
Plnenie informačnej povinnosti prevádzkovateľa 

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní osobných údajov 
 

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 

článok 13 odsek 1 a 2, a článok 15 odsek 1. 

 

I. OKRUH SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÍ 
PaM 
 

II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI 

Názov prevádzkovateľa Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava 

Identifikačné číslo organizácie (IČO) 00352519 

 

Adresa J. Bottu 31, 917 87  Trnava 

Štát Slovenská republika 

Právna forma Rozpočtová organizácia 

Štatutárny orgán prevádzkovateľa  

(alebo osoba oprávnená konať v jeho mene) 

Mgr. Jozef Jančovič 

Zodpovedná osoba Mgr. Katarína Lukačovičová 

Kontakt zodpovednej osoby  033/ 59 838 30 

Okruh oprávnených osôb Mzdová účtovníčka. 
 

III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH 

Účel spracúvania osobných údajov Systém spracúva osobné údaje zamestnancov 

prevádzkovateľa v rozsahu definovanom 

osobitnými zákonmi, ktoré priamo súvisia 

s pracovným pomerom. Osobné údaje sú 

spracúvané v písomnej aj elektronickej forme. 

V písomnej forme sa jedná osobné spisy 

zamestnancov, obsahujúce pracovné zmluvy 

a agendu súvisiacu s pracovnoprávnym 

vzťahom. Dochádzka zamestnancov je 

zaznamenávaná elektronickým dochádzkovým 

systémom. Záznam o príchode/odchode je 

aktivovaný čipovou kartou. Následne uvádzaná 

agenda a) – e), ktorá sa môže vyskytnúť 

v pracovnoprávnom vzťahu sa týka 

zamestnancov prevádzkovateľa, je 

subsystémom personálneho a mzdového 

informačného systému - Evidencia pracovných 

úrazov, evidencia pohľadávok po splatnosti, 

evidencia poistných udalostí, evidencia škôd, 

mánk zamestnancov spoločnosti, evidencia 

sporov. 

Právny základ spracúvania osobných údajov 

 

Zákon č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení 

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

zákon o dani z príjmov v znení neskorších 

predpisov, zákon č.461/2003 Z. z. zákon o 

sociálnom poistení v znení neskorších 

predpisov, zákon č.580/2004 Z. z. zákon o 

zdravotnom poistení v znení neskorších 

predpisov, zákon č.43/2004 Z. z. zákon o 

starobnom dôchodkovom sporení v znení 

neskorších predpisov, zákon č.650/2004 Z. z. 



zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení v 

znení neskorších predpisov, zákon č.600/2003 

Z. z. o prídavku na dieťa v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone 

práce vo verejnom záujme,  zákon č. 553/2003 

Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 

pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

Okruh dotknutých osôb Vlastní zamestnanci, uchádzači o zamestnanie, 

pracovníci na dohodu o vykonaní práce, ich 

rodinní príslušníci (manžel/manželka, 

vyživované deti, rodičia vyživovaných detí), 

bývalí zamestnanci, blízke osoby. 

Kategórie osobných údajov Bežné osobné údaje, osobitné osobné údaje 

(údaje o zdraví) 
Zoznam osobných údajov 

(alebo rozsah) 

Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, 

adresa, dátum narodenia, rodné číslo, miesto 

narodenia, národnosť,  mená a priezviská 

rodinných príslušníkov,  rodinný stav, životopis, 

údaje o vzdelaní (kópie dokladov 

potvrdzujúcich vzdelanie), údaje o praxi, 

absolvované kurzy a školenia, jazykové 

znalosti, číslo osobného dokladu, číslo 

osobného účtu, zdravotný stav (zdravý – ZPS), 

názov zdravotnej poisťovne, doplnkovej 

dôchodkovej poisťovne. 

Označenie bezpečnostných opatrení Popis bezpečnostných opatrení na ochranu 

osobných údajov podľa platnej legislatívy 

EÚ a SR 
 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

Poskytovanie osobných údajov 

Tretie strany (prípadne okruh tr. strán)  Právny základ 

Osobné údaje sa neposkytujú  

Sprístupňovanie osobných údajov 

Okruh príjemcov Právny základ  
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  
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 

Sťažovateľ a iné osoby, ktorých sa sťažnosť týka Zákon č. 400/2009 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 zákona č. 289/2012 Z. z. 

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 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. 

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

Zverejňovanie osobných údajov 

Spôsob zverejnenia Právny základ 

Osobné údaje sa nezverejňujú  

Cezhraničný prenos osobných údajov 

Tretia krajina Právny základ 

Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje  
 

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
1.9.1990 

 
 

VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Organizácia uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle 

Nariadenia GDPR. 

 

- Osobné údaje uchovávané v rámci osobného spisu štátneho zamestnanca = 70 rokov 



- Majetkové priznanie = 5 rokov  

- Predzmluvné vzťahy – výberové konania a žiadosti o zamestnanie = 5 rokov  

- zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme - Do 70 roku života zamestnanca  

- dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a vedľajšie pracovné pomery 

= 70 rokov 

- evidencia dochádzky = 3 roky 

- podklady pre odmeny zamestnancov úradu a vedúcich ústredných orgánov štátnej správy 

= 10 rokov 

- plán čerpania dovoleniek = 5 roky 

- plány, stáže, semináre, školenia a študijné pobyty = 5 rokov 

- povolenie vstupu do objektov vrátane evidencie = 3 roky 

- pracovno-právne spory = 10 rokov 

- evidencia dôchodcov a osôb so zmenenou pracovnou schopnosťou = 5 rokov 

- starostlivosť o zamestnancov (nemocenské a sociálne zabezpečenie) = 10 rokov 

 

VII. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY 

Dotknutá osoba má podľa článku 15 ods. 1 písm. e) a f) právo požadovať od 

prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, alebo ich 

vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, taktiež právo namietať proti takémuto 

spracúvaniu a právo podať sťažnosť dozornému orgánu. V prípade, že dotknutá osoba 

poskytla úradu osobné údaje na základe súhlasu alebo zmluvy, má podľa článku 20 právo 

preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi bez toho, aby jej v tom úrad bránil. V 

prípade, že spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby je nevyhnutné na splnenie úlohy 

realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone  verejnej moci  alebo úrad odôvodní 

spracúvanie  osobných údajov oprávneným záujmov, má dotknutá osoba podľa článku 21 

právo namietať. Dotknutá osoba má v prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré 

pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, zároveň 

právo podľa článku 34 byť úradom informovaná o porušení ochrany osobných údajov. 

 

 

 

 


