integrovanej prevencii 

a kontrole znečisťovania životného prostredia (IS IPKZ) 

 

Účel spracúvania 

Overovanie odbornej spôsobilosti a vedenie zoznamu odborne spôsobilých osôb 

podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného 

prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Právny základ 

zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného 

prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 11/2016 Z. z., ktorou 

sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania 

životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Fyzické osoby, ktoré požiadali o overenie odbornej spôsobilosti, odborne spôsobilé 

fyzické osoby 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, 

e-mail, podpis, kvalifikačné predpoklady, najmä vzdelanie, prax, kópie požadovaných 

dokladov, identifikačné číslo osvedčenia a čas jeho platnosti, vymedzenie kategórií 

činností, na ktoré sa osvedčenie vzťahuje 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Orgány Európskej únie 

Verejnosť (žiadatelia) 

Slovenská agentúra životného prostredia 

Cezhraničné prenosy Cezhraničný prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje  

Zverejňovanie Webové sídlo 

Lehoty na vymazanie 10 rokov 

 

 

49 Označenie (názov) činnosti: Informačný systém integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania (IS IPKZ) 

 

Účel spracúvania Prevádzka informačného systému integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania 

Právny základ 

zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného 

prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 11/2016 Z. z., ktorou 

sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania 

životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú súčasťou predložených a posudzovaných 

dokumentov 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä meno, priezvisko, adresa, osobné údaje 

v predložených a posudzovaných dokumentoch, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu  

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Slovenská agentúra životného prostredia 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Webové sídlo 



 

Lehoty na vymazanie 10 rokov 

 

 

50 Označenie (názov) činnosti: Vedenie registra špecialistov podľa zákona o prevencii závažných priemyselných 

havárií (IS PZPH) 

 

Účel spracúvania 

Overovanie odbornej spôsobilosti a vedenie registra špecialistov podľa zákona 

č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Právny základ 

zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 145/1995 Z. z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Fyzické osoby, ktoré požiadali o overenie odbornej spôsobilosti, odborne spôsobilé 

fyzické osoby 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, 

adresa trvalého pobytu, podpis, bezúhonnosť (výpis z registra trestov), kvalifikačné 

predpoklady, najmä vzdelanie, prax a odborná príprava, kópie požadovaných dokladov, 

číslo a platnosť osvedčenia 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky vo vzťahu k údajom 

o bezúhonnosti 

Kategórie príjemcov 

Okresný úrad 

Slovenská inšpekcia životného prostredia 

Slovenská agentúra životného prostredia 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Webové sídlo 

Lehoty na vymazanie 10 rokov 

 

 

51 Označenie (názov) činnosti: Vydávania oprávnení na vykonávanie prípravy podľa zákona o prevencii 

závažných priemyselných havárií (IS PZPH) 

 

Účel spracúvania 

Vydávania oprávnení na vykonávanie prípravy a vedenie registra podľa zákona 

č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Právny základ 

zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 145/1995 Z. z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Fyzické osoby, ktoré požiadali o oprávnenie na vykonávanie prípravy, oprávnené osoby, 

zodpovedný zástupca, štatutárny orgán, lektor 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa trvalého 

pobytu, podpis, životopisné údaje, doklady preukazujúce najvyššie dosiahnuté vzdelanie 

a odbornú prax, číslo a platnosť oprávnenia 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov Slovenská agentúra životného prostredia 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Webové sídlo 

Lehoty na vymazanie 10 rokov 

 

 



 

52 Označenie (názov) činnosti: Autorizácie podľa zákona o prevencii závažných priemyselných havárií (IS PZPH) 

 

Účel spracúvania 

Vydávania oprávnení na vykonávanie činností pre iného prevádzkovateľa a vedenie 

registra autorizovaných osôb podľa zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných 

priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

Právny základ 

zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 145/1995 Z. z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Fyzické osoby, ktoré požiadali o autorizáciu, autorizované osoby, štatutárny orgán, 

zodpovedný zástupca 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa trvalého 

pobytu, podpis, bezúhonnosť, odborná spôsobilosť, doklady požadovaných dokumentov, 

číslo a platnosť autorizácie 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky vo vzťahu k údajom 

o bezúhonnosti 

Kategórie príjemcov Slovenská agentúra životného prostredia 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Webové sídlo 

Lehoty na vymazanie 10 rokov 

 

 

53 Označenie (názov) činnosti: Informačný systém prevencie závažných priemyselných havárií (IS PZPH) 

 

Účel spracúvania 

Prevádzka a aktualizácia informačného systému prevencie závažných priemyselných 

havárií, vrátane zverejňovania jeho obsahu v súlade so zákonom č. 128/2015 Z. z. 

o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a poverením Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky č. 29959/2015 

Právny základ 
zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 
Autorizované a odborne spôsobilé osoby, štatutárny orgán 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, údaje 

týkajúce sa autorizácie a odbornej spôsobilosti, osobné údaje v súlade so zákonom 

č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov Slovenská agentúra životného prostredia 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Webové sídlo 

Lehoty na vymazanie 10 rokov 

 

 

54 Označenie (názov) činnosti: Evidencia vedúcich projektov podľa zákona o používaní genetických technológií a 

geneticky modifikovaných organizmov 

 

Účel spracúvania 
Evidovanie vedúcich projektov podľa zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických 

technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov 



 

Právny základ 
zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných 

organizmov v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 
Vedúci projektu (-ov) (fyzické osoby) 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, vzdelanie, prax 

v príslušnom vednom odbore, bezúhonnosť (výpis z registra trestov) a iné osobné údaje 

nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, kópie požadovaných dokladov 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky vo vzťahu k údajom 

o bezúhonnosti 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie Po dobu trvania účelu alebo do ohlásenia novej osoby vo funkcii vedúceho projektu 

 

 

55 Označenie (názov) činnosti: Evidencia členov výboru pre bezpečnosť podľa zákona o používaní genetických 

technológií a geneticky modifikovaných organizmov 

 

Účel spracúvania 

Evidovanie členov výboru pre bezpečnosť podľa zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní 

genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších 

predpisov 

Právny základ 
zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných 

organizmov v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 
Členovia výboru pre bezpečnosť (fyzické osoby) 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, vzdelanie, prax 

v príslušnom vednom odbore, bezúhonnosť (výpis z registra trestov) a iné osobné údaje 

nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, kópie požadovaných dokladov 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky vo vzťahu k údajom 

o bezúhonnosti 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 
Po dobu trvania účelu alebo do ohlásenia novej osoby vo funkcii člena výboru 

pre bezpečnosť 

 

 

56 Označenie (názov) činnosti: Evidencia používateľov podľa zákona o používaní genetických technológií a 

geneticky modifikovaných organizmov 

 

Účel spracúvania 
Evidovanie používateľov podľa zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických 

technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov 

Právny základ 
zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných 

organizmov v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 
Používatelia (fyzické osoby) 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa a iné osobné 

údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, kópie požadovaných dokladov 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 



 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie 
Informovanie zvoleným spôsobom, najmä zverejňovanie prostredníctvom webového sídla 

(napr. o živnostníkoch) 

Lehoty na vymazanie Po dobu trvania účelu alebo do podania žiadosti používateľa 

 

 

57 Označenie (názov) činnosti: Vedenie zoznamu odborne spôsobilých osôb podľa zákona o posudzovaní vplyvov 

na životné prostredie (IS EIA/SEA) 

 

Účel spracúvania 

Overovanie odbornej spôsobilosti a vedenie zoznamu odborne spôsobilých osôb 

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Právny základ 

zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie, zákon 

č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Fyzické osoby, ktoré požiadali o overenie odbornej spôsobilosti, odborne spôsobilé 

fyzické osoby, zodpovedný zástupca, ak ide o právnickú osobu 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä pre fyzické osoby osobné údaje, e-mail 

a telefónne číslo, pre fyzické osoby oprávnené na podnikanie osobné údaje, obchodné 

meno a sídlo, IČO, e-mail a telefónne číslo; pre právnické osoby obchodné meno a sídlo, 

IČO, e-mail a telefónne číslo, kategórie odbornej spôsobilosti a okruhy činností, v ktorej 

je osoba zapísaná, číslo osvedčenia a dátum zapísania do zoznamu, potvrdenia 

o preškolení podľa § 69 ods. 6, ak je to relevantné 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky vo vzťahu k údajom 

o bezúhonnosti 

Kategórie príjemcov Slovenská agentúra životného prostredia 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Vestník Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, webové sídlo 

Lehoty na vymazanie 15 rokov 

 

 

58 Označenie (názov) činnosti: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (IS EIA/SEA) 

 

Účel spracúvania 

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie a prevádzka informačného systému EIA/SEA 

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Právny základ 

zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dohovor Európskej hospodárskej 

komisie OSN E/ECE/1250 o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne 

hranice (Dohovor z Espoo) 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú súčasťou predložených a posudzovaných 

dokumentov a rozhodnutí 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, podpis, 

telefónne číslo, dátum narodenia, rodné číslo, výpis z katastra nehnuteľností, výpis 

z Obchodného registra a Živnostenského registra, údaje uvedené v nájomných zmluvách, 

štúdie, splnomocnenia, odborné spôsobilosti a potvrdenia, a iné osobné údaje nevyhnutné 

na dosiahnutie účelu spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 



 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Dotknutý orgán 

Rezortný orgán 

Povoľujúci orgán 

Dotknutá obec 

Spracovateľ odborného posudku 

Dotknutá verejnosť, ktorá prejavila záujem a zákonom stanoveným spôsobom sa prihlásila 

do konania 

Slovenská agentúra životného prostredia 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy 
Strana pôvodu 

Dotknutá strana 

Zverejňovanie Webové sídlo 

Lehoty na vymazanie 15 rokov 

 

 

59 Označenie (názov) činnosti: Informačný systém prevencie a nápravy environmentálnych škôd (IS PaNEŠ) 

 

Účel spracúvania Prevádzka informačného systému prevencie a nápravy environmentálnych škôd 

Právny základ 
zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú súčasťou informácií o zodpovednej osobe, 

štatutárny zástupca, osoba príslušná pre kontakt 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, iné osobné 

údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Slovenská agentúra životného prostredia 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Webové sídlo 

Lehoty na vymazanie 10 rokov 

 

 

60 Označenie (názov) činnosti: Informačný systém nakladania s ťažobným odpadom 

 

Účel spracúvania Vytváranie a aktualizácia informačného systému nakladania s ťažobným odpadom 

Právny základ 
zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 
Odborne spôsobilé osoby, štatutári, autorizované osoby 



 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, špecializácia, 

kontrolované úložiská, iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Slovenská agentúra životného prostredia 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 

Dokumenty sa uchovávajú po obdobie nie dlhšie ako je nevyhnutné na účely, na ktoré boli 

údaje zozbierané alebo na ktoré boli ďalej spracované v nadväznosti na plnenie povinností 

podľa osobitného predpisu 

 

 

61 Označenie (názov) činnosti: Vedenie registra odborne spôsobilých osôb na autorizovanú činnosť podľa zákona 

o odpadoch 

 

Účel spracúvania 

Overovanie odbornej spôsobilosti a vedenie registra odborne spôsobilých osôb 

na autorizovanú činnosť podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Právny základ 

zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Fyzické osoby, ktoré požiadali o overenie odbornej spôsobilosti, odborne spôsobilé 

fyzické osoby 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, dátum a miesto 

narodenia, údaje o bydlisku, telefónne číslo, e-mail, bezúhonnosť (výpis z registra 

trestov), údaje o súčasnej pracovnej činnosti žiadateľa, kvalifikačné predpoklady, najmä 

vzdelanie v príslušnom odbore a prax, odborná príprava, kópie požadovaných dokladov, 

číslo a čas platnosti osvedčenia 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky vo vzťahu k údajom 

o bezúhonnosti 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Webové sídlo 

Lehoty na vymazanie 10 rokov 

 

 

62 Označenie (názov) činnosti: Autorizácie podľa zákona o odpadoch 

 

Účel spracúvania Udeľovanie autorizácií na spracovateľskú činnosť 

Právny základ 
zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, fyzická osoba - podnikateľ, tretia osoba, 

odborne spôsobilá osoba 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, 

funkcia, bezúhonnosť (výpis z registra trestov), údaje nevyhnutné pre ustanovenie 



 

odborne spôsobilej osoby, údaje a doklady vyžadované pre rozhodnutie o udelení 

autorizácie 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky vo vzťahu k údajom 

o bezúhonnosti 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Webové sídlo 

Lehoty na vymazanie 10 rokov 

 

 

63 Označenie (názov) činnosti: Vedenie registra odborne spôsobilých osôb na spracúvanie odborných posudkov 

podľa zákona o odpadoch 

 

Účel spracúvania 

Overovanie odbornej spôsobilosti a vedenie registra odborne spôsobilých osôb 

na spracúvanie odborných posudkov podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Právny základ 

zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Fyzické osoby, ktoré požiadali o overenie odbornej spôsobilosti, odborne spôsobilé 

fyzické osoby 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, dátum a miesto 

narodenia, údaje o bydlisku, telefónne číslo, e-mail, bezúhonnosť (výpis z registra 

trestov), kvalifikačné predpoklady, najmä vzdelanie v príslušnom odbore a prax, iná 

odborná spôsobilosť, ak bola získaná, odborná príprava, kópie požadovaných dokladov, 

číslo a čas platnosti osvedčenia 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky vo vzťahu k údajom 

o bezúhonnosti 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Webové sídlo 

Lehoty na vymazanie 10 rokov 

 

 

64 Označenie (názov) činnosti: Vedenie databázy žiadateľov o osobitné povolenie na rybolov 

 

Účel spracúvania Vedenie databázy žiadateľov o osobitné povolenie na rybolov 

Právny základ zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Fyzické osoby uvedené v žiadosti o osobitné povolenie a ktorým bolo osobitné povolenie 

udelené (držitelia osobitného povolenia) 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä meno, priezvisko, trvalý pobyt, údaj 

o platnosti osobitného povolenia, označenie rybárskeho revíru, na ktorý sa osobitné 

povolenie vzťahuje, identifikačné údaje subjektu (inštitúcie), v mene ktorého sa žiadosť 

podáva a v mene ktorého je fyzická osoba držiteľom osobitného povolenia 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 10 rokov 



 

65 Označenie (názov) činnosti: Výkon rybárskeho práva 

 

Účel spracúvania 

Výkon rybárskeho práva na ostatných vodných plochách (oprávnenie chrániť, chovať 

a loviť ryby vo vodách určených ako rybárske revíry a ulovené ryby si privlastňovať, ako 

aj oprávnenie užívať na to v nevyhnutnej miere pobrežné pozemky) 

Právny základ 
zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Fyzické osoby, ktoré podali žiadosť a ktorým bol pridelený výkon rybárskeho práva, 

nájomca, doterajší užívateľ 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo, 

údaje o vodnej ploche, výpis z listu vlastníctva, údaje v rozsahu nájomnej zmluvy 

a dohody o finančnom vyrovnaní s doterajším užívateľom 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Okresný úrad 

Subjekt poskytujúci súčinnosť 

Účastník konania 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 10 rokov 

 

 

66 Označenie (názov) činnosti: Podnikanie v osobitnom režime na ostatných vodných plochách podľa zákona 

o rybárstve 

 

Účel spracúvania 
Užívanie ostatných vodných plôch na účely podnikania v osobitom režime podľa zákona 

č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov 

Právny základ 
zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Fyzické osoby, ktoré podali žiadosť a ktorým boli ostatné vodné plochy pridelené 

do užívania 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo, 

odborné vzdelanie, výpis z listu vlastníctva, údaje v rozsahu nájomnej zmluvy, potvrdenie 

o zabezpečení veterinárneho dohľadu 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Okresný úrad 

Subjekt poskytujúci súčinnosť 

Účastník konania 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 



 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 10 rokov 

 

 

67 Označenie (názov) činnosti: Vydávanie odborných stanovísk podľa zákona o ochrane prírody a krajiny 

 

Účel spracúvania 
Konanie o vydávanie odborných stanovísk podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

Právny základ 
zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 
Fyzické osoby, ktorých sa konanie o vydanie odborného stanoviska týka 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa trvalého 

bydliska, telefónne číslo, e-mail a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu 

spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Subjekt poskytujúci súčinnosť 

Účastník konania 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 10 rokov 

 

 

68 Označenie (názov) činnosti: Výnimky z podmienok ochrany chránených druhov, vybraných druhov rastlín 

a vybraných druhov živočíchov podľa zákona o ochrane prírody a krajiny 

 

Účel spracúvania 

Konanie o výnimkách z podmienok ochrany chránených druhov, vybraných druhov rastlín 

a vybraných druhov živočíchov podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 

v znení neskorších predpisov 

Právny základ 

zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 
Fyzické osoby, ktorých sa konanie o výnimkách týka 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa trvalého 

bydliska, telefónne číslo, e-mail a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu 

spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Okresný úrad 

Slovenská inšpekcia životného prostredia 

Účastník konania 



 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 10 rokov 

 

 

69 Označenie (názov) činnosti: Súhlas na zriadenie a prevádzku zoologickej záhrady podľa zákona o ochrane 

prírody a krajiny 

 

Účel spracúvania 
Konanie o súhlase na zriadenie a prevádzku zoologickej záhrady podľa zákona 

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

Právny základ 

zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 
Fyzické osoby, ktoré sú žiadateľom, vlastník (zriaďovateľ) 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, 

rodné číslo a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Okresný úrad 

Slovenská inšpekcia životného prostredia 

Účastník konania 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 10 rokov 

 

 

70 Označenie (názov) činnosti: Náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania podľa zákona o ochrane 

prírody a krajiny 

 

Účel spracúvania 
Poskytovanie náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania podľa zákona 

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

Právny základ 
Predzmluvný a zmluvný vzťah 

zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 
Vlastník pozemku, zástupca určený spoluvlastníkmi pozemku 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, 

telefónne číslo, e-mail, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo účtu, údaje 

týkajúce sa listu vlastníctva, podpis a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 



 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Okresný úrad (kataster nehnuteľností) 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Webové sídlo 

Lehoty na vymazanie 10 rokov 

 

 

71 Označenie (názov) činnosti: Vedenie zoznamu odborne spôsobilých osôb podľa zákona o ochrane prírody 

a krajiny 

 

Účel spracúvania 
Overovanie odbornej spôsobilosti a vedenie zoznamu odborne spôsobilých osôb 

podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

Právny základ zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Fyzické osoby a osoby konajúce v mene právnických osôb, ktoré sú žiadateľmi, odborne 

spôsobilá osoba 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, 

telefónne číslo, fax, e-mail, bezúhonnosť (osobné údaje pre vyžiadanie výpisu z registra 

trestov), kvalifikačné predpoklady, najmä vzdelanie a odborná prax, kópie požadovaných 

dokladov 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky vo vzťahu k údajom 

o bezúhonnosti 

Kategórie príjemcov Žiadateľ o nahliadnutie 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Vestník Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, webové sídlo 

Lehoty na vymazanie 10 rokov 

 

 

72 Označenie (názov) činnosti: Finančný príspevok podľa zákona o ochrane prírody a krajiny 

 

Účel spracúvania 

Poskytovanie finančného príspevku na zabezpečenie opatrení týkajúcich sa starostlivosti 

o pozemok, budovu alebo podzemný priestor podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

Právny základ 
Predzmluvný a zmluvný vzťah 

zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 
Vlastník, správca alebo nájomca pozemku, budovy alebo podzemného priestoru 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, 

telefónne číslo, e-mail a iné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Webové sídlo 

Lehoty na vymazanie 10 rokov 



 

73 Označenie (názov) činnosti: Výkup pozemkov podľa zákona o ochrane prírody a krajiny (predkupné právo 

štátu) 

 

Účel spracúvania 
Uzatváranie zmlúv za účelom výkupu pozemkov podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

Právny základ 
Predzmluvný a zmluvný vzťah 

zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 
Vlastník pozemku 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, 

telefónne číslo, e-mail, rodné číslo, číslo účtu, podpis a iné osobné údaje nevyhnutné 

na dosiahnutie účelu 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov Okresný úrad (kataster nehnuteľností) 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Webové sídlo 

Lehoty na vymazanie 10 rokov 

 

 

74 Označenie (názov) činnosti: Vedenie evidencie osôb, ktorým bola uložená sankcia za protiprávne konanie podľa 

zákona o ochrane prírody a krajiny 

 

Účel spracúvania 
Vedenie evidencie osôb, ktorým bola uložená sankcia za protiprávne konanie 

podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

Právny základ zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 
Fyzické osoby, ktorým bola uložená sankcia 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä meno, priezvisko, rodné číslo, adresa 

trvalého pobytu, deň právoplatnosti rozhodnutia o uložení sankcie a jeho číslo, označenie 

orgánu ochrany prírody, ktorý sankciu uložil, druh sankcie a označenie protiprávneho 

konania, za ktoré bola sankcia uložená 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Okresný úrad 

Obec 

Slovenská inšpekcia životného prostredia 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 10 rokov 

 

 

75 Označenie (názov) činnosti: Evidencia vedcov a vedeckých inštitúcií podľa zákona o ochrane druhov voľne 

žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín 

 

Účel spracúvania 

Evidovanie vedcov a vedeckých inštitúcií podľa zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov 

voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Právny základ 

zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich 

rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 



 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 
Vedci (fyzické osoby) 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, vzdelanie, prax 

v príslušnom vednom odbore, bezúhonnosť (výpis z registra trestov) a iné osobné údaje 

nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, kópie požadovaných dokladov 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky vo vzťahu k údajom 

o bezúhonnosti 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Webové sídlo sekretariátu CITES https://cites.org/eng/common/reg/si/SK 

Lehoty na vymazanie 10 rokov 

 

 

76 Označenie (názov) činnosti: Posudzovanie zaradenie zbierky alebo jej časti do registra zbierok v rámci 

Európskej únie 

 

Účel spracúvania 

Posudzovanie zaradenie zbierky alebo jej časti do registra zbierok v rámci Európskej únie 

postupom podľa osobitného predpisu a oznamovanie Európskej komisii názov a kontaktné 

údaje pre zbierku, jej vlastníka a druh zbierky v zmysle § 2 písm. b) zákona č. 263/2015 

Z. z. o pôsobnosti pre oblasť prístupu ku genetickým zdrojom a využívania prínosov 

vyplývajúcich z ich používania 

Právny základ 

Osobitné predpisy, najmä zákon č. 263/2015 Z. z. o pôsobnosti pre oblasť prístupu 

ku genetickým zdrojom a využívania prínosov vyplývajúcich z ich používania, nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 511/2014 zo 16. apríla 2014 o opatreniach 

na zaistenie súladu pre používateľov Nagojského protokolu o prístupe ku genetickým 

zdrojom a spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich 

z ich používania v Únii 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 
Žiadateľ, štatutárny zástupca žiadateľa, zodpovedná osoba žiadateľa 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, funkcia, adresa a iné 

kontaktné údaje pre styk so žiadateľom (telefónne číslo, fax, adresa elektronickej pošty), 

údaje týkajúce sa kvalifikácie zodpovednej osoby, kópie požadovaných dokladov 

vyžadované podľa osobitného predpisu, ktoré môžu obsahovať osobné údaje nevyhnutné 

na spracúvanie 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Európska komisia 

Oprávnený subjekt podľa osobitného predpisu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti 

s § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Cezhraničný prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

Zverejňovanie Webové sídlo Európskej komisie 

Lehoty na vymazanie 

Dokumenty sa uchovávajú po obdobie nie dlhšie ako je nevyhnutné na účely, na ktoré boli 

údaje zozbierané alebo na ktoré boli ďalej spracované v nadväznosti na plnenie povinností 

podľa osobitných predpisov 

 

 

 



 

77 Označenie (názov) činnosti: Prijímanie vyhlásení o uplatňovaní náležitej starostlivosti 

 

Účel spracúvania 

Prijímanie vyhlásení a informácií za podmienok a spôsobom podľa osobitného predpisu 

a plnenie informačnej povinnosti vo vzťahu k prijatým vyhláseniam a informáciám 

v zmysle § 2 písm. d) zákona č. 263/2015 Z. z. o pôsobnosti pre oblasť prístupu 

ku genetickým zdrojom a využívania prínosov vyplývajúcich z ich používania 

Právny základ 

Osobitné predpisy, najmä zákon č. 263/2015 Z. z. o pôsobnosti pre oblasť prístupu 

ku genetickým zdrojom a využívania prínosov vyplývajúcich z ich používania, nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 511/2014 zo 16. apríla 2014 o opatreniach 

na zaistenie súladu pre používateľov Nagojského protokolu o prístupe ku genetickým 

zdrojom a spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich 

z ich používania v Únii 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 
Používateľ genetického zdroja, jeho štatutárny zástupca alebo poverená osoba 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, funkcia, adresa a iné 

kontaktné údaje pre styk so žiadateľom (telefónne číslo, fax, adresa elektronickej pošty), 

údaje týkajúce sa kvalifikácie zodpovednej osoby, kópie požadovaných dokladov 

vyžadované podľa osobitného predpisu, ktoré môžu obsahovať osobné údaje nevyhnutné 

na spracúvanie 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Európska komisia 

Klíringové stredisko pre prístup a spoločné využívanie prínosov 

Oprávnený subjekt podľa osobitného predpisu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti 

s § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Cezhraničný prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

Zverejňovanie Webové sídlo klíringového strediska pre prístup a spoločné využívanie prínosov 

Lehoty na vymazanie 

Dokumenty sa uchovávajú po obdobie nie dlhšie ako je nevyhnutné na účely, na ktoré boli 

údaje zozbierané alebo na ktoré boli ďalej spracované v nadväznosti na plnenie povinností 

podľa osobitných predpisov 

 

 

78 Označenie (názov) činnosti: Povolenie na vykonávanie činností vo vzťahu k inváznym druhom  

 

Účel spracúvania 

Rozhodovanie o vydaní prípadne o odňatí povolenia na vykonávanie činností vo vzťahu 

k inváznym nepôvodným druhom podľa zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii 

a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

Právny základ 

Osobitné predpisy, najmä zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie 

a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 145/1995 Z. z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 
Žiadateľ, štatutárny zástupca žiadateľa, zodpovedná osoba žiadateľa 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, funkcia, adresa a iné 

kontaktné údaje pre styk so žiadateľom (telefónne číslo, fax, adresa elektronickej pošty), 

údaje týkajúce sa kvalifikácie zodpovednej osoby, kópie požadovaných dokladov 

vyžadované podľa osobitného predpisu, ktoré môžu obsahovať osobné údaje nevyhnutné 

na spracúvanie 



 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Okresný úrad 

Slovenská inšpekcia životného prostredia 

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 

Európska komisia 

Cezhraničné prenosy Cezhraničný prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

Zverejňovanie Webové sídlo 

Lehoty na vymazanie 

Dokumenty sa uchovávajú po obdobie nie dlhšie ako je nevyhnutné na účely, na ktoré boli 

údaje zozbierané alebo na ktoré boli ďalej spracované v nadväznosti na plnenie povinností 

podľa osobitných predpisov 

 

 

79 Označenie (názov) činnosti: Licencie na balenie kaviáru podľa zákona o ochrane druhov voľne žijúcich 

živočíchov a voľne rastúcich rastlín 

 

Účel spracúvania 

Konanie o udeľovaní licencií na balenie kaviáru podľa zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane 

druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Právny základ 

zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich 

rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane 

druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi v platnom znení, 

nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné 

pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne 

žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi v platnom znení, zákon č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon 

č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Fyzické osoby - podnikatelia, ktorí požiadali o udelenie licencie, štatutárny orgán 

právnickej osoby, ktorá požiadala o udelenie licencie 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, bezúhonnosť 

(výpis z registra trestov) a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky vo vzťahu k údajom 

o bezúhonnosti 

Kategórie príjemcov 

Účastník konania 

Subjekt poskytujúci súčinnosť a iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti 

s § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 10 rokov 

 

 

80 Označenie (názov) činnosti: Konanie o vydaní povolenia na dovoz, povolenia na vývoz a potvrdenia 

na opätovný vývoz exemplárov podľa zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín 

 

Účel spracúvania 
Konanie o vydanie povolenia a potvrdenia na dovoz a vývoz exemplárov podľa zákona 

č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín 



 

reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

Právny základ 

zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich 

rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov 

voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie Rady (ES) 

č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín 

reguláciou obchodu s nimi v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 

zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania 

nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín 

reguláciou obchodu s nimi v platnom znení, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 
Fyzické osoby, ktoré požiadali o vydanie povolenia a potvrdenia 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa 

trvalého bydliska, telefónne číslo, adresa miesta chovu alebo pestovania živých 

exemplárov, číslo povolenia alebo potvrdenia, alebo iného rozhodnutia a iné osobné údaje 

nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Okresný úrad 

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 

Slovenská inšpekcia životného prostredia 

Účastník konania 

Orgány činné v trestnom konaní 

Veterinárne orgány 

Colný úrad 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Orgány štátu dovozu/vývozu za účelom spolupráce pri vydávaní povolení a potvrdení 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 15 rokov 

 

 

81 Označenie (názov) činnosti: Konanie o udelenie súhlasu na premiestnenie živých exemplárov podľa zákona 

o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín 

 

Účel spracúvania 

Konanie o vydanie súhlasu na premiestnenie živých exemplárov podľa zákona č. 15/2005 

Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou 

obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Právny základ 

zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich 

rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov 

voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie Rady (ES) 



 

č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín 

reguláciou obchodu s nimi v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 

zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania 

nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín 

reguláciou obchodu s nimi v platnom znení, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 
Fyzické osoby, ktoré požiadali o udelenie súhlasu 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa 

trvalého bydliska, telefónne číslo, adresa miesta chovu alebo pestovania živých 

exemplárov, číslo povolenia alebo potvrdenia, alebo iného rozhodnutia a iné osobné údaje 

nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Okresný úrad 

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 

Slovenská inšpekcia životného prostredia 

Veterinárne orgány 

Účastník konania 

Orgány činné v trestnom konaní 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 

zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 15 rokov 

 

 

82 Označenie (názov) činnosti: Konanie o udelení výnimky zo zákazu komerčných činností podľa zákona 

o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín 

 

Účel spracúvania 

Konanie o udelení výnimky zo zákazu komerčných činností podľa zákona č. 15/2005 Z. z. 

o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu 

s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Právny základ 

zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich 

rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov 

voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie Rady (ES) 

č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín 

reguláciou obchodu s nimi v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 

zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania 

nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín 

reguláciou obchodu s nimi v platnom znení, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 
Fyzické osoby, ktoré požiadali o udelenie výnimky 



 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa 

trvalého bydliska, telefónne číslo, adresa miesta chovu alebo pestovania živých 

exemplárov, číslo povolenia alebo potvrdenia, alebo iného rozhodnutia a iné osobné údaje 

nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Okresný úrad 

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 

Slovenská inšpekcia životného prostredia 

Veterinárne orgány 

Orgány činné v trestnom konaní 

Účastník konania 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 

zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 15 rokov 

 

 

83 Označenie (názov) činnosti: Vydávanie stanovísk podľa zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov 

a voľne rastúcich rastlín 

 

Účel spracúvania 

Vydávanie stanovísk podľa zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich 

živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Právny základ 

zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich 

rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 
Fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú uvedené v žiadosti o stanovisko 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, 

adresa trvalého bydliska, telefónne číslo, predmet žiadosti a iné osobné údaje nevyhnutné 

na dosiahnutie účelu spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Okresný úrad 

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 

Slovenská inšpekcia životného prostredia 

Veterinárne orgány 

Orgány činné v trestnom konaní 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 



 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 10 rokov 

 

 

84 Označenie (názov) činnosti: Licencie na výrobu krúžkov alebo distribúciu krúžkov podľa zákona o ochrane 

druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín 

 

Účel spracúvania 

Udeľovanie licencií na výrobu krúžkov alebo distribúciu krúžkov podľa zákona č. 15/2005 

Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou 

obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Právny základ 

zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich 

rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov 

voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 145/1995 

Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 
Štatutárny orgán, osoba oprávnená konať v mene osoby, ktorá požiadala o licenciu 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä meno, priezvisko, adresa, bezúhonnosť 

(výpis z registra trestov) a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky vo vzťahu k údajom 

o bezúhonnosti 

Kategórie príjemcov 

Účastník konania 

Subjekt poskytujúci súčinnosť a iný oprávnený subjekt podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti 

s § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Webové sídlo 

Lehoty na vymazanie 10 rokov 

 

 

85 Označenie (názov) činnosti: Oznámenia o dovoze exemplárov podľa zákona o ochrane druhov voľne žijúcich 

živočíchov a voľne rastúcich rastlín 

 

Účel spracúvania 

Vedenie evidencie oznámení o dovoze exemplárov podľa zákona č. 15/2005 Z. z. 

o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu 

s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Právny základ 

zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich 

rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane 

druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi v platnom znení, 

nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné 

pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne 

žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi v platnom znení 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 
Fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú uvedené v oznámení 



 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa 

trvalého bydliska, telefónne číslo, číslo povolenia alebo potvrdenia, alebo iného 

rozhodnutia, iné údaje a informácie, ktoré sú obsiahnuté v evidencii 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Okresný úrad 

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 

Slovenská inšpekcia životného prostredia 

Colný úrad 

Orgány činné v trestnom konaní 

Veterinárne orgány 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 15 rokov 

 

 

86 Označenie (názov) činnosti: Vedenie evidencie fyzických osôb, podnikateľov a právnických osôb, ktorým bola 

uložená sankcia za protiprávne konanie podľa zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne 

rastúcich rastlín 

 

Účel spracúvania 

Vedenie evidencie fyzických osôb, podnikateľov a právnických osôb, ktorým bola uložená 

sankcia za protiprávne konanie podľa zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne 

žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Právny základ 

zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich 

rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 
Fyzické osoby, ktorým bola uložená sankcia 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa 

trvalého bydliska, číslo povolenia alebo potvrdenia, alebo iného rozhodnutia a iné údaje 

a informácie, ktoré sú obsiahnuté v evidencii 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa priestupkov sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Okresný úrad 

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 

Slovenská inšpekcia životného prostredia 

Orgány činné v trestnom konaní 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 5 rokov 

 

 

 

 



 

87 Označenie (názov) činnosti: Evidencia zmien údajov v druhovej karte exemplára živočícha 

 

Účel spracúvania 
Vedenie evidencie exemplárov živočíchov a sledovanie zmien v druhových kartách 

exemplárov živočíchov 

Právny základ 

zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich 

rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Fyzické osoby - držitelia exemplárov druhov uvedených v prílohe A a v prílohe B 

nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich 

živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi v platnom znení 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa 

trvalého bydliska, telefónne číslo, číslo povolenia alebo potvrdenia, alebo iného 

rozhodnutia a iné údaje a informácie, ktoré sú obsiahnuté v druhovej karte exemplára 

živočícha a v sprievodných dokumentoch 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Okresný úrad 

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 

Slovenská inšpekcia životného prostredia 

Orgány činné v trestnom konaní 

Veterinárne orgány 

Colný úrad 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 15 rokov 

 

 

88 Označenie (názov) činnosti: Evidencia údajov zo záznamov o nakladaní s neživými exemplármi a záznamov 

o odovzdaní neživých exemplárov vybraných druhov živočíchov 

 

Účel spracúvania 
Vedenie evidencie údajov zo záznamov o nakladaní s neživými exemplármi a záznamov 

o odovzdaní neživých exemplárov vybraných druhov živočíchov 

Právny základ 

zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich 

rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Fyzické osoby - držitelia neživých exemplárov vybraných druhov živočíchov podľa § 12b 

ods. 1 zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne 

rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa trvalého bydliska, číslo 

povolenia alebo potvrdenia, alebo iného rozhodnutia a iné údaje a informácie, ktoré sú 

obsiahnuté v zázname o nakladaní s neživými exemplármi a zázname o odovzdaní 

neživých exemplárov vybraných druhov živočíchov a v sprievodných dokumentoch 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov Okresný úrad 



 

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 

Slovenská inšpekcia životného prostredia 

Veterinárne orgány 

Colný úrad 

Orgány činné v trestnom konaní 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 15 rokov 

 

 

89 Označenie (názov) činnosti: 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 Európskej únie 

Právny základ 

Osobitné zákony, 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 v platnom znení, 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 

v platnom znení a iné súvisiace osobitné predpisy, ktoré sa uplatňujú vo vzťahu 

k európskym štrukturálnym fondom 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Fyzické osoby v štátnozamestnaneckom, pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu 

k organizácii (zamestnanci pracujúci na základe dohôd) 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, 

dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, štátne občianstvo, podpis, údaje 

v rozsahu pracovnej zmluvy a v pracovnej náplni, platové náležitosti, číslo účtu, mzdové 

listy, výplatné pásky, kópie požadovaných dokladov a iné osobné údaje nevyhnutné 

na dosiahnutie účelu 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Orgán auditu 

Certifikačný orgán 

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

Európska komisia 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 



 

Cezhraničné prenosy Cezhraničný prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 

Dokumenty sa uchovávajú po obdobie nie dlhšie ako je nevyhnutné na účely, na ktoré boli 

údaje zozbierané alebo na ktoré boli ďalej spracované, najneskôr do troch rokov 

od ukončenia operačného programu 

 

 

90 Označenie (názov) činnosti: Poskytovanie nenávratných finančných príspevkov 

 

Účel spracúvania 

Poskytovanie nenávratných finančných príspevkov podľa 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 

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 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 v platnom znení, 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 

v platnom znení, 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 v platnom znení a iné súvisiace osobitné predpisy, ktoré sa uplatňujú 

vo vzťahu k európskym štrukturálnym fondom 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

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 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 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje súvisiace s poskytovaním nenávratného finančného príspevku; osobné údaje 

vyplývajú z osobitných predpisov, 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 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 v závislosti od operačného programu, 

kópie požadovaných dokumentov 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky vo vzťahu k údajom 

o bezúhonnosti 

Kategórie príjemcov 

Orgán auditu 

Certifikačný orgán 

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

Európska komisia 

Slovenská agentúra životného prostredia 

Slovenská inovačná a energetická agentúra 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 



 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Cezhraničný prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

Zverejňovanie Webové sídlo 

Lehoty na vymazanie 

Dokumenty sa uchovávajú po obdobie nie dlhšie ako je nevyhnutné na účely, na ktoré boli 

údaje zozbierané alebo na ktoré boli ďalej spracované, najneskôr do troch rokov 

od ukončenia operačného programu 

 

 

91 Označenie (názov) činnosti: Databáza odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

 

Účel spracúvania 

Vedenie databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

podľa 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 

Právny základ 

Predzmluvný a zmluvný vzťah 

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 v platnom znení, 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 

v platnom znení, 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 v platnom znení a iné súvisiace osobitné predpisy, ktoré sa uplatňujú 

vo vzťahu k európskym štrukturálnym fondom 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 
Fyzické osoby, ktoré sú žiadateľmi, odborní hodnotitelia 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, prax, číslo 

účtu, podpis, údaje uvedené v životopise a v dokumentoch priložených k žiadosti a ďalšie 

údaje v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky vo vzťahu k údajom 

o bezúhonnosti 

Kategórie príjemcov 

Orgán auditu 

Certifikačný orgán 

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

Európska komisia 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 

zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Cezhraničný prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 



 

Zverejňovanie Webové sídlo 

Lehoty na vymazanie 

Dokumenty sa uchovávajú po obdobie nie dlhšie ako je nevyhnutné na účely, na ktoré boli 

údaje zozbierané alebo na ktoré boli ďalej spracované, najneskôr do troch rokov 

od ukončenia operačného programu 

 

 

92 Označenie (názov) činnosti: Kontrola poskytovania nenávratných finančných príspevkov 

 

Účel spracúvania 

Kontrola poskytovania nenávratných finančných príspevkov podľa 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 

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. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole 

a audite 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 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 v platnom 

znení, 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 v platnom znení, 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 v platnom znení a iné súvisiace osobitné 

predpisy, ktoré sa uplatňujú vo vzťahu k európskym štrukturálnym fondom 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Fyzické osoby v postavení žiadateľa, prijímateľa, partnera, užívateľa, cieľovej skupiny, 

dodávateľa a iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú predmetom kontroly 

alebo ktorých osobné údaje sú v rámci kontroly spracúvané 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje zistené a poskytnuté pri kontrole vykonávanej v súvislosti s poskytovaním 

nenávratného finančného príspevku; osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom a potrebnom 

na dosiahnutie účelu kontroly, 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 kontroly podľa 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 v závislosti od operačného 

programu, kópie požadovaných dokumentov 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky vo vzťahu k údajom 

o bezúhonnosti 

Kategórie príjemcov 

Orgán auditu 

Certifikačný orgán 

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

Európska komisia 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 

zákona č. 8/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 



 

Cezhraničné prenosy Cezhraničný prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 

Dokumenty sa uchovávajú po obdobie nie dlhšie ako je nevyhnutné na účely, na ktoré boli 

údaje zozbierané alebo na ktoré boli ďalej spracované, najneskôr do troch rokov 

od ukončenia operačného programu 

 

 

93 Označenie (názov) činnosti: Vrátenie poskytnutého nenávratného finančného príspevku 

 

Účel spracúvania 

Vrátenie poskytnutého nenávratného finančného príspevku pri porušení pravidiel 

a postupov verejného obstarávania podľa 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 

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. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore 

poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, zákon 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 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 v platnom znení, 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 

v platnom znení, 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 v platnom znení a iné súvisiace osobitné predpisy, ktoré sa uplatňujú 

vo vzťahu k európskym štrukturálnym fondom 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

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 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 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov 

Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje súvisiace s vrátením poskytnutého nenávratného finančného príspevku 

v dôsledku porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania, 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 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, kópie požadovaných dokumentov 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky vo vzťahu k údajom 

o bezúhonnosti 

Kategórie príjemcov 

Úrad pre verejné obstarávanie 

Orgán auditu 

Certifikačný orgán 

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

Európska komisia 



 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Cezhraničný prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 

Dokumenty sa uchovávajú po obdobie nie dlhšie ako je nevyhnutné na účely, na ktoré boli 

údaje zozbierané alebo na ktoré boli ďalej spracované, najneskôr do troch rokov 

od ukončenia operačného programu 

 

 

94 Označenie (názov) činnosti: Informovanie o pomoci z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) 

  

Účel spracúvania 

Informovanie o pomoci z EŠIF podľa 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 

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. 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 v platnom znení, 

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 v platnom znení, 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 v platnom znení a iné súvisiace osobitné predpisy, 

ktoré sa uplatňujú vo vzťahu k európskym štrukturálnym fondom 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú v rámci propagácie realizovaného projektu 

spracúvané 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje zachytené na fotografiách a/alebo audiovizuálnych záznamoch 

vyhotovených počas propagácie projektov a ich popis a iné osobné údaje v rozsahu 

nevyhnutnom na dosiahnutie účelu informovania a propagovania pomoci z EŠIF 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 

č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Cezhraničný prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

Zverejňovanie Odporúčaná/zvolená forma informovania a propagácie, najmä webové sídlo 

Lehoty na vymazanie 

Dokumenty sa uchovávajú po obdobie nie dlhšie ako je nevyhnutné na účely, na ktoré boli 

údaje zozbierané alebo na ktoré boli ďalej spracované, najneskôr do troch rokov 

od ukončenia operačného programu 

 



 

95 Označenie (názov) činnosti: Zmluvná agenda v oblasti projektov zo štrukturálnych fondov 

 

Účel spracúvania Spracovanie zmluvnej dokumentácie v oblasti štrukturálnych fondov 

Právny základ 

Osobitné zákony, 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 v platnom znení, 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 

v platnom znení a iné súvisiace osobitné predpisy, ktoré sa uplatňujú vo vzťahu 

k európskym štrukturálnym fondom 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Fyzické osoby v postavení žiadateľa a iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú 

nevyhnutné na plnenie úloh vyplývajúcich zo zmlúv 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje zistené a poskytnuté v súvislosti s uzatváraním zmlúv; osobné údaje 

v rozsahu nevyhnutnom a potrebnom na dosiahnutie účelu uzavretia zmluvy, najmä titul, 

meno, priezvisko, funkcia a ďalšie údaje v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu 

uzavretia zmluvy 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Orgán auditu 

Certifikačný orgán 

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

Európska komisia 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Cezhraničný prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

Zverejňovanie Centrálny register zmlúv 

Lehoty na vymazanie 

Dokumenty sa uchovávajú po obdobie nie dlhšie ako je nevyhnutné na účely, na ktoré boli 

údaje zozbierané alebo na ktoré boli ďalej spracované, najneskôr do troch rokov 

od ukončenia operačného programu 

 

 

96 Označenie (názov) činnosti: Poskytovanie informácií v oblasti projektov zo štrukturálnych fondov 

 

Účel spracúvania 
Poskytovanie informácií na otázky položené žiadateľmi/prijímateľmi ohľadom 

Operačného programu Kvalita životného prostredia 

Právny základ 

Osobitné zákony, 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 v platnom znení, 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 

v platnom znení a iné súvisiace osobitné predpisy, ktoré sa uplatňujú vo vzťahu 

k európskym štrukturálnym fondom 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Fyzické osoby v postavení prípadného žiadateľa, prijímateľa a iné fyzické osoby, ktoré sa 

zúčastňujú implementácie Operačného programu Kvalita životného prostredia 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje zistené a poskytnuté v súvislosti s registráciou a prípravou odpovedí 

a stanovísk príslušných odborov sekcie environmentálnych programov a projektov, najmä 

titul, meno, priezvisko, funkcia a ďalšie údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa 

Cezhraničné prenosy Cezhraničný prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 

Dokumenty sa uchovávajú po obdobie nie dlhšie ako je nevyhnutné na účely, na ktoré boli 

údaje zozbierané alebo na ktoré boli ďalej spracované, najneskôr do troch rokov 

od ukončenia operačného programu 

 

 

97 Označenie (názov) činnosti: Podnety v oblasti projektov zo štrukturálnych fondov 

 

Účel spracúvania Vybavovanie podnetov v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 

Právny základ 

Osobitné zákony, 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 v platnom znení, 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 

v platnom znení a iné súvisiace osobitné predpisy, ktoré sa uplatňujú vo vzťahu 

k európskym štrukturálnym fondom 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 
Fyzické osoby, ktoré podnet podali alebo ktorých sa preverovanie podnetov týka 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje zistené a poskytnuté v súvislosti s vybavovaním podnetov, najmä titul, 

meno, priezvisko, funkcia a ďalšie údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov Orgány činné v trestnom konaní 

Cezhraničné prenosy Cezhraničný prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 

Dokumenty sa uchovávajú po obdobie nie dlhšie ako je nevyhnutné na účely, na ktoré boli 

údaje zozbierané alebo na ktoré boli ďalej spracované, najneskôr do troch rokov 

od ukončenia operačného programu 

 

 

 

 



 

98 Označenie (názov) činnosti: Projekty organizácie z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho 

priestoru (FM EHP) a Nórskeho finančného mechanizmu (NFM), LIFE/LIFE+ 

 

Účel spracúvania 

Spracovanie dokumentácie potrebnej pre vyúčtovanie mzdových výdavkov osôb 

v štátnozamestnaneckom pomere, pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu v rámci 

čerpania prostriedkov FM EHP a NFM, LIFE/LIFE+ 

Právny základ 

nariadenia pre implementáciu FM EHP a nariadenia pre implementáciu NFM, programová 

dohoda o financovaní programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ 

(program SK-Climate), dohoda o implementácii programu SK-Climate, zmluva 

o spolufinancovaní LIFE/LIFE+ 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Fyzické osoby v štátnozamestnaneckom, pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu 

k organizácii 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, 

dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, štátne občianstvo, podpis, údaje 

v rozsahu pracovnej zmluvy a v pracovnej náplni, platové náležitosti, číslo účtu, mzdové 

listy, výplatné pásky, kópie požadovaných dokladov a iné osobné údaje nevyhnutné 

na dosiahnutie účelu 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Národný orgán 

Správca programu 

Orgán auditu 

Certifikačný orgán 

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Cezhraničný prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 10 rokov 

 

 

99 Označenie (názov) činnosti: Poskytovanie spolufinancovania zo štátneho rozpočtu LIFE/LIFE+ a grantov 

Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska (FM EHP a NFM) 

 

Účel spracúvania 
Poskytovanie grantu na základe projektovej zmluvy z FM EHP a NFM, poskytovanie 

spolufinancovania na základe zmluvy o spolufinancovaní LIFE/LIFE+ 

Právny základ 

nariadenia pre implementáciu FM EHP a nariadenia pre implementáciu NFM, programová 

dohoda o financovaní programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ 

(program SK-Climate), dohoda o implementácii programu SK-Climate, zmluva 

o spolufinancovaní LIFE/LIFE+ 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Fyzické osoby v postavení žiadateľa, prijímateľa, partnera, užívateľa, cieľovej skupiny, 

dodávateľa a iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na plnenie úloh 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje súvisiace s poskytovaním spolufinancovania zo štátneho rozpočtu 

LIFE/LIFE+ a grantov FM EHP a NFM; osobné údaje vyplývajú z osobitných predpisov, 

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 zmluvy o projekte z FM EHP a NFM, resp. zmluvy 

o spolufinancovaní LIFE/LIFE+, kópie požadovaných dokumentov 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 



 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky vo vzťahu k údajom 

o bezúhonnosti 

Kategórie príjemcov 

Národný orgán 

Správca programu 

Orgán auditu 

Certifikačný orgán 

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Cezhraničný prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

Zverejňovanie Webové sídlo 

Lehoty na vymazanie 10 rokov 

 

 

100 Označenie (názov) činnosti: Databáza odborných hodnotiteľov žiadostí o projekt v rámci Finančného 

mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu (FM EHP a NFM) 

 

Účel spracúvania Vedenie databázy odborných hodnotiteľov v rámci FM EHP a NFM 

Právny základ 

Predzmluvný a zmluvný vzťah 

nariadenia pre implementáciu FM EHP a nariadenia pre implementáciu NFM, programová 

dohoda o financovaní programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ 

(program SK-Climate), dohoda o implementácii programu SK-Climate 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 
Fyzické osoby, ktoré sú žiadateľmi, odborní hodnotitelia 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, prax, číslo 

účtu, podpis, údaje uvedené v životopise a v dokumentoch priložených k žiadosti a ďalšie 

údaje v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky vo vzťahu k údajom 

o bezúhonnosti 

Kategórie príjemcov 

Národný orgán 

Správca programu 

Orgán auditu 

Certifikačný orgán 

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Cezhraničný prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

Zverejňovanie Webové sídlo 

Lehoty na vymazanie 10 rokov 

 

 

 

 



 

101 Označenie (názov) činnosti: Kontrola poskytovania grantov z Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska 

(FM EHP a NFM) 

 

Účel spracúvania Kontrola FM EHP a NFM 

Právny základ 

nariadenia pre implementáciu FM EHP a nariadenia pre implementáciu NFM, programová 

dohoda o financovaní programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ 

(program SK-Climate), dohoda o implementácii programu SK-Climate 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Fyzické osoby v postavení žiadateľa, prijímateľa, partnera, užívateľa, cieľovej skupiny, 

dodávateľa a iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú predmetom kontroly 

alebo ktorých osobné údaje sú v rámci kontroly spracúvané 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje zistené a poskytnuté pri kontrole vykonávanej v súvislosti s poskytovaním 

nenávratného finančného príspevku; osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom a potrebnom 

na dosiahnutie účelu kontroly, 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 kontroly podľa 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 v závislosti od operačného 

programu, kópie požadovaných dokumentov 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky vo vzťahu k údajom 

o bezúhonnosti 

Kategórie príjemcov 

Správca programu 

Orgán auditu 

Certifikačný orgán 

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Cezhraničný prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 10 rokov 

 

 

102 Označenie (názov) činnosti: Vrátenie poskytnutého grantu z Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska 

(FM EHP a NFM), spolufinancovania zo štátneho rozpočtu LIFE/LIFE+ 

 

Účel spracúvania 

Vrátenie poskytnutého grantu z FM EHP a NFM, spolufinancovania zo štátneho rozpočtu 

LIFE/LIFE+ pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania podľa zmluvy 

o projekte, resp. zmluvy o spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu 

Právny základ 

Osobitné predpisy, zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

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 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 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje súvisiace s vrátením poskytnutého grantu z FM EHP a NFM, 

spolufinancovania zo štátneho rozpočtu LIFE/LIFE+ v dôsledku porušenia pravidiel 

a postupov verejného obstarávania, 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 zmluvy o projekte, resp. zmluvy 

o spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu, kópie požadovaných dokumentov 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky vo vzťahu k údajom 

o bezúhonnosti 

Kategórie príjemcov 

Národný orgán 

Správca programu 

Úrad pre verejné obstarávanie 

Orgán auditu 

Certifikačný orgán 

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Cezhraničný prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 10 rokov 

 

 

103 Označenie (názov) činnosti: Informovanie o pomoci z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho 

priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu (FM EHP a NFM), LIFE/LIFE+ 

 

Účel spracúvania Informovanie o pomoci z FM EHP a NFM, LIFE/LIFE+ 

Právny základ 

nariadenia pre implementáciu FM EHP a nariadenia pre implementáciu NFM, programová 

dohoda o financovaní programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ 

(program SK-Climate), dohoda o implementácii programu SK-Climate, zmluva 

o spolufinancovaní LIFE/LIFE+ 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú v rámci propagácie realizovaného projektu 

spracúvané 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje zachytené na fotografiách a/alebo audiovizuálnych záznamoch 

vyhotovených počas propagácie projektov a ich popis a iné osobné údaje v rozsahu 

nevyhnutnom na dosiahnutie účelu informovania a propagovania pomoci z FM EHP 

a NFM a programu LIFE/LIFE+ 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona  č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 

č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Cezhraničný prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

Zverejňovanie Odporúčaná/zvolená forma informovania a propagácie, najmä webové sídlo 

Lehoty na vymazanie 10 rokov 

 

 

 

 



 

104 Označenie (názov) činnosti: Kontrolná činnosť Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

 

Účel spracúvania 
Kontrola v štátnej správe v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky 

Právny základ zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 
Fyzické osoby, ktorých sa kontrolná činnosť týka, prizvané osoby 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, funkcia, adresa, 

podpis a iné osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na účely kontroly, poskytnuté alebo zistené 

v priebehu kontroly 

Osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) alebo § 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 

č. 221/2019 Z. z. môžu byť predmetom spracúvania, ak sú predmetom kontroly 

alebo zistené v priebehu kontroly 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky podľa čl. 10 nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) alebo § 17 zákona č. 18/2018 

Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 

č. 221/2019 Z. z. môžu byť predmetom spracúvania, ak spracúvanie ustanoví osobitný 

predpis 

Kategórie príjemcov 

Kontrolovaný subjekt 

Subjekt poskytujúci súčinnosť 

Úrad vlády Slovenskej republiky 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 

Postup podľa rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky 

z 21. augusta 2019 č. 21/2019-1.11.1, ktorým sa vydáva Registratúrny poriadok 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky upravujúci jednotlivé agendy, 

v rámci ktorých sa kontrola v štátnej správe vykonáva 

 

 

105 Označenie (názov) činnosti: Zabezpečovanie vytvárania prístupov do informačných systémov pre potreby 

štrukturálnych fondov 

 

Účel spracúvania 
Zabezpečovanie vytvárania/aktualizácie/blokovania/rušenia užívateľských prístupov 

do informačných systémov pre potreby štrukturálnych fondov 

Právny základ 

Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 



 

Osobitné zákony, 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. 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 v platnom znení a iné 

súvisiace osobitné predpisy, ktoré sa uplatňujú vo vzťahu k európskym štrukturálnym 

fondom 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Zamestnanec Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorého pracovná 

pozícia vyžaduje prístupy do relevantných informačných systémov pre potreby 

štrukturálnych fondov 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, rodné číslo a ďalšie 

údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom 

spracúvania 

Kategórie príjemcov 
DataCentrum 

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a  informatizáciu 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 

Dokumenty sa uchovávajú po obdobie nie dlhšie ako je nevyhnutné na účely, na ktoré boli 

údaje zozbierané alebo na ktoré boli ďalej spracované, najneskôr do troch rokov 

od ukončenia operačného programu 

 

 

106 Označenie (názov) činnosti: Zelená linka 

 

Účel spracúvania 

Kancelária prvého kontaktu 

Nahlasovanie možného ohrozenia stavu životného prostredia alebo porušenia zákonov 

v oblasti životného prostredia (zasielanie a vybavovanie podnetov) 

Právny základ 

Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Opis kategórií 

dotknutých osôb 

Fyzické osoby, ktoré oznámia podnet prostredníctvom telefónu alebo e-mailu a iné fyzické 

osoby, ktorých osobné údaje sú predmetom podnetu alebo ktorých osobné údaje sú v rámci 

vybavovania podnetu spracúvané 

Opis kategórií 

osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, ktoré oznamovateľ uvedie v podnete, najmä titul, 

meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, adresa, predmet podnetu a iné osobné údaje 

zistené alebo predložené v priebehu preverovania a vybavovania podnetu a ktoré sú 

nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania 

Osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) alebo § 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 

č. 221/2019 Z. z. môžu byť predmetom spracúvania, ak sú priamo uvedené v podnete 

alebo zistené v priebehu vybavovania podnetu 



 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky podľa čl. 10 nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) alebo § 17 zákona č. 18/2018 

Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 

č. 221/2019 Z. z. môžu byť predmetom spracúvania, ak sú priamo uvedené v podnete 

alebo zistené v priebehu vybavovania podnetu 

Kategórie príjemcov 

Orgány verejnej správy a iné osoby v súvislosti s poskytovaním súčinnosti pri preverovaní 

a vybavovaní podnetu 

Orgány činné v trestnom konaní 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojitosti s § 13 ods. 2 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

Cezhraničné prenosy Neuskutočňuje sa 

Zverejňovanie Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie 5 rokov 

 


