
 

Vzor Záznamu o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa/zástupcu prevádzkovateľa 

    

 

Identifikačné a 
kontaktné 

údaje* 

Obchodné 
meno/meno a 

priezvisko 

IČO  
(ak bolo pridelené) 

Adresa 
trvalého 

bydliska/sídlo 
PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt 

 

prevádzkovateľ 
Zariadenie sociálnych 
služieb HARMÓNIA 

52757056 
Tuhárske 
námestie 
886/10  

98401 Lučenec 
Slovenská 
republika 

  
  

 

spoločný 
prevádzkovateľ 

              
  

 

zástupca 
prevádzkovateľa 

              
  

 

zodpovedná 
osoba 

Zamestnanec ZSS           zodpovedna.osoba@zssharmonia.sk  tel.: 0911 091 791 

 

*prevádzkovateľ vypíše políčka, ktoré sú 
relevantné, napr. ak nemá určenú 

zodpovednú osobu záznam nebude takéto 
informácie obsahovať   

 

    

 
 

  
 

    

 
  

  
 

    

P. č. 
Okruh 

spracovateľských 
operácií 

Účel spracúvania 
Právny základ 

spracovateľskej činnosti 
(nepovinné) 

Kategórie 
dotknutých 

osôb 

Kategória 
osobných 

údajov 

Lehota na 
výmaz OÚ 

Kategória 
príjemcov 

Označenie tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

Bezpečnostné 
opatrenia 

(technické a 
organizačné) 

1 
Bankový systém 

klientov 

Evidencia záznamov o 
finančných prostriedkoch 
prijímateľov sociálnych 

služieb. 

Zákon č. 448/2008 Z. z. o 
sociálnych službách v 

znení neskorších 
predpisov. 

Príjemcovia 
sociálnych 

služieb 

bežné osobné 
údaje 

Po dobu 
poskytovania 

služby a v 
zmysle Zákona 
č. 395/2002 o 
archívoch a 

registratúrach 

Personalista, 
administratívno-

soc. pracovníčka, 
Ekonómka Vedúca 
úseku odborných 
činností, Vedúca 

stravovacej 
prevádzky. 

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje 

Popis 
bezpečnostných 

opatrení na ochranu 
osobných údajov 

podľa platnej 
legislatívy EÚ a SR 

mailto:zodpovedna.osoba@zssharmonia.sk


2 
Evidencia 

uchádzačov o 
zamestnanie 

Vedenie databázy 
uchádzačov o 
zamestnanie. 

Súhlas dotknutej osoby 
podľa Nariadenia Rady EÚ 

č. 2016/679 z 27. apríla 
2016 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto 
údajov a Zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov v 

platnom znení 

Uchádzači o 
zamestnanie 

bežné osobné 
údaje 

3 roky 

Súd, orgány činné 
v trestnom konaní 

Iný oprávnený 
subjekt 

Orgány štátnej 
správy a verejnej 

moci na výkon 
kontroly a dozoru 
(napr. inšpektorát 

práce) 

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje 

Popis 
bezpečnostných 

opatrení na ochranu 
osobných údajov 

podľa platnej 
legislatívy EÚ a SR 

3 
Personalistika 

a mzdy 

Plnenie povinnosti 
zamestnávateľa 

súvisiacich s pracovným 
pomerom, obdobným 

vzťahom napr. na 
základe dohôd o prácach 

vykonávaných mimo 
pracovného pomeru, 

vrátane predzmluvných 
vzťahov. 

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

zákon č. 580/2004 Z. z. o 
zdravotnom postení a 

zmene a doplnení zákona 
č. 95/2002 Z. z. o 

poisťovníctve a o zmene a 
doplnení niektorých 

zákonov v znení 
neskorších predpisov, 

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

neskorších predpisov, 
zákon č. 595/2003 Z. z. o 

dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov, 

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

sporení v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 

650/2204 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 

Uchádzači 
o zamestnanie, 

zamestnanci 
prevádzkovateľa, 

blízke osoby, 
bývalí 

zamestnanci 

Bežné 
osobné údaje, 

osobitné 
osobné údaje 

(údaje o 
zdraví) 

V zmysle 
Zákona č. 
395/2002 

o archívoch a 
registratúrach 

Personalista 
 

Sociálna poisťovňa 
 

Zdravotné 
poisťovne 

 
Daňový úrad –  

Doplnkové 
dôchodkové 
sporiteľne 

 
Dôchodkové 
správcovské 
spoločnosti 

 
Orgány štátnej 

správy a verejnej 
moci na výkon 

kontroly a dozoru 
(napr. inšpektorát 

práce) 
 
 

Ústredie práce, 
sociálnych vecí a 

rodiny 
 
 

Banky  
 

Trnavský 
samosprávny kraj 

 
Národný kontrolný 

úrad 
 

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje 

Popis 
bezpečnostných 

opatrení na ochranu 
osobných údajov 

podľa platnej 
legislatívy EÚ a SR 



doplnení niektorých 
zákonov v znení 

neskorších predpisov, 
zákon č. 152/1994 Z. z. o 

sociálnom fonde a o 
zmene a doplnení zákona 

č. 215/2004 Z. z. o 
ochrane utajovaných 

skutočností 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, 
zákon č. 314/2001 Z. z. o 

požiarnej ochrane a o 
zmene a doplnení 

niektorých zákonov v 
znení neskorších 

predpisov, zákon č. 
42/1994 Z. z. o civilnej 

ochrane obyvateľstva a o 
zmene a doplnení 

niektorých zákonov v 
znení neskorších 

predpisov, zákon č. 
570/2005 Z. z. o brannej 
povinnosti a o zmene a 

doplnení niektorých 
zákonov v znení 

neskorších predpisov, 
zákon č. 404/2011 Z. z. o 

pobyte cudzincov a o 
zmene a doplnení 

niektorých zákonov v 
znení neskorších 

predpisov, zákon č. 

Súd, orgány činné 
v trestnom konaní 

Zástupcovia 
zamestnancov 
Iný oprávnený 

subjekt 



25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní, 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, 
zákon č. 483/2001Z. z. o 

bankách v znení 
neskorších predpisov, 

zákon č. 492/2009 Z. z. o 
platobnom styku v znení 
neskorších predpisov, 

zákon č. 523/2004 Z. z. 
rozpočtové pravidlá 

verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých 

zákonov v znení 
neskorších predpisov, 

zákon č. 317/2009 Z. z. o 
pedagogických 

zamestnancov a 
odborných zamestnancoch 

a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, zákon 

č. 553/2003 Z. z. o 
odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme 

a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

4 
Poistenie klientov 
a zamestnancov 

Poistenie klientov a 
zamestnancov DSS 

Zákon č. 8/2008 Z. z.  
o poisťovníctve a o zmene 

a doplnení niektorých 
zákonov. 

Klienti, 
zamestnanci 

Bežné 
osobné údaje 

Po dobu 
poskytovania 
poistenia a v 

zmysle Zákona 
č. 395/2002 o 
archívoch a 

registratúrach 

UNION zdravotná 
poisťovňa 

Všeobecná 
zdravotná 
poisťovňa 

Dôvera zdravotná 
poisťovňa 

Iný oprávnený 
subjekt 

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje 

Popis 
bezpečnostných 

opatrení na ochranu 
osobných údajov 

podľa platnej 
legislatívy EÚ a SR 



5 Správa registratúry Správa registratúry 

Zákon č. 395/2002 o 
archívoch a registratúrach 

a o doplnení niektorých 
zákonov, zákon č. 

216/2007 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 

325/2002 Z. z. o archívoch 
a registratúrach o doplnení 

niektorých zákonov, 
vyhláška MV SR č. 

628/2002 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona o 
archívoch a registratúrach 

a o doplnení niektorých 
zákonov, vyhláška MV SR 
č. 251/2005 Z. z., ktorou 

sa mení a dopĺňa vyhláška 
MV SR č. 628/2002 Z .z. 

V tomto IS sú 
spracované 

osobné údaje 
dotknutých osôb 
zo všetkých IS 

Bežné 
osobné údaje, 

osobitné 
osobné údaje 

(údaje o 
zdraví) 

V zmysle 
Zákona č. 
395/2002 

o archívoch a 
registratúrach 

Ministerstvo vnútra 
Slovenskej 
republiky 

Štátny archív  
Oddelenie správy 

registratúry 

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje 

Popis 
bezpečnostných 

opatrení na ochranu 
osobných údajov 

podľa platnej 
legislatívy EÚ a SR 

6 Sťažnosti 
Evidencia sťažností 

fyzických osôb.      

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

zákona č. 289/2012 Z. z. 

Fyzické osoby – 
sťažovateľ, 

fyzická osoba – 
zástupca 

sťažovateľa, iné 
fyzické osoby, 
ktorých osobné 

údaje sú 
nevyhnutné na 
vybavovanie 

sťažnosti 

Bežné 
osobné údaje, 

osobitné 
osobné údaje 

(údaje o 
zdraví) 

10 rokov 

Orgány verejnej 
správy a iné 

osoby, v rámci 
poskytovanej 

súčinnosti 
Sťažovateľ a iné 
osoby, ktorých sa 

sťažnosť týka 

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje 

Popis 
bezpečnostných 

opatrení na ochranu 
osobných údajov 

podľa platnej 
legislatívy EÚ a SR 

7 
Účtovníctvo a 

ekonomika 
Spracovanie a evidencia 

účtovných dokladov. 

Zákon č. 431/2002 Z. z. o 
účtovníctve v znení 

neskorších predpisov, 
zákon č. 523/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách 
verejnej správy v znení 
neskorších predpisov, 

zákon č. 222/2004 Z. z. o 
dani z pridanej hodnoty v 

znení neskorších 
predpisov, zákon č. 

18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o 

zmene a doplnení 
niektorých zákonov, zákon 
č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení 
neskorších predpisov, 

Zamestnanci, 
dodávatelia a 

klienti 
prevádzkovateľa 

alebo 
zamestnanci 

bežné osobné 
údaje 

V zmysle 
Zákona č. 
395/2002 

o archívoch a 
registratúrach 

Sociálna poisťovňa 
Zdravotné 
poisťovne 

Daňový úrad 
Obecné a mestské 

úrady 
Trnavský 

samosprávny kraj 
Národný kontrolný 

úrad 
Colný úrad 

Iný oprávnený 
subjekt 

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje 

Popis 
bezpečnostných 

opatrení na ochranu 
osobných údajov 

podľa platnej 
legislatívy EÚ a SR 



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

8 
Evidencia zmlúv s 

FO 

Spracovávanie osobných 
údajov fyzickej osoby ako 

jednej zo zmluvných 
strán. V IS Zmluvné 

vzťahy s FO dochádza k 
pripravovaniu zmluvných 
vzťahov, a to prevodom 

majetku,  nájomných 
zmlúv, kúpnych zmlúv, 
vypracovaniu zmlúv v 
rámci dodávateľsko–

odberateľských  vzťahov 
a podobne. 

Spracúvanie osobných 
údajov je povolené 

Ústavou SR, Občianskym 
zákonníkom, Obchodným 
zákonníkom a súvisiacimi 

právnymi predpismi. Zákon 
č. 302/2001 Z. z. o 

samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o 
samosprávnych krajoch), 
zákon č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a 

doplnení niektorých 
zákonov. 

Zmluvné strany – 
fyzické osoby 

bežné osobné 
údaje 

10 rokov a v 
zmysle Zákona 
č. 395/2002 o 
archívoch a 

registratúrach 

Súd, orgány činné 
v trestnom konaní 
Policajný zbor SR 

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje 

Popis 
bezpečnostných 

opatrení na ochranu 
osobných údajov 

podľa platnej 
legislatívy EÚ a SR 

9 Infozákon 
Vybavovanie žiadostí o 

sprístupnenie informácií. 

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  

Fyzické osoby – 
žiadateľ, 

dotknuté osoby 
podľa §9 zákona 
č. 211/2000Z.z o 

slobodnom 
prístupe k 

informáciám a o 
zmene a 
doplnení 

niektorých 
zákonov (zákon 

o slobode 
informácií) v 

znení neskorších 
predpisov 

bežné osobné 
údaje 

5 rokov a v 
zmysle Zákona 
č. 395/2002 o 
archívoch a 

registratúrach 

Súd, orgány činné 
v trestnom konaní 
Iný správny orgán 

Obvodný úrad 
Trnava 

Iný oprávnený 
subjekt 

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje 

Popis 
bezpečnostných 

opatrení na ochranu 
osobných údajov 

podľa platnej 
legislatívy EÚ a SR 



10 
Zdravotnícka a 

terapeutická 
agenda 

sledovanie a hodnotenie 
zdravotno-terapeutických 
výkonov, odborná práca 

pri zabezpečovaní 
liečebnej výživy, 

zabezpečenie účelnej 
distribúcie zdravotného 

materiálu, ošetrovateľské 
procesy (zdravotné karty 
klientov, výmenné listy, 

recepty ...), tvorba 
individuálnych plánov, 

denné prípravy, príprava, 
vedenie a evidencia 

akcií. 

Zákon č. 448/2008 Z. z. o 
sociálnych službách v 

znení neskorších 
predpisov, zákon č. 

455/1991 Z. z. o 
živnostenskom podnikaní v 

znení neskorších 
predpisov, Občiansky 

zákonník vyhláška 
Ministerstva zdravotníctva 
č. 109/2009 a č. 244/2011 

výber zdravotných 
výkonov v zariadeniach 

sociálnych služieb. 

Príjemcovia 
sociálnych 

služieb, zákonní 
zástupcovia. 

Bežné 
osobné údaje, 

osobitné 
osobné údaje 

(údaje o 
zdraví) 

Po dobu 
poskytovania 

služby a v 
zmysle Zákona 
č. 395/2002 o 
archívoch a 

registratúrach 

Zriaďovateľ  
Sociálna poisťovňa 

Úrad práce, 
sociálnych vecí a 

rodiny 
Banky a poisťovne 

Všeobecní a 
odborní lekári 

Lekáreň 
Výdajňa 

zdravotníckych 
potrieb 

Zdravotné 
poisťovne 

Pohrebné firmy 
Iný správny orgán 

Obvodný úrad 
Trnava 

Iný oprávnený 
subjekt 

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje 

Popis 
bezpečnostných 

opatrení na ochranu 
osobných údajov 

podľa platnej 
legislatívy EÚ a SR 

11 Sociálna agenda 

Spracúvanie základnej 
anamnézy o klientovi v 
ZSS, vedenie evidencie 
klienta v ZSS,  vedenie 

evidencie vkladných 
knižiek a osobných 

účtov, cenných vecí a 
hnuteľného majetku, 

(Žiadosť o uzatvorenie 
„Zmluvy o poskytovaní 
soc. služby“, zaradenie 

do poradovníka, 
rozhodnutie o prijatí, 

zmluva o poskytovaní 
soc. služby),spolupráca a  

korešpondencia s 
orgánmi miestnej štátnej 
správy a samosprávy, s 

registrovanými a 
akreditovanými subjektmi 
a ďalšími inštitúciami, a 
rodinnými príslušníkmi 

klienta, vedenie 
evidencie žiadosti o 
umiestnenie do ZSS 

(poradovník  čakateľov   
na poskytovanie 
starostlivosti), 

Zákon č.448/2008 Z. z. o 
sociálnych službách a o 

zmene a doplnení zákona 
č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v 

znení neskorších 
predpisov. 

Žiadatelia, 
prijímatelia a 

zákonní 
zástupcovia 

prípadne 
opatrovníci, 

rodinní 
príslušníci 

Bežné 
osobné údaje, 

osobitné 
osobné údaje 

(údaje o 
zdraví) 

Po dobu 
poskytovania 

služby a v 
zmysle Zákona 
č. 395/2002 o 
archívoch a 

registratúrach 

Sociálna poisťovňa 
Úrad práce, 

sociálnych vecí a 
rodiny 

Banky a poisťovne 
Všeobecní a 
odborní lekári 

Lekáreň 
Výdajňa 

zdravotníckych 
potrieb 

Zdravotné 
poisťovne 

Pohrebné firmy 
Iný správny orgán 

Obvodný úrad 
Trnava 

Iný oprávnený 
subjekt 

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje 

Popis 
bezpečnostných 

opatrení na ochranu 
osobných údajov 

podľa platnej 
legislatívy EÚ a SR 



vypracúvanie zmluvy o 
poskytovaní soc. služby 

a dodatok k zmluve, 
Poskytovanie údajov 

klientov na poistenie a na 
záverečné správy 

projektov. 

12 Evidencia návštev 
Evidencia údajov o 

návštevách  
Zákon č. 300/2005 trestný 

zákon.  
Návštevníci 
zariadenia 

Bežné 
osobné údaje 

V zmysle 
Zákona č. 

395/2002 o 
archívoch a 

registratúrach 

Orgány činné v 
trestnom konaní 

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje 

Popis 
bezpečnostných 

opatrení na ochranu 
osobných údajov 

podľa platnej 
legislatívy EÚ a SR 

 


