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INFORMÁCIE / spracúvanie osobných 
údajov 

Centrum včasnej intervencie Trenčín, n.o. 
Sídlo:   913 38, Soblahov 646, SR  

IČO: 50808389, DIČ:  2120473619, IČ DPH: SK2120473619  
Štatutárny orgán: PhDr. Gabriela Zaťková  

(ďalej tiež len „prevádzkovateľ“) 
 

  
 
Týmto by sme Vás radi informovali o: 
1. Spracúvaní osobných údajov 
2. Zásadách používania cookies 

 
Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov patrí medzi 
základné práva. V článku 8 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie  a v článku 
16 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že každý má právo na 
ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. 
 
Zároveň vás chceme informovať, že dňa 19.12.2017 podpísal prezident SR, pán 
Andrej Kiska, Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, ktorému bolo v zbierke zákonov pridelené číslo 18/2018 Z.z. a ktorým sa 
25.05.2018 zruší aktuálny zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. 
 
Vzhľadom na vyššie uvedené pristúpil prevádzkovateľ,  nie len k vypracovaniu 
dokumentácie v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov, ktorá 
zároveň obsahuje aj posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, ale aj s 
ohľadom  na povahu, rozsah, a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s 
rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby, 
prevádzkovateľ prijal vhodné technické a organizačné opatrenia na 
zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa 
vykonáva v súlade s predmetným zákonom. Uvedené opatrenia bude 
prevádzkovateľ podľa potreby aktualizovať. 
 
Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň 
jedného z týchto právnych základov 

a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov 
aspoň na jeden konkrétny účel, 

b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej 
zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred 
uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, 
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c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu 
alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,  

d) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia 
alebo majetku dotknutej osoby, alebo inej fyzickej osoby, 

e) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej 
vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej 
prevádzkovateľovi, alebo 

f) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov 
prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito 
záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si 
ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa; tento právny 
základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej 
moci pri plnení ich úloh. 

 
Právny základ pre spracúvanie osobných údajov podľa odseku 1 písm. c) a e) musí 
byť ustanovený v tomto zákone, osobitnom predpise alebo v medzinárodnej zmluve, 
ktorou je Slovenská republika viazaná; osobitný zákon musí ustanovovať účel 
spracúvania osobných údajov, kategóriu dotknutých osôb a zoznam spracúvaných 
osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov. Spracúvané osobné 
údaje na základe osobitného zákona možno z informačného systému poskytnúť, 
preniesť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania 
alebo účel zverejňovania, zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah 
spracúvaných osobných údajov, ktoré možno poskytnúť alebo zverejniť, prípadne 
tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytnú.  
 
Ak spracúvanie osobných údajov na iný účel ako na účel, na ktorý boli osobné údaje 
získané, nie je založené na súhlase dotknutej osoby alebo na osobitnom predpise, 
prevádzkovateľ na zistenie toho, či je spracúvanie osobných údajov na iný účel 
zlučiteľné s účelom, na ktorý boli osobné údaje pôvodne získané okrem iného musí 
zohľadniť 

a) akúkoľvek súvislosť medzi účelom, na ktorý sa osobné údaje pôvodne 
získali, a účelom zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov, 

b) okolnosti, za akých sa osobné údaje získali, najmä okolnosti týkajúce sa 
vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, 

c) povahu osobných údajov, najmä či sa spracúvajú osobitné kategórie 
osobných údajov podľa § 16 alebo osobné údaje týkajúce sa uznania viny 
za spáchanie trestného činu alebo priestupku podľa § 17, 

d) možné následky zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov pre 
dotknutú osobu a 

e) existenciu primeraných záruk, ktoré môžu zahŕňať šifrovanie alebo 
pseudonymizáciu. 
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Podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov 
a) Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, 

prevádzkovateľ je povinný kedykoľvek vedieť preukázať, že dotknutá osoba 
poskytla súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. 

b) Ak prevádzkovateľ žiada o udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov 
dotknutú osobu, tento súhlas musí byť odlíšený od iných skutočností a musí 
byť vyjadrený jasne a v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme. 

c) Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním 
osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na 
zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho 
odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto 
skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým 
spôsobom akým súhlas udelila 

d) Pri posudzovaní, či bol súhlas poskytnutý slobodne, sa najmä zohľadní 
skutočnosť, či sa plnenie zmluvy vrátane poskytnutia služby podmieňuje 
súhlasom so spracúvaním osobných údajov, ktorý nie je na plnenie tejto 
zmluvy nevyhnutný. 

 
Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 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 od 25.05.2018 zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
Dotknutá osoba si je vedomá svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 
18/2018 Z. z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv 
dotknutých osôb.  
 
V zmysle § 21 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. dotknutá osoba má právo získať 
od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa 
jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba 
má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o  

a) účele spracúvania osobných údajov, 
b) kategórii spracúvaných osobných údajov, 
c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť 

osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o 
medzinárodnej organizácii, ak je to možné,  

d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o 
kritériách jej určenia,  

e) práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa 
dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o 
práve namietať spracúvanie osobných údajov,  

f) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,   
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g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, 
h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania 

podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej 
osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a 
predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre 
dotknutú osobu.  

 
Dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa 
prenosu podľa § 482 ods. 2 až 4, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny 
alebo medzinárodnej organizácii.  
Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré 
spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba 
požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci 
administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné 
údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky. Každá dotknutá osoba 
môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej 
osobných údajov 
 

Zodpovedná osoba u prevádzkovateľa od 25.05.2018:  
 
Meno, priezvisko:  
Kontakt:  
Email:  
Adresa:  

 
Zodpovedná osoba: 

a) poskytuje informácie a poradenstvo prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi 
a zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, o ich 
povinnostiach podľa tohto zákona, osobitných predpisov alebo medzinárodných 
zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcich sa ochrany osobných 
údajov, 

b) monitoruje súlad s týmto zákonom, osobitnými predpismi alebo medzinárodnými 
zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcimi sa ochrany 
osobných údajov a s pravidlami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa 
súvisiacimi s ochranou osobných údajov vrátane rozdelenia povinností, 
zvyšovania povedomia a odbornej prípravy osôb, ktoré sú zapojené do 
spracovateľských operácií a súvisiacich auditov ochrany osobných údajov, 

c) poskytuje na požiadanie poradenstvo, ak ide o posúdenie vplyvu na ochranu 
osobných údajov a monitorovanie jeho vykonávania podľa § 42, 

d) spolupracuje s úradom pri plnení svojich úloh, 
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e) plní úlohy kontaktného miesta pre úrad v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa 
spracúvania osobných údajov vrátane predchádzajúcej konzultácie podľa § 43 a 
podľa potreby aj konzultácie v iných veciach. 

 
Zodpovedná osoba pri výkone svojich úloh náležite zohľadňuje riziko spojené so 
spracovateľskými operáciami, pričom berie do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel 
spracúvania osobných údajov. 

 
 

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES 
 

Používanie cookies 
Táto webová stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie 
služby. Používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s  
nastavením prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky a v prehliadači je 
povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok 
používania súborov cookie. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého 
prehliadača. 
Čo sú cookies? 
Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri 
návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do 
iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory 
cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle 
obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej 
návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie 
odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré 
používame, nepoškodzujú váš počítač. 
 
Prečo používame cookies? 
Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, 
prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na 
našich stránkach nájdete dočasné i trvalé súbory cookie. Dočasné sa uchovávajú vo 
vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom 
zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej 
si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookie. Tým, že používame 
súbory cookies, nedochádza k porušovaniu zákona o ochrane osobných údajov, 
nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje, ani ich neposkytujeme 
sprostredkovateľom resp. tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto našej 
webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. Ak 
užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku 
nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymaže alebo zablokuje. Ak dôjde k 
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odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak 
niektoré funkcie nemusia fungovať správne. 
Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym 
funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity vašich návštev na našej 
webovej stránke. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb 
prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb 
farieb atď., čo nám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a 
zhromažďovanie analytických informácií, a to napríklad počtu návštevníkov na našej 
webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o 
používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade 
nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný 
identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby 
užívateľa pri ďalšej návšteve webovej stránky. 
 
Na našej webovej stránke používame niekoľko typov cookies: 

• Nevyhnutné súbory cookie sú nevyhnutne potrebné na základné fungovanie 
našej webovej stránky. Tieto súbory cookie umožňujú navigáciu na stránke a 
používanie požadovaných funkcií, napríklad prístup k zabezpečeným 
oblastiam stránky. Bez týchto súborov cookie by sme nemohli poskytovať 
služby, ktoré umožňujú tejto stránke fungovať. 

• Súbory cookie výkonu zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako 
používatelia využívajú našu stránku. Z týchto súborov cookie sa dozvieme, 
ako používatelia reagujú na stránku poskytnutím informácií o tom, aké oblasti 
navštívili, aký čas na našej stránke strávili, a či sa pri tom vyskytli nejaké 
problémy, napríklad chybové hlásenia. Tieto informácie nám pomáhajú 
vylepšovať výkonnosť našej stránky. 

• Súbory cookie funkčnosti vylepšujú fungovanie stránky. Tieto súbory cookie si 
môžu pamätať napríklad informácie ako používateľské meno, jazyk alebo 
preferovanú polohu. Tieto súbory cookie sa môžu používať na poskytovanie 
požadovaných služieb, ako sú sledovanie videa, komentovanie blogu alebo 
interakcia so službami tretích strán, ako sú funkcie sociálnych médií. Vďaka 
zapamätaniu si vašich volieb môže stránka poskytovať vylepšené a 
osobnejšie služby. 

 
Zmena nastavení 
Zmenou nastavení vo vašom webovom prehliadači môžete stanoviť, že vám bude 
ponúknutá možnosť, že vás prehliadač upozorní na to, kedy budú cookies uložené 
na váš počítač. Zmenou nastavenia môžete tak isto určiť, že váš prehliadač nebude 
prijímať cookies z tejto webovej stránky. Avšak, ak váš prehliadač nebude prijímať 
cookies s tejto webovej stránky, nemusí mať prístup, alebo nebude môcť využívať 
všetky funkcie webovej stránky. Ohľadom používania cookies, nás môžete 
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kontaktovať elektronicky na našej emailovej adrese uvedenej na tejto webovej 
stránke. 
 
Ako kontrolovať súbory cookie? 
Ponuka prevažnej časti prehliadačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení, 
napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých 
alebo vybratých súborov cookie atď.  Ďalšie informácie o správe súborov cookies 
môžete nájsť na tejto adrese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.aboutcookies.org/
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Záznam o spracovateľských činnostiach 
podľa § 37 ods. 1 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
Pre potreby tohto dokumentu sa uvádza nasledovné: Záznamy 
o spracovateľských činnostiach sa nevzťahujú na podnik alebo organizáciu, 
ktorá, zamestnáva menej ako 250 ľudí, POKIAĽ nie je pravdepodobné, že 
spracúvanie, ktoré vykonáva, povedie k riziku pre práva a slobody dotknutej osoby, 
pokiaľ je toto spracúvanie príležitostné alebo nezahŕňa osobitnú kategóriu údajov 
(napr. personalistika) podľa čl. 9 ods. 1 zák. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo osobných údajov týkajúcich 
sa uznaní viny za trestné činy a priestupky. 
 
I. Názov IS osobných údajov  
IS mzdy a personalistika 

 
a) Identifikačné údaje prevádzkovateľa 

Centrum včasnej intervencie Trenčín, n.o. 
Sídlo:   913 38, Soblahov 646, SR  

IČO: 50808389, DIČ:  2120473619, IČ DPH: SK2120473619  
Štatutárny orgán: PhDr. Gabriela Zaťková  

(ďalej tiež len „prevádzkovateľ“) 
 
 
 

b)  Účel spracúvania osobných údajov  
Účel spracúvania 
osobných údajov 

plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s 
pracovným pomerom, alebo obdobným vzťahom 
(napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvných 
vzťahov  

Právny základ spracúvania 
osobných údajov   

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

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

 zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov  

 zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení o 
zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o 
poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých 
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zákonov v znení neskorších predpisov  
 zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v 

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

neskorších predpisov  
 zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom 

sporení v znení neskorších predpisov  
 zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom 

dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

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

 zákon č. 462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri 
dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov  

 zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o 
zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o 
daniach z príjmov v znení neskorších predpisov  

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

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

  
c) opis kategórií dotknutých osôb  a kategórií osobných údajov    
Okruh dotknutých osôb     uchádzači o zamestnanie,  

 zamestnanci, 
 manželia alebo manželky zamestnancov,  
 vyživované deti zamestnancov, 
 rodičia vyživovaných detí zamestnancov,  
 blízke osoby zamestnancov,  
 bývalí zamestnanci   

Zoznam osobných údajov  
(alebo rozsah)    

 meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul,  
 rodné číslo,  
 dátum a miesto narodenia,  
 podpis,  
 rodinný stav,  
 štátna príslušnosť, 
 štátne občianstvo,  
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 trvalé bydlisko,  
 prechodné bydlisko,  
 pohlavie,  
 údaje o vzdelaní,  
 spôsobilosť na právne úkony,  
 poberanie prídavkov na deti,  
 mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie 

finančné náležitosti priznané za výkon funkcie 
alebo za výkon pracovnej činnosti, funkčný 
plat,  

 údaje o odpracovanom čase,  
 údaje o bankovom účte fyzickej osoby,  
 sumy postihnuté výkonom rozhodnutia 

nariadeným súdom alebo správnym orgánom,  
 peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady 

uložené  
zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím 
príslušných orgánov,  
 neprávom prijaté sumy dávok sociálneho 

poistenia a dôchodkov starobného 
dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, 
štátnych sociálnych dávok,  

 dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v 
hmotnej núdzi,  

 peňažných príspevkov na kompenzáciu 
sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného 
postihnutia, ktoré je zamestnanec povinný 
vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia 
podľa osobitného predpisu,  

 ročný úhrn vyplateného dôchodku,  
 údaje o pracovnej neschopnosti,  
 údaje o dôležitých osobných prekážkach v 

práci,  
 údaje o zmenenej pracovnej schopnosti,  
 údaje o predchádzajúcich zamestnávateľoch,  
 údaje o súčasných (ostatných) 

zamestnávateľoch, 
 pracovné zaradenie  
 deň začiatku pracovného pomeru alebo 

pracovnej činnosti,  
 údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu  

meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia,  



 

Strana 134 z 142 
 

 údaje o manželovi alebo manželke, deťoch, 
rodičoch detí v rozsahu meno, priezvisko, 
dátum narodenia, rodné číslo, adresa  

 údaje z potvrdenia o zamestnaní,  
 údaje o vedení zamestnanca v evidencii 

nezamestnaných občanov,  
 údaje o čerpaní materskej dovolenky a 

rodičovskej dovolenky,  
 údaje z dokladu o bezúhonnosti,  
 údaje o priznaní dôchodku, 
 o druhu dôchodku,  
 údaje zo zamestnaneckej zmluvy doplnkovej  

dôchodkovej poisťovne,  
 údaje o členstve v odborovej organizácii a 

platbe  
členského príspevku odborovej organizácii,  
 osobné údaje z majetkového priznania 

vedúcich zamestnancov pri výkone práce o 
verejnom záujme,  

 osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, 
osvedčenia  absolvovaných skúškach a 
vzdelávacích aktivitách,  

 údaje uvedené v životopise,  
Označenie 
bezpečnostných opatrení  

Podľa § 39 zákona NR SR č. 18/2018 Z.z.  - 
uvedené v dokumentácii Posúdenie vplyvu na 
ochranu osobných údajov v zmysle § 42 zákona NR 
SR č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov 

d) kategórie príjemcov (vrátane príjemcu v tretej krajine alebo medzinárodnej 
organizácii)   

Poskytovanie osobných údajov 
Tretie strany (prípadne okruh tretích 
strán) 

Právny základ 

Sociálna poisťovňa 
 

 zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom 
poistení v znení neskorších predpisov  

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

zdravotné poisťovne 
 

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

daňový úrad 
 

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

doplnkové dôchodkové sporiteľne 
 

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

dôchodkové správcovské 
spoločnosti 
 

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

orgány štátnej správy a verejnej 
moci na 
výkon kontroly a dozoru (napr. 
inšpektorát 
práce) 

 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 zmene a 
doplnení niektorých v znení 
neskorších predpisov  

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

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

zástupcovia zamestnancov 
 

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

Ústredie práce, sociálnych vecí a 
rodiny 
 

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

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

súd, orgány činné v trestnom 
konaní 
 

 zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky 
súdny poriadok v znení neskorších 
predpisov  

 zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný 
poriadok v znení neskorších 
predpisov 

exekútor 
 

 zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych 
exekútoroch a exekučnej činnosti 
(Exekučný poriadok ) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

iný oprávnený subjekt 
 

 všeobecne záväzný právny predpis v 
zmysle § 13 ods.1 písm. c) zákona 
NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 

Sprístupňovanie osobných údajov 
Okruh príjemcov Právny základ 
orgány verejnej správy a iné osoby, 
v rámci poskytovanej súčinnosti 

 zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v 
znení zákona č. 289/2012 Z. z. 

sťažovateľ a iné osoby, ktorých sa 
sťažnosť týka 

 zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v 
znení zákona č. 289/2012 Z. z. 

 
 
Zverejňovanie osobných údajov  
Spôsob zverejnenia Právny základ 

webová stránka   

len zamestnancov :  
 § 78 ods. 3 zákona NR SR č. 18/2018 

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

 v rozsahu:  
titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, 
telefónne číslo a adresa elektronickej pošty 
na pracovisko.  

e) Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, ak prevádzkovateľ 
zamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii 
a dokumentáciu o primeraných zárukách, ak prevádzkovateľ zamýšľa prenos 
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podľa § 51 ods. 1 a 2 zákona NR SR  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  

prenos osobných údajov sa 
neuskutočňuje 

-  

f) Predpokladané lehoty na vymazanie rôznych kategórií osobných údajov 

 
 
uchádzači o zamestnanie 

 ihneď po uplynutí  doby, na ktorý bol 
súhlas so spracovaním osobných údajov 
na účely uloženia do databázy 
uchádzačov o zamestnanie poskytnutý, 
alebo  

 ihneď po obdŕžaní odvolania 
poskytnutého súhlasu dotknutej osoby  

 
zamestnanci (osobné spisy) 

ustanovené zákonom č. 395/2002 Z.z. o 
archívoch a registratúrach a o doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších  
predpisov – 70 rokov od narodenia 
zamestnanca 

g) Všeobecný opis technických a organizačných bezpečnostných opatrení podľa § 
39 ods. 1 zákona NR SR  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

Na základe posúdenia rizika prevádzkovateľ prijal primerané a účinné bezpečnostné 
opatrenia uvedené v dokumentácii Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov 
v zmysle § 42 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, a to:  

• technické, organizačné a personálne bezpečnostné opatrenia s ohľadom na 
účel spracúvania, zásady spracúvania osobných údajov, množstva osobných 
údajov, rozsahu osobných údajov, doby uchovávania a dostupnosti osobných 
údajov, ako napríklad pseudonymizáciu, šifrovanie, minimalizácia údajov, 
poučenie, prístupová a kľúčová politika dôvernosti osobných údajov, 
dostupnosť k údajom dotknutou osobou v rámci zásady transparentného 
prístupu a výkonu práv dotknutou osobou, kontinuita spracúvania v prípade 
bezpečnostných incidentov, mlčanlivosť,  

• interné bezpečnostné pravidlá a postupy,  
• uskutočňovanie penetračných testov na identifikáciu možných útokov na 

osobné údaje, 
• vykonávanie testovacej, posudzovacej a hodnotiacej činnosti s ohľadom na 

cyklus spracúvania osobných údajov. 
 
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov prijal také bezpečnostné opatrenia, 
aby bol schopný v primeranej miere predchádzať bezpečnostným incidentom, a to 
tak fyzickým ako aj technickým, včas ich identifikovať s cieľom minimalizovať riziko 
narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti spracúvaných osobných údajov a tiež 
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s cieľom minimalizovať prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku 
bezpečnostného incidentu na právach dotknutých osôb.  
 
Prevádzkovateľ je povinný poučiť každú fyzickú osobu, ktorá, ako oprávnená osoba, 
vykonáva pre prevádzkovateľa spracovateľské činnosti, ako aj iné fyzické osoby, 
ktoré vykonávajú spracovateľské činnosti pre prevádzkovateľa na základe poverenia 
a majú prístup k osobným údajom prevádzkovateľa, aby dodržiavali a vykonávali 
spracovateľské operácie len na základe pokynov prevádzkovateľa alebo na základe 
osobitného predpisu, na základe ktorého táto fyzická osoba osobné údaje spracúva.  

 
V................,  dňa 25.05.2018                                                  
 
 

....................................................... 
prevádzkovateľ 
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Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby 
 

Centrum včasnej intervencie Trenčín, n.o. 
Sídlo:   913 38, Soblahov 646, SR  

IČO: 50808389, DIČ:  2120473619, IČ DPH: SK2120473619  
Štatutárny orgán: PhDr. Gabriela Zaťková  

(ďalej tiež len „prevádzkovateľ“) 
 

 
týmto na základe jej odborných kvalít, a to najmä na základe jej odborných znalostí práva a 
postupov v oblasti ochrany osobných údajov a na základe spôsobilosti plniť úlohy podľa § 46 
určuje: ............................................................................. (ďalej aj ako „zodpovedná osoba“) 
zabezpečením výkonu zodpovednej osoby dňom 25.05.2018  v zmysle zákona č. 18/2018 
Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
1. Zodpovedná osoba najmä 

a) poskytuje informácie a poradenstvo prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi a 
zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, o ich povinnostiach 
podľa tohto zákona, osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je 
Slovenská republika viazaná, týkajúcich sa ochrany osobných údajov, 

b) monitoruje súlad s týmto zákonom, osobitnými predpismi alebo medzinárodnými 
zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcimi sa ochrany osobných 
údajov a s pravidlami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa súvisiacimi s 
ochranou osobných údajov vrátane rozdelenia povinností, zvyšovania povedomia a 
odbornej prípravy osôb, ktoré sú zapojené do spracovateľských operácií a súvisiacich 
auditov ochrany osobných údajov, 

c) poskytuje na požiadanie poradenstvo, ak ide o posúdenie vplyvu na ochranu 
osobných údajov a monitorovanie jeho vykonávania podľa § 42, 

d) spolupracuje s úradom pri plnení svojich úloh, 
e) plní úlohy kontaktného miesta pre úrad v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa 

spracúvania osobných údajov vrátane predchádzajúcej konzultácie podľa § 43 a 
podľa potreby aj konzultácie v iných veciach. 

 
2. Zodpovedná osoba pri výkone svojich úloh náležite zohľadňuje riziko spojené so 
spracovateľskými operáciami, pričom berie do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel 
spracúvania osobných údajov. 
 
V ........................., dňa: 25.05.2018 
 
 

Za prevádzkovateľa : ..................................................... (podpis) 
 
 

Zodpovedná osoba: ...................................................... (podpis) 
 
 
 



 

Strana 140 z 142 
 

Mlčanlivosť 
v zmysle § 79 ods. 2 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

Centrum včasnej intervencie Trenčín, n.o. 
Sídlo:  913 38 Soblahov 646, SR 

Prevádzka: 913 38, Soblahov 646, SR  
IČO: 50808389, DIČ:  2120473619, IČ DPH: SK2120473619 

Štatutárny orgán: PhDr. Gabriela Zaťková 
(ďalej ako „prevádzkovateľ“) 

 (ďalej len „prevádzkovateľ“) 
 
1. Vyššie uvedený subjekt, je v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prevádzkovateľom informačných 
systémov, v ktorých spracúva osobné údaje dotknutých osôb. 

2. Prevádzkovateľ spracúva len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom 
zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. 

3. Prevádzkovateľ  spracúva a využíva osobné údaje výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá 
účelu, na ktorý boli zhromaždené.  

4. Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. 
5. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov. 
6. V zmysle vyššie uvedených ustanovení a v zmysle § 79 ods. 2 zákona NR SR č. 18/2018 

Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vás 
 
Meno, priezvisko, dátum narodenia: 
.................................................................................. 
ako oprávnenú osobu prevádzkovateľ zaväzuje  mlčanlivosťou o osobných údajoch 
všetkých fyzických osôb (dotknutých osôb), ktorými prídete do styku pri výkone 
pracovných povinností (na základe pracovnej zmluvy alebo dohody)  alebo pri výkone 
iných činností vyplývajúcich z členstva alebo funkcií v komisiách u prevádzkovateľa.  

 
7. Povinnosť mlčanlivosti o osobných údajoch, s ktorými prídete do styku u prevádzkovateľa 

počas Vášho pracovného pomeru a výkone pracovných povinností a činností 
vyplývajúcich z členstva alebo funkcií v komisiách u prevádzkovateľa trvá aj po skončení 
pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu.  

8. Prevádzkovateľ Vás upozorňuje, že za porušenie ochrany osobných údajov považujeme 
situácie, pri ktorých dochádza k nedovolenému resp. nezákonnému nakladaniu 
s osobnými údajmi, či už úmyselne alebo v dôsledku zanedbania povinností a opatrení 
prijatých na ich ochranu. Ak sa porušenie ochrany osobných údajov nerieši primeraným 
spôsobom a včas, môže fyzickým osobám spôsobiť ujmu na zdraví, majetkovú alebo 
nemajetkovú ujmu alebo akékoľvek iné závažné hospodárske či sociálne znevýhodnenie 
dotknutej fyzickej osoby. Porušenie ochrany môže byť vyvolané zvonka prevádzkovateľa 
alebo sprostredkovateľa, kybernetický útok alebo zvnútra prevádzkovateľa alebo 
sprostredkovateľa, pochybenie zamestnanca, a to tak úmyselné ako neúmyselné, ktoré 
povedie k narušeniu integrity, dostupnosti a dôvernosti osobných údajov. 
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9. Za neplnenie alebo porušenie niektorej z povinností ustanovených zákonom NR SR č. 

18/2018 Z. z. Úrad na ochranu osobných údajov môže uložiť pokutu a poriadkovú pokutu 
prevádzkovateľovi do výšky 10 000 000 EUR, alebo do výšky 20 000 000 EUR, a osobe, 
ktorá nie je prevádzkovateľom do výšky 2 000 EUR.  

 
V Soblahove, dňa 01.09.2019 

 
 
 
 
.........................................                                                                ......................................... 
      oprávnená osoba                                                                               prevádzkovateľ 
 
Mlčanlivosť v zmysle § 79 ods. 2 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dostanú: 
1. Oprávnená osoba – 1x 
2. Prevádzkovateľ – 1x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

........................................................................................................................................ 
Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno 
identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je 
napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo 
viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, 
mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.   
 
Spracúvaním osobných údajov je spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo 
súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, 
vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo 
kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo 
neautomatizovanými prostriedkami.  
 
Porušením ochrany osobných údajov je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, 
strate, zmene alebo neoprávnenému poskytnutiu prenášaných, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných 
osobných údajov, alebo k neoprávnenému prístupu k nim. 
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Text súhlasu uvedený na prihláške  
na vzdelávacie semináre 

 
 
 

Dotknutá osoba, v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov s ohľadom na 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), 
súhlasí so spracovaním osobných údajov, v rozsahu: meno, priezvisko, titul, 
adresa, dátum narodenia, tel. číslo, mail, zamestnávateľ, po dobu 2 rokov, ktoré 
bude spracúvať prevádzkovateľ, a to za účelom organizovania odborných seminárov. 
Pre potreby udeleného súhlasu sa uvádza, že prevádzkovateľom je: Centrum 
včasnej intervencie Trenčín, n.o. Sídlo:   913 38, Soblahov 646, SR  
IČO: 50808389, DIČ:  2120473619, IČ DPH: SK2120473619. Štatutárny orgán: 
PhDr. Gabriela Zaťková (ďalej ako „prevádzkovateľ“). 
 
Dotknutá osoba berie na vedomie, že spracúvanie osobných údajov sa riadi 
nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 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 od 25.05.2018 
zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Dotknutá osoba si je vedomá svojich práv, ktoré v § 19 až 
§ 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri 
uplatňovaní práv dotknutých osôb.  
 
Dotknutá osoba berie zároveň na vedomie, že v zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 
18/2018 Z. z. dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním 
osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť 
spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; pred 
poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. 
Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila 
 
 

 
 
 
 
 
 


