Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa

P. č.

Identifikačné a kontaktné údaje

Obchodné meno

IČO

Adresa sídla

PSČ

Obec

Štát

e-mail/tel. kontakt

prevádzkovateľ

Ministerstvo spravodlivosti SR

00166073

Račianska 71

813 11

Bratislava

Slovenská republika

02/ 888 91 111

zodpovedná osoba

ochrana.osobnych.udajov.MSSR@justice.sk

Účel spracúvania

Právny základ (predpis) spracovateľskej činnosti

Kategórie dotknutých osôb

Kategória osobných údajov

Lehota na výmaz OÚ

Katogória príjemcov

Označenie tretej krajiny
alebo medzinárodnej
organizácie

Vybrané bezpečnostné opatrenia
(technické a organizačné)

MS SR na základe ustanovenia § 13 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti
vlády a organizácii ústrednej štátnej správy vykonáva zastupovanie Slovenskej
republiky v medzinárodných súdnych konaniach pred Európskym súdom pre ľudské
práva a komunikácia s Výborom ministrov Rady Európy v oblasti výkonu rozsudkov a
účastníci v konaniach vedených pred ESĽP
rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva; túto činnosť vykonáva Kancelária
zástupcu SR pred ESĽP ďalej na základe Štatútu zástupcu Slovenskej republiky
pred Európskym súdom pre ľudské práva, ktorý bol schválený uznesením vlády číslo
543. zo dňa 13. júla 2005

osobné údaje pre potreby medzinárodných
súdnych sporov

Zmluva o Európskej únií; - Zmluva o fungovaní Európskej únie; - Zmluva o založení
Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu ; - Protokol č. 3 o štatúte Súdneho
dvora EÚ; - Rokovací poriadok Súdneho dvora; - Rokovací poriadok Všeobecného
súdu; - Doplnkový poriadok Súdneho dvora; - Praktické vykonávacie ustanovenia
Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu; - Rozhodnutie Súdneho dvora z 16.
októbra 2018 o podávaní a doručovaní procesných písomností prostredníctvom
aplikácie e-Curia, Ú. v. EÚ z 20. 11. 2018, L 293, s. 36. ; - Rozhodnutie Všeobecného
súdu z 11. júla 2018 o podávaní a doručovaní procesných písomností
prostredníctvom aplikácie e-Curia, Ú. v. EÚ z 25. 9. 2018, L 240, s. 72. ; - Podmienky
používania e-Curie platné pre zástupcov účastníkov konania; - Podmienky
používania e-Curie platné pre asistentov; - Odporúčania pre vnútroštátne súdy pri
podávaní návrhov na začatie prejudiciálnych konaní; - Praktické pokyny pre
účastníkov konania v konaniach pred Súdnym dvorom; - zákon č. 757/2004 Z. z. o
súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(pozri najmä § 79 a § 80); - zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a
organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov; - zákon č.
350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov; - ústavný zákon č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady
Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie; zákon č. 36/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní
rozpočtovej zodpovednosti v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov; - Postupy pre zastupovanie Slovenskej republiky pred súdmi EÚ,
schválené uznesením vlády Slovenskej republiky č. 377/2010 v znení uznesení vlády
Slovenskej republiky č. 831/2010, č. 396/2012 a č. 234/2016; - Pravidlá pre
zastupovanie Slovenskej republiky v predsúdnej fáze konania vedeného podľa
článku 258, článku 259 a článku 260 Zmluvy o fungovaní EÚ, schválené uznesením
vlády Slovenskej republiky č. 394/2011

oprávnené osoby prevádzkovateľov a
sprostredkovateľov v zmysle zákona č.
575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a
organizácii ústrednej štátnej správy v znení
neskorších predpisov a v zmysle ostatných
právnych základov spracúvania; účastníci
správnych a súdnych konaní v konaniach
vedených orgánmi a súdmi Slovenskej
republiky a iných členských štátov Európskej
únie; účastníci konaní na Súdnom dvore
Európskej únie; účastníci konaní vedených
inou inštitúciou, orgánom, úradom alebo
agentúrou Európskej únie; osoby, ktorých sa
týkajú vyššie uvedené konania alebo štádiá
predchádzajúce týmto konaniam;

Spracúvajú sa kategórie osobných údajov podľa §
79 a § 80 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, najmä: meno, priezvisko,
pracovné zaradenie, adresa na doručovanie,
adresa na doručovanie v elektronickej forme,
podpis a ďalšie osobné údaje zistené alebo
poskytnuté počas vykonávania úloh uvedených v
právnych predpisoch a aktoch, ktoré tvoria právny
základ spracúvania osobných údajov (konkrétny
typ a rozsah osobných údajov sa môže pri
každom jednotlivom konaní prejednávanom pred
Súdnym dvorom EÚ líšiť).

Zmluva o Európskej únií
Zmluva o fungovaní Európskej únie
Protokol č. 3 o štatúte Súdneho dvora EÚ
Rozhodnutie Rady 2010/124/EU z 25. februára 2010 o pravidlách činnosti výboru
ustanoveného v článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
Rokovací poriadok Rady Európskej únie
zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (pozri najmä § 79 a § 80)
zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej
správy v znení neskorších predpisov
Vytváranie pozícií SR k personálnym nomináciám týkajúcim sa
zákon č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v
SD EÚ a vytváranie pozícií SR v rámci pracovnej skupiny Rady
znení neskorších predpisov
EÚ pre Súdny dvor
ústavný zákon č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a
vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie
Postupy pre zastupovanie Slovenskej republiky pred súdmi EÚ, schválené
uznesením vlády Slovenskej republiky č. 377/2010 v znení uznesení vlády
Slovenskej republiky č. 831/2010, č. 396/2012 a č. 234/2016
Systém tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ schválený uznesením vlády
Slovenskej republiky č. 627/2013 v znení uznesení vlády Slovenskej republiky č.
485/2015 a č. 76/2016
čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) v spojení s čl. 6 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane
údajov

uchádzači o post sudcu a generálneho
advokáta, členovia výboru ustanoveného v
článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej
únie, uchádzači o členstvo vo výbore
ustanovenom v článku 255 Zmluvy o
fungovaní Európskej únie; oprávnené osoby
prevádzkovateľov a sprostredkovateľov v
zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o
organizácii činnosti vlády a organizácii
ústrednej štátnej správy v znení neskorších
predpisov a ostatných právnych základov
spracúvania; osoby, ktorých sa týkajú údaje,
ktoré je potrebné spracúvať na splnenie úloh
vyplývajúcich z účelu spracúvania;

Spracúvajú sa kategórie osobných údajov podľa §
79 a § 80 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, najmä: meno, priezvisko,
pracovné zaradenie, vzdelanie, adresa na
doručovanie, adresa na doručovanie v
elektronickej forme, podpis, ďalšie osobné údaje
uvedené v životopise kandidáta na personálnu
nomináciu alebo zistené alebo poskytnuté počas
vykonávania úloh uvedených v právnych
predpisoch, ktoré tvoria právny základ
spracúvania osobných údajov.

Poskytovanie informácií v súlade so zákonom o slobodnom
prístupe k informáciám, resp. Nariadením č. 1049/2001 v rámci
plnenia úloh Kancelárie zástupcu SR pred súdmi EÚ vrátane
osobných údajov týkajúcich sa správnych, súdnych a iných
konaní vedených proti MS SR

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o
prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie

dotknuté osoby žiadatelia o prístup alebo o
informácie a osoby spracúvajúce žiadosti

meno, priezvisko, trvalé a prechodné bydlisko, emailová adresa, resp. osobné údaje, ktoré
žiadateľ, resp. dotknutá osoba uvedenie resp.
doručí MS SR
meno, priezvisko, pracovné zaradenie, telefónne
číslo, emailová adresa (osoby spracúvajúce
žiadosti)

Vybavovanie podnetov občanov, žiadosť o radu a pomoc

verejný záujem prevádzkovateľa vybaviť podnet občana, verejný záujem vyplýva zo
zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej
správy a zákona 757/2004 Z. z. Zákon o súdoch

fyzické osoby, ktoré podali podnet

titul, meno, priezvisko, podpis, adresa, e-mailová
adresa, telefónne číslo a ďalšie osobné údaje,
ktoré dotknutá osoba sama iniciatívne uvedie

Evidencia a vedenie zoznamu kontaktných údajov o
spolupracujúcich osobách, o osobách zapojených do prác v
pracovných skupinách, komisiách, pozývaných na pracovné
stretnutia a výbory, zástupcovia ústredných orgánov štátnej
správy, verejnej správy, samosprávy alebo profesijných
organizáciách, zástupcovia tretieho sektora, zástupcovia
akademickej obce, zástupcovia vnútrorezortného prostredia,
zástupcovia medzinárodných a európskych organizácií a
inštitúcií, členovia Medzirezortnej komisie pre zastupovanie
SR pred súdmi EÚ, ako aj účastníci zasadnutí Medzirezortných
komisií a pod. plus kontakty poskytované formou vizitiek a
iných prezentačných foriem

verejný záujem vyplývajúci z:
zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej
správy v znení neskorších predpisov
Postupy pre zastupovanie Slovenskej republiky pred súdmi EÚ, schválené
uznesením vlády Slovenskej republiky č. 377/2010 v znení uznesení vlády
Slovenskej republiky č. 831/2010, č. 396/2012 a č. 234/201
plnenia zmluvných vzťahov

členovia pracovných skupín, členovia
pracovných stretnutí, členovia komisií a
členovia výborov, kontaktné osoby
meno, priezvisko, funkcia, služobné zaradenie,
dodávateľov a iné kontaktné osoby, členovia
telefónny, faxový a mobilný kontakt, emailový
Medzirezortnej komisie pre zastupovanie SR
kontakt, IČO, IČ DPH a DIČ
pred súdmi EÚ, ako aj účastníci zasadnutí
MRK a pracovných stretnutí z MS SR aj
mimo neho

Spracovanie personálnej agendy na účely národných
projektov

Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a
investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zmluva o NFP Z314021Q661

zamestnanci ministerstva zapojení do
narodeného projektu, zamestnanci súdov,

Konanie pred medzinárodným súdnym orgánom

Zastupovanie SR v konaniach pred Súdnym dvorom EÚ a v
štádiách predchádzajúcich týmto konaniam

Doba spracúvania OÚ:
počas trvania sporu (aj 15 rokov) sporová agenda je spracúvaná, kým nie je výkonu
rozsudku - môže byť aj 5 rokov, kým ho neuzavrie rozsudkom alebo rozhodnutím
Výbor ministrov Rady Európy alebo vyhlásením rozhodnutia Európskeho súdu pre
ľudské práva o zamietnutí sťažnosti, resp. inom ukončení konania
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
20 r. + SNA MVSR

titul, meno, priezvisko, telefónne číslo, dátum
narodenia, adresa trvalého bydliska, číslo
občianskeho preukazu, názov zdravotnej
poisťovne, potvrdenie o priebežnom zamestnaní

Doba spracúvania OÚ:
Osobné údaje sa po skončení vyššie uvedeného účelu spracúvajú v registratúre a
archivujú na účel archivácie vo verejnom záujme v súlade s čl. 5 ods. 1 písm. e) a čl.
89 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a na základe zákona č. 395/2002 Z. z.
o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
spracúvanie trvá spravidla 10 rokov (6 r. všeobecný súd + 4 r. odvolacie konanie)
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
* súdne konania s účasťou Slovenskej republiky = 50 r. + SNA MVSR
* dokumentácia a materiály Súdneho dvora, Všeobecného súdu a tiež na
dokumentácia a materiály z ostatných inštitúcií EÚ a na materiály k činnosti
Medzirezortnej komisie pre zastupovanie SR pred súdmi EÚ = 20 r. + SNA MVSR
* predsúdna fáza konania o porušení a prípady EU Pilot a na iná dokumentácia a
materiály súvisiace so súdnou agendou Európskej únie = 10 r. + SNA MVSR

Doba spracúvania OÚ:
Osobné údaje sa po skončení vyššie uvedeného účelu spracúvajú v registratúre a
archivujú na účel archivácie vo verejnom záujme v súlade s čl. 5 ods. 1 písm. e) a čl.
89 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a na základe zákona č. 395/2002 Z. z.
o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Zväčša do 10 rokov spracúvanie.
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
20 r. + SNA MVSR

súdny orgán Rady Európy
(Európsky súd pre ľudské
práva), vnútroštátne justičné
orgány, orgány prokuratúry a
ďalšie štátne orgány

Rada Európy

orgány štátnej správy, orgány
samosprávy a iné osoby
vykonávajúce verejnú správu
na základe všeobecne
záväzného právneho predpisu
alebo na základe zmluvy,
vrátane Národnej banky
Slovenska a Generálnej
prokuratúry; Súdny dvor
prenos do tretej krajiny sa
Európskej únie alebo iná
neuskutočňuje
inštitúcia, orgán, úrad alebo
agentúra Európskej únie;
Národná rada Slovenskej
republiky; iný oprávnený
subjekt; v zmysle zákona č.
757/2004 Z. z. o súdoch a o
zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších
predpisov (pozri najmä § 80)

Opatrenia vymedzené v rámci
Bezpečnostnej politiky
prevádzkovateľa a v nadväzujúcich a
súvisiacich IRA MS SR.

orgány štátnej správy, orgány
samosprávy a iné osoby
vykonávajúce verejnú správu
na základe všeobecne
záväzného právneho predpisu
alebo na základe zmluvy,
vrátane Národnej banky
prenos do tretej krajiny sa
Slovenska a Generálnej
neuskutočňuje
prokuratúry; Súdny dvor
Európskej únie alebo iná
inštitúcia, orgán, úrad alebo
agentúra Európskej únie;
Národná rada Slovenskej
republiky; iný oprávnený
subjekt

Opatrenia vymedzené v rámci
Bezpečnostnej politiky
prevádzkovateľa a v nadväzujúcich a
súvisiacich IRA MS SR.

Doba spracúvania OÚ:
2 roky
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
Ak existuje konanie 50 rokov v Registratúrnom stredisku + SNA MVSR.
Ak je neexistuje prebiehajúce konanie tak 5 rokov v Registratúrnom stredisku +
skartácia.
Doba spracúvania OÚ:
do 1 roka

orgány štátnej správy, orgány
samosprávy a iné osoby

Prenos do tretej krajiny
mimo EÚ sa
neuskutočňuje.

prístup k evidencii zabezpečený len
pre zamestnancov vybavujúcich danú
agendu cez ich pracovnú stanicu (PC)
zabezpečenú heslom a štandardnou
ochranou pracovnej stanice

nie sú

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

prihlasovanie viazané na prihlásenie
do AD, zabezpečenie PC vstupným
heslom, uloženie dokumentov v
uzamknutej kancelárii

zamestnanci, účastníci
pracovných stretnutí (napr.
prezenčná listina, hromadné
emaily), vzájomné
odovzdávanie expertom a
zástupcom a pod.

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

prístup k evidencii zabezpečený len
pre zamestnancov vybavujúcich danú
agendu cez ich pracovnú stanicu (PC)
zabezpečenú heslom a štandardnou
ochranou pracovnej stanice

Ústredný orgán pre Operačný
program EVS, t. j.
Ministerstvo vnútra SR

Európska komisia

samostatná uzamykateľná kancelária,
uzamykateľná skriňa, AD

Ústredný orgán pre Operačný
program EVS, t. j.
Ministerstvo vnútra SR

Európska Komisia

samostatná uzamykateľná kancelária,
uzamykateľná skriňa, AD

ústrednému orgánu pre
Operačný program EVS, t. j.
Ministerstvo vnútra SR

Európska komisia

samostatná uzamykateľná kancelária,
uzamykateľná skriňa

ústrednému orgánu pre
Operačný program EVS, t. j.
Ministerstvo vnútra SR

Európska komisia

samostatná uzamykateľná kancelária,
uzamykateľná skriňa

Ústredný orgán pre Operačný
program EVS, t. j.
Ministerstvo vnútra SR

Európska komisia

samostatná uzamykateľná kancelária,
uzamykateľná skriňa

Ústredný orgán pre Operačný
program EVS, t. j.
Ministerstvo vnútra SR

Európska Komisia

samostatná uzamykateľná kancelária,
uzamykateľná skriňa

Úrad vlády SR

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

zabezpečenie počítača antivírusom a
heslom, uzamknutá kancelária

nie sú

Retenčná (archivačná) doba OÚ:
5 rokov

Doba spracúvania OÚ:
počas trvania inštitútu, zmluvné vzťahu
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
nearchivuje sa

Doba spracúvania OÚ:
počas trvania národného projektu a následne počas doby udržateľnosti po ukončení
projektu (väčšinou 5 rokov)
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
10 rokov

zabezpečenie počítačov antivírusom,
riadenie prístupu k osobným
počítačom heslom, uzamykateľný
archív

Projekt Vzdelávanie zamestnancov rezortu spravodlivosti a
získavanie odborných znalostí

podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov, podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z
európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých
zamestnanci rezortu spravodlivosti a externí
zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z.
experti zapojení do narodeného projektu
z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
Zmluva o NFP Z314021Q661

titul, meno, priezvisko, telefónne číslo, dátum a
miesto narodenia, adresa trvalého bydliska,
rodinný stav, štát. príslušnosť, rodné číslo,
potvrdenie o priebežnom zamestnaní, emailová
adresa

Projekt Procesno-organizačný audit Ministerstva
spravodlivosti SR a vybraných organizácií rezortu
spravodlivosti a audit výkonu súdnej moci (Audit)

podľa § 25 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 podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
Zmluva o NFP Z314021H488

titul, meno, priezvisko, telefónne číslo, dátum a
miesto narodenia, adresa trvalého bydliska,
rodinný stav, štát. príslušnosť, rodné číslo, názov
zdravotnej poisťovne, potvrdenie o priebežnom
zamestnaní, číslo účtu, emailová adresa

Projekt Budovanie a posilnenie analytických kapacít v rezorte
spravodlivosti a zavedenie kľúčových znalostných systémov
rezortu (AC)

podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov, podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z
európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých
zamestnanci ministerstva zapojení do
zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z.
narodeného projektu a účastníci
z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
vzdelávacích aktivít, externí experti
zákonov v znení neskorších predpisov
Zmluva o NFP č. Z31402H108

titul, meno, priezvisko, telefónne číslo, dátum a
miesto narodenia, adresa trvalého bydliska,
rodinný stav, štát. príslušnosť, rodné číslo, názov
zdravotnej poisťovne, potvrdenie o priebežnom
zamestnaní, číslo účtu, emailová adresa

Projekt Zavedenie spoločného systému hodnotenia kvality
(CAF)

podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov, podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z
európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých
zamestnanci rezortu zapojení do
zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z.
narodeného projektu a účastníci
z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
vzdelávacích aktivít
zákonov v znení neskorších predpisov
Zmluva o NFP Z 314021K967

titul, meno, priezvisko, telefónne číslo, dátum a
miesto narodenia, adresa trvalého bydliska,
rodinný stav, štát. príslušnosť, rodné číslo,
potvrdenie o priebežnom zamestnaní, emailová
adresa, IBAN, údaj, či je preberateľ starodobého
dôchodku

Projekt Obchodný register a životné situácie podnikateľov

podľa § 25 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 podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov,
Zmluva o NFP Z314021I964

zamestnanci ministerstva a externí experti
zapojení do narodeného projektu

titul, meno, priezvisko, telefónne číslo, dátum a
miesto narodenia, adresa trvalého bydliska,
rodinný stav, štát. príslušnosť, rodné číslo, názov
zdravotnej poisťovne, potvrdenie o priebežnom
zamestnaní, číslo účtu, emailová adresa

Finančné programy EÚ, fondy Nórska, Lichtenštajnska a
Islandu a dokumentácia k nim

Zmluva o Európskej únii (zásada lojálnej spolupráce - čl. 4), Viacročný finančný
program EÚ, Finančné programy v oblasti justícia a základné práva a slobody

zamestnanci ministerstva, zahraniční partneri
z ČŠ EÚ alebo tretích štátov a z orgánov
EÚ, prípadne iných medzinárodných
organizácií alebo ich orgánov, zamestnanci
súdov

titul, meno, priezvisko, telefónne číslo, dátum a
miesto narodenia, adresa trvalého bydliska,
rodinný stav, štát. príslušnosť, rodné číslo, názov
zdravotnej poisťovne, potvrdenie o priebežnom
zamestnaní, číslo účtu, emailová adresa

Vedenie prezentačnej Facebookovej stránky Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky, správa aktualít MS SR na
internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti (propagácia
činnosti MSSR a sprava aktualít a tlačový servis)

oprávnený záujem pozitívne vplývať na verejnú mienku a zvyšovať povedomie
spoločnosti o činnosti ministerstva

zamestnanci ministerstva a osoby, ktoré boli
odfotené pri určitej príležitosti alebo akcii,
alebo osoby, ktoré poskytli vyjadrenie, ktoré
sa zverejňuje na stránke

fotka, meno, priezvisko, spoločenský status,
zamestnanie alebo pôsobenie dotknutej fyzickej
osoby, pripadne detaily zo životopisu alebo z jej
spoločenského alebo súkromného života

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

4 ľudia sa autorizujú svojim vlastným
profilom FB (na aktuality sa pristupuje
len na základe overenia v AD)

zamestnanci ministerstva a organizácií v
zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva
(súdy, väznice, ...) a tretie osoby (napr.
dodávatelia, iný zmluvný partner)

oprávnená osoba podľa § 2
písm. g) zákona č. 357/2015
Z. z. o finančnej kontrole a
audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v ZNP,
prizvaná osoba podľa § 2
písm. i) zákona č. 357/2015 Z.
z.o finančnej kontrole a audite
Doba spracúvania OÚ:
a o zmene a doplnení
meno, priezvisko, adresa bydliska, pracovná
doba počas ktorej sa vyhotovujú plány, analýzy, správy, počas vykonávania auditu a
niektorých zákonov v ZNP,
pozícia/funkcia, osobné číslo, mzda, info o čerpani po dobu spracúvania údajov z auditu
prenos do tretej krajiny sa
auditujúci orgán podľa § 2
materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, čísla
neuskutočňuje
písm. k) zákona č. 357/2015
účtov
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
Z. z. o finančnej kontrole a
10 rokov
audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v ZNP
(podľa § 27 zákona č.
357/2015 Z. z. sme viazaní
mlčanlivosťou, ktorej nás
môže zbaviť iba štatutárny
orgán, preto sme v tomto
ohľade limitovaní)

zabezpečenie počítača antivírusom a
heslom, uzamknutá kancelária

osobné údaje týkajúce sa uznania viny za
spáchanie trestného činu alebo priestupku, meno,
priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia,
rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo
pasu, adresa trvalého bydliska alebo prechodného
pobytu, meno a priezvisko otca, meno a
priezvisko matky; údaje o spáchaní trestného činu
na základe odpisu z registra trestov

zabezpečenie počítača antivírusom,
uzamykateľná spisová skriňa

zamestnanci ministerstva zapojení do
národného projektu a zamestnanci súdov
zapojených do projektu, externí experti

Vnútorný audit

Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (od 01.01.2019)

Akreditácia programu podpory obetí:
a) evidencia a vedenia zoznamu obdržaných žiadostí o
udelenie akreditácie programu podpory obetí trestných činov,
vrátane zoznamu poskytnutých osobných údajov žiadateľom v
rámci konania o udelenie akreditácie vyžadovaných v zmysle
príslušných ust. ZOOTČ;
b) vedenie evidencie o stave jednotlivých správnych konaní o
udelenie akreditácie a následnej štatistiky o udelené/neudelení
akreditácie;
c) spracúvania osobných údajov žiadateľa o akreditáciu
programu podpory obetí trestných činov v rozsahu § 25 ods. 1
písm. a) ZOOTČ najmä meno, priezvisko, dátum narodenia,
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt;
d) spracúvania osobných údajov osôb uvádzaných žiadateľom
v žiadosti ako osôb odborne spôsobilých v rozsahu § 25 ods. 1
písm. b) ZOOTČ najmä meno, priezvisko, príp. rodné
priezvisko, dátum narodenia, trvalý alebo prechodný pobyt;
e) spracúvania osobných údajov žiadateľa a osôb uvádzaných
žiadateľom v žiadosti ako osôb odborne spôsobilých
potrebných na vyžiadanie odpisu z registra trestov v zmysle §
24 ods. 2 ZOOTČ v rozsahu meno, priezvisko, rodné
priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho
preukazu alebo pasu, adresa trvalého bydliska alebo
prechodného pobytu, meno a priezvisko otca, meno a
priezvisko matky;
f) spracúvanie osobných údajov žiadateľa a osôb uvádzaných
žiadateľom v žiadosti ako osôb odborne spôsobilých
týkajúcich sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo
priestupku.

zákon č. 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
§ 24 ods. 2 (odpis z RT) + § 14 ods. 3 písm. c) zákona č. 330/2007 Z.z. o registri
trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 25 ods. 1 (údaje vyžadované v žiadosti)
§ 27 ods. 3 (zapojenie komisie do rozhodovania)
žiadatelia o udelenie akreditácie, ich
§ 32 (vedenie a zverejňovanie registra)
zamestnanci a zmluvní partneri
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 301/2017 Z.z. o zložení,
organizácii práce a postupe hodnotiacej komisie § 1 (zloženie komisie)
Inštrukcia MS SR 3/2018 zo 16. marca 2018 č. 36829/2018/13 o rokovacom poriadku
hodnotiacej komisie

Doba spracúvania OÚ:
počas trvania národného projektu a následne počas doby udržateľnosti po ukončení
projektu (väčšinou 5 rokov)
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
5 rokov Informačný systém
10 rokov zmluva
Doba spracúvania OÚ:
počas trvania národného projektu a následne počas doby udržateľnosti po ukončení
projektu (väčšinou 5 rokov)
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
5 rokov Informačný systém
10 rokov zmluva
Doba spracúvania OÚ:
počas trvania národného projektu a následne počas doby udržateľnosti po ukončení
projektu (väčšinou 5 rokov)
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
5 rokov Informačný systém
10 rokov zmluva
Doba spracúvania OÚ:
počas trvania národného projektu a následne počas doby udržateľnosti po ukončení
projektu (väčšinou 5 rokov)
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
5 rokov Informačný systém
10 rokov zmluva
Doba spracúvania OÚ:
počas trvania národného projektu a následne počas doby udržateľnosti po ukončení
projektu (väčšinou 5 rokov)
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
5 rokov Informačný systém
10 rokov zmluva
Doba spracúvania OÚ:
počas trvania národného projektu a následne počas doby udržateľnosti po ukončení
projektu (väčšinou 5 rokov)
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
5 rokov Informačný systém
10 rokov zmluva
Doba spracúvania OÚ:
4 roky pre FB
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
nie je, priamo sa to vymazáva

Doba spracúvania OÚ:
5 rokov
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
10 rokov
nedoplnené žiadosti ostávajú v systéme

členovia hodnotiacej komisie
(5)

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

Poskytovanie dotácií v pôsobnosti MS SR:
a) vedenie a evidencia žiadostí o poskytnutie dotácie;
b) spracúvanie osobných údajov uvádzaných v žiadostiach;
c) spracúvanie a sprístupňovanie údajov uvádzaných v
žiadostiach pre jednotlivých hodnotiteľov žiadostí ;
d) vedenie, evidencia a zverejňovanie zoznamu podporených
žiadostí, nepodporených žiadostí, rezervného fondu žiadostí;
e) príprava, vedenie a evidencia uzatvorených zmlúv o
poskytnutí dotácie;
f) poskytnutie dotácie a vykonanie finančnej kontroly
hospodárenia s poskytnutou dotáciou a kontrolu dodržania
podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie.

zákon č. 302/2016 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 545/2010 Z.z. o poskytovaní
dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene
a doplnení zákona č. 617/2007 Z.z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení
zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej
správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 287/2012 Z.z.
žiadatelia o poskytnutie dotácie, ich
§ 5 (údaje vyžadované v žiadosti)
zamestnanci a zmluvní partneri
§6 (zriadenie komisie)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 322/2016 Z.z. o zložení,
rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o
poskytnutie dotácie a o kritériách pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie
§ 2 (zloženie komisie)

Vedenie registra subjektov poskytujúcich pomoc obetiam
trestných činov (Register akreditácií):
a) evidencia a vedenie zoznamu subjektov poskytujúcich
pomoc obetiam trestných činov;
b) spracúvania osobných údajov akreditovaných subjektov;
c) spracúvania osobných údajov registrovaných subjektov
zapísaných na návrh príslušného ministerstva
vykonávajúceho dozor, dohľad alebo kontrolu nad týmto
subjektom.

zákon č. 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (§ 32), zákon č. 302/2016 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č.
545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí
Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej
rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády
a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona
č. 287/2012 Z. z.

akreditované subjekty, subjekty zapisované
na návrh príslušných ministerstiev, ich
zamestnanci a zmluvní partneri

meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt

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

zamestnanci MS SR

v rozsahu podľa zákona č. 179/2011 Z. z. o
hospodárskej mobilizácii (napr. meno, priezvisko,
rodné číslo, dátum narodenia, adresa, štátna
príslušnosť, atď.)

Oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami
v pôsobnosti MS SR

zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zamestnanci MS SR

Oslobodzovanie občanov od povinnosti vykonať mimoriadnu
službu alebo alternatívnu službu

zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

zamestnanci MS SR

Vytváranie reportov a reportingových zostáv pre potreby
vykazovania a na analytické účely (SAP Business Objects)

zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - § 72, §
73, § 82b, § 82f;
zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike;
Inštrukcia č. 2/2018 MS SR o súdnej štatistike;
Organizačný poriadok č. 12/2016 MS SR čl. 20 písm. a) - u)

subjekty - fyzické osoby nachádzajúce sa v
zoznamoch zbieraných inými útvarmi rezortu
titul, meno, priezvisko, pohlavie, adresa, IBAN, v
spravodlivosti, súdmi, prípadne útvarmi iných
RPVS o zástupcovi
rezortov, ktoré poskytli databázy na
analytické účely

Analýza reálneho priebehu procesov súdnych konaní
(Graphlytic)

zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - § 72, §
73, § 82b, § 82f;
zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike;
Inštrukcia č. 2/2018 MS SR o súdnej štatistike;
Organizačný poriadok č. 12/2016 MS SR čl. 20 písm. a) - u)

Doba spracúvania OÚ:
osobné údaje poskytované z súdnych konaní
do 1 roka
fyzického osoby vedené v EXE, UPOK a RÚ EXE (Exekúcie), UPOK (Upomienkové konanie) a
RÚ (Register úpadcov)
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
75 rokov

Spravovanie databáz údajov prítomných v dátovom sklade
(Dátový sklad AC MS SR)

zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - § 72, §
73, § 82b, § 82f;
zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike;
Inštrukcia č. 2/2018 MS SR o súdnej štatistike;
Organizačný poriadok č. 12/2016 MS SR čl. 20 písm. a) - u)

subjekty - fyzické osoby nachádzajúce sa v
zoznamoch zbieraných inými útvarmi rezortu
vybrané osobné údaje zo štatistických výkazov a
spravodlivosti, súdmi, prípadne útvarmi iných
listov a databáz rezortu
rezortov, ktoré poskytli databázy na
analytické účely

Doba spracúvania OÚ:
do 1 roka

Spracovanie súdnych štatistík pri výkone súdnej moci (CDB
SM - Centrálna databáza Súdneho manažmentu)

zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - § 72, §
73, § 82b, § 82f;
zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike;
Inštrukcia č. 2/2018 MS SR o súdnej štatistike;
Organizačný poriadok č. 12/2016 MS SR čl. 20 písm. a) - u)

subjekty - fyzické osoby nachádzajúce sa v
zoznamoch zbieraných inými útvarmi rezortu
spravodlivosti, súdmi, prípadne útvarmi iných vybrané osobné údaje z databáz rezortu
rezortov, ktoré poskytli databázy na
analytické účely

Doba spracúvania OÚ:
do 1 roka

Spracovanie štatistických listov a štatistických výkazov
vypĺňaných súdmi SR (Aplikácia pre zber údajov (AZU))

verejný záujem prevádzkovateľa a úloha realizovaná pri výkone verejnej moci
zverenej prevádzkovateľovi spracúvať štatistické údaje vyplývajúci zo zákona č.
757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - § 72, § 73, §
82b, § 82f a zákonač. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike; Inštrukcia č. 2/2018 MS SR
o súdnej štatistike;
Organizačný poriadok č. 12/2016 MS SR č. 41557/2016/100 čl. 20 písm. a) - u)

osoby v trvajúcej alebo skončenej väzbe,
poškodené osoby, zamestnanci súdov

osobné údaje užívateľov systému AZU v rozsahu
titul, meno, priezvisko, osobné údaje
poškodených osôb v trestnom konaní a osobné
údaje osôb v trvajúcej alebo skončenej väzbe

Majetkové priznania

zákon č. 55/2017 Z. .z o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

zamestnanec v štátnej službe, vedúci
zamestnanec vykonávajúci prácu vo
verejnom záujme

titul, meno, priezvisko, označenie služobného
úradu a organizačného útvaru, podpis

Hospodárska mobilizácia

Doba spracúvania OÚ:
1 rok (žiadosť) + 1 rok (dotácia) + 1 rok (vyúčtovanie)
meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt

meno, priezvisko, organizačný útvar

Prijatie a zaevidovanie písomnosti (Podateľňa ministerstva)

zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých
zákonov,
osoba podávajúca podanie resp. iná osoba
Smernica MSSR č. 20/2017, ktorou sa vzdáva registratúrny poriadok MSSR (vrátane uvedená v podaní podávajúcou osobou
registratúrneho plánu)

titul, meno, priezvisko, e-mail, telefón, trvalý a
prechodný pobyt, ID eDesku

osobné údaje, ktoré pre podanie petície alebo
sťažnosti vyžadujú príslušné právne predpisy,
osoba podávajúca sťažnosť alebo petíciu
resp. iné osobné údaje napr. pri vybavovaní
resp. iná osoba uvedená v podanej sťažnosti podnetov fyzických osôb doručený e-mailom.
alebo petícií podávajúcou osobou
Najčastejšie spracovávané osobné údaja: Meno,
Priezvisko, Adresa, E-mailová adresa, dátum
narodenia, telefónne číslo, rodné číslo

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

oznamovatelia - fyzické osoby, ktoré podali
oznámenie/podnet a ktoré sú
prešetrované podľa zákona č. 307/2014 Z. z.
o
meno, priezvisko, adresa pobytu a ďalšie údaje
zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, zákon č.
niektorých opatreniach súvisiacich s
uvedené v oznámení/podnete
583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti
oznamovaním
nevyhnutné na preverenie podnetu
protispoločenskej činnosti a o zmene a
doplnení
niektorých zákonov

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
Založenie, trvanie a skončenie pracovného pomeru pracovnou verejnom záujme (pracovná zmluva), zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a
zmluvou
doplnení niektorých predpisov,

Vedenie osobného spisu zamestnanca

zákon č. 55/2017 Z. .z o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo zamestnanci ministerstva
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých predpisov,

Vedenie mzdového listu a výplatnej listiny

kompletná evidencia všetkých uvedených
osobných údajov v osobnom spise

zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon
č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov,
zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

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

meno a priezvisko, titul, rodné čísla, dátum nar.,
miesto nar., bydlisko, rodné priezvisko, stav,

zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č.
95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom poistení a o
zmene a doplnení niektorých zákonov

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

rodné číslo, meno a priezvisko, titul

Výplata mzdy zamestnancom (výplatné listiny, výplatné pásky,
Pracovné zmluvy, služobné zmluvy
podklady ku mzdám, rekapitulácia miezd)

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

nie je

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

zabezpečenie počítača antivírusom,
uzamykateľná spisová skriňa

Úrad vlády SR, systémový
integrátor Vuje, a.s., MH SR

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

Prístup do systému cez bezpečnostný
token

nie je

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

uložené v chránenom priestore v
uzamykateľných skriniach

orgány štátnej správy
(okresné úrady SR)

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

uložené v chránenom priestore v
uzamykateľných skriniach

nie sú

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

prístup do aplikácie, v ktorej je vedená
evidencia umožnený na základe
prístupových údajov (meno a heslo)
len pre zamestnancov príslušného
organizačného útvaru, štandardné
zabezpečenie pracovnej stanice
(heslo, AD ochrana)

nie sú

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

prístup do aplikácie, v ktorej je vedená
evidencia umožnený na základe
prístupových údajov (meno a heslo)
len pre zamestnancov príslušného
organizačného útvaru, štandardné
zabezpečenie pracovnej stanice
(heslo, AD ochrana)

nie sú

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

prístup do aplikácie, v ktorej je vedená
evidencia umožnený na základe
prístupových údajov (meno a heslo)
len pre zamestnancov príslušného
organizačného útvaru, štandardné
zabezpečenie pracovnej stanice
(heslo, AD ochrana)

nie sú

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

prístup do aplikácie, v ktorej je vedená
evidencia umožnený na základe
prístupových údajov (meno a heslo)
len pre zamestnancov príslušného
organizačného útvaru, štandardné
zabezpečenie pracovnej stanice
(heslo, AV ochrana)

nie sú

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

prístup do aplikácie, v ktorej je vedená
evidencia umožnený na základe
prístupových údajov (meno a heslo)
len pre zamestnancov príslušného
organizačného útvaru, štandardné
zabezpečenie pracovnej stanice
(heslo, AD ochrana)

Iný služobný úrad (pri
preložení zamestnanca)

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

zabezpečenie počítača antivírusom a
heslom, uzamknutá kancelária

SNA MVSR (Slovenský
národný archív), OVM,
žiadateľ

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

zamedzenie vstupu neoprávneným
osobám do registratúrneho strediska a
spisov

nie sú

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

zamedzenie prístupu neoprávneným
osobám k záznamom

prokuratúra, OVM, ÚOŠS a
nimi zriadené organizácie,
orgány miestnej štátnej
správa, samosprávy, NRSR,
kancelária prezidenta, iné FO
a PO ak sa postupuje
sťažnosť podľa zákona o
sťažnostiach, súdy SR

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

zamedzenie prístupu neoprávneným
osobám k záznamom

nie sú

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

zabezpečenie počítača antivírusom a
heslom, uzamknutá kancelária

nie sú

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

uzamykateľná skriňa v uzamykateľnej
kancelárii, obmedzený prístup, heslo
na prihlásenie, 2 zamestnanci
ministerstva majú prístupové heslo do
portálu výberových konaní, ktorý
prevádzkuje Úrad vlády SR

v prípade preloženia iný
služobný úrad

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

uzamykateľná skriňa v uzamykateľnej
kancelárii, obmedzený prístup

nie sú

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

uzamykateľná skriňa v uzamykateľnej
kancelárii, obmedzený prístup

nie sú

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

samostatná uzamykateľná kancelária,
uzamykateľná skriňa, obmedzenia
prístupu k osobným spisom

v prípade preloženia iný
služobný úrad

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

samostatná uzamykateľná kancelária,
uzamykateľná skriňa, obmedzenia
prístupu k osobným spisom

sociálna poisťovňa

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

samostatná uzamykateľná kancelária,
uzamykateľná skriňa,

príslušná zdravotná poisťovňa

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

samostatná uzamykateľná kancelária,
uzamykateľná skriňa

nie sú

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

zabezpečenie počítača antivírusom a
heslom, uzamknutá kancelária

daňový úrad

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

samostatná uzamykateľná kancelária,
uzamykateľná skriňa

Retenčná (archivačná) doba OÚ:
75 rokov

Retenčná (archivačná) doba OÚ:
75 rokov

Doba spracúvania OÚ:
do 1 roka
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
75 rokov
Doba spracúvania OÚ:
kalendárny rok v ktorom bolo majetkové priznanie podané
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
3 roky

Doba spracúvania OÚ:
nie je, v zmysle vecných oblastí sa posudzuje
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
nie je, v zmysle vecných oblastí sa posudzuje
Doba spracúvania OÚ:
2 roky
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
bežná korešpondencia C06 a C07 5 rokov
alebo
sťažnosti D3 a D10
10 rokov + A

Doba spracúvania OÚ:
kalendárny rok v ktorom bolo oznámenie protispoločenskej činnosti podané
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
10 rokov + A

Doba spracúvania OÚ:
titul, meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa
počas trvania štátno-zamestnaneckého alebo pracovného pomeru
úspešní uchádzači prihlásení do výberového bydliska, dátum narodenia, číslo občianskeho
konania/zamestnanci ministerstva
preukazu, názov zdravotnej poisťovne, potvrdenie
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
o štátnej službe a údaje z osobného dotazníka
50 rokov po skončení štátno-zamestnaneckého pomeru
Doba spracúvania OÚ:
titul, meno, priezvisko, telefónne číslo, dátum
počas trvania pracovného pomeru
narodenia, číslo občianskeho preukazu, názov
zamestnanci ministerstva
zdravotnej poisťovne, potvrdenie o priebežnom
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
zamestnaní a údaje z osobného dotazníka
70 rokov po skončení pracovného pomeru
titul, meno a priezvisko
rodné číslo
adresa trvalého pobytu
dátum a miesto narodenia
Doba spracúvania OÚ:
zamestnanci ministerstva, ktorí vykonávajú
štátna príslušnosť
počas trvania dohody
prácu na základe dohôd o prácach
rodinný stav
vykonávaných mimo pracovného pomeru
poberateľ dôchodku (uviesť akého)
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
ťažko zdravotne postihnutá osoba
50 rokov po skončení dohody
zdravotná poisťovňa
číslo účtu (IBAN)

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

Odvody do zdravotnej poisťovne

zabezpečenie počítača antivírusom,
uzamykateľná spisová skriňa

Retenčná (archivačná) doba OÚ:
75 rokov

Doba spracúvania OÚ:
titul, meno, priezvisko, údaje potrebné pre potrebu do 1 roka (neúspešným kandidátom sa posielajú podklady naspäť do 10 dní od
uchádzači prihlásení do výberového konania vyžiadania výpisu z registra trestov (meno,
ukončenia konania)
uchádzači o prijatie do zamestnania
priezvisko, rodné číslo, meno otca a matky za
slobodna, adresa trvalého pobytu)
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
5 rokov + A

Uzatvorenie a ukončenie dohôd o prácach vykonávaných
mimo pracovného pomeru

Odvody do sociálnej poisťovne

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

Doba spracúvania OÚ:
pri pravidelných reportoch sa OÚ spracúvajú do 1 roka

Retenčná (archivačná) doba OÚ:
nie je

Agenda sťažností a petícií

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (pre fyzickú prácu, pričom žiadosť posiela
dotknutá osoba), zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (pre duševnú prácu a vo verejnom záujme)

Doba spracúvania OÚ:
počas trvania štátnozamestnaneckého pomeru, pracovného pomeru alebo
obdobného pracovného vzťahu

Doba spracúvania OÚ:
5 rokov

zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve a
záujem prevádzkovateľa na vybavovaní sťažností v súlade so zákonom č. 9/2010
Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, a to vykonávanie postupov pri ich
podávaní, evidovaní, prijímaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku
prešetrenia alebo prekontrolovania sťažností v rámci plnenia úloh Kancelárie
zástupcu SR pred súdmi EÚ

Založenie, trvanie a skončenie štátnozamestnaneckého
pomeru služobnou zmluvou

Retenčná (archivačná) doba OÚ:
10 rokov (výmaz sa uskutočňuje v prípade Ministerstva práce sociálnych vecí a
rodiny SR, pričom sa čaká na príkaz z ministerstva, prípadne na základe žiadosti
subjektu); iné subjekty spravované MSSR sa mažú po strate akreditácie
nedoplnené žiadosti ostávajú v systéme (návrh 6 mesiacov)

Retenčná (archivačná) doba OÚ:
5 rokov
Doba spracúvania OÚ:
v rozsahu podľa zákona 215/2004 Z. z. o ochrane počas trvania štátnozamestnaneckého pomeru, pracovného pomeru alebo
utajovaných skutočností (napr. meno, priezvisko, obdobného pracovného vzťahu
rodné číslo, dátum narodenia, adresa, štátna
príslušnosť, atď.)
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
5 rokov
Doba spracúvania OÚ:
počas trvania štátnozamestnaneckého pomeru, pracovného pomeru alebo
titul, meno, priezvisko, rodné číslo, adresa
obdobného pracovného vzťahu
trvalého pobytu
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
5 rokov

zamestnanci úradu, účastníci príslušných
konaní, podávatelia podaní, zmluvné strany,
zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov osoby uvedené v záznamoch jednotlivých
spisov, žiadatelia v evidencii výpožičiek a
rezervou

zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,
Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 127/2017 Z. z. ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o výberových konaniach

členovia komisie na
vyhodnocovanie žiadostí o
dotáciu - na dočasný prístup
(14 dní)

Doba spracúvania OÚ:
po dobu akreditácie + 2 mesiace

Archivácia (Registratúra a správa Registratúrneho strediska
MS SR )

Zabezpečenie výberových konaní pre potreby ministerstva a
spracovanie žiadostí o prijatie do zamestnania

Retenčná (archivačná) doba OÚ:
10 rokov + SNA
neregistrovaní ostávajú v systéme

zamestnanci MS SR, vyživované deti
zamestnancov, bývalí zamestnanci MS SR

zamestnanci ministerstva

Doba spracúvania OÚ:
počas trvania zamestnania
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
50 rokov po skončení pracovného pomeru
Doba spracúvania OÚ:
počas trvania zamestnania
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
10 rokov po skončení pracovného pomeru
Doba spracúvania OÚ:
počas trvania zamestnania
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
10 rokov po skončení pracovného pomeru

meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné
číslo, dátum a miesto narodenia, podpis, mzda,
plat alebo platové pomery a ďalšie finančné
náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za
výkon pracovnej činnosti, údaje o odpracovanom
čase, údaje o bankovom účte fyzickej osoby,
sumy postihnuté výkonom rozhodnutia
nariadeným súdom alebo správnym orgánom,
peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené
zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím
príslušných orgánov, neprávom prijaté sumy
dávok sociálneho poistenia a dôchodkov
starobného dôchodkového sporenia alebo ich
preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v
hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej
núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu
sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného
postihnutia, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť
na základe vykonateľného rozhodnutia podľa
osobitného predpisu,
údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o
dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o
zmenenej pracovnej schopnosti, pracovné
zaradenie a deň začiatku výkonu štátnej služby
alebo pracovnej činnosti, údaje o rodinných
príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko a dátum
narodenia, rodné číslo, údaje o deťoch v rozsahu
meno a priezvisko, rodné číslo a údaje o
navštevovanej škole, údaje o čerpaní materskej
dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje o
priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, údaje
týkajúce sa zrážok pre doplnkové dôchodkové
meno a priezvisko, titul, rodné čísla, dátum
narodenia, miesto narodenia, bydlisko, rodné
priezvisko, stav; meno a priezvisko, rodné číslo,
dátum narodenia, miesto narnarodenia dieťaťa,
manžela/manželky

Doba spracúvania OÚ:
20 rokov po skončení pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
10 rokov

Doba spracúvania OÚ:
počas trvania zamestnania
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
20 rokov po skončení pracovného pomeru

Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb, ročné
zúčtovanie daní

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

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

Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti
základu dane na daňovníka a daňového bonusu:
Údaje o zamestnancovi:
- Priezvisko, meno, rodné číslo, titul pred menom,
titul za priezviskom, rodinný stav,
- Adresa trvalého pobytu: ulica, súpisné,
orientačné číslo, PSČ, obec, štát
Údaje na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu
dane na daňovníka:
- či je poberateľom starobného dôchodku,
predčasného starobného dôchodku, výsluhového
dôchodku
Údaje na uplatnenie daňového bonusu:
- údaje o vyživovaných deťoch – meno
priezvisko, dátum narodenia,
Podpis zamestnanca

Doba spracúvania OÚ:
v kalendárnom roku, v ktorom bolo vyhlásenie na zdanenie prijímu vyhotovené
nie sú

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

zabezpečenie počítača antivírusom a
heslom, uzamknutá kancelária

súd, exekútor a veriteľ

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

samostatná uzamykateľná kancelária,
uzamykateľná skriňa

nie sú

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

samostatná uzamykateľná kancelária,
uzamykateľná skriňa

Kontrolný orgán, napr.
Najvyšší kontrolný úrad
Slovenskej republiky, Úrad na
ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky, a pod.

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

zabezpečenie počítača antivírusom a
heslom, uzamknutá kancelária

zamestnanec

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

samostatná uzamykateľná kancelária,
uzamykateľná skriňa

nie sú

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

samostatná uzamykateľná kancelária,
uzamykateľná skriňa

nie sú

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

samostatná uzamykateľná kancelária,
uzamykateľná skriňa

vysoká škola, univerzita

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

samostatná uzamykateľná kancelária,
uzamykateľná skriňa

vzdelávacia inštitúcia, lektor

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

samostatná uzamykateľná kancelária,
uzamykateľná skriňa

súd

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

samostatná uzamykateľná kancelária,
uzamykateľná skriňa

nie sú

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

samostatná uzamykateľná kancelária,
uzamykateľná skriňa

nie sú

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

samostatná uzamykateľná kancelária,
uzamykateľná skriňa

spoločnosti Benefit Systems
Slovakia s.r.o., so sídlom
Ružová dolina 6, 821 08
Bratislava, IČO: 48 059 528

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

samostatná uzamykateľná kancelária,
uzamykateľná skriňa

Inšitúcie, ktoré poskytujú
jazykový kurz, napr. Volis
Academy

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

samostatná uzamykateľná kancelária,
uzamykateľná skriňa

nie sú

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

zabezpečenie počítača antivírusom a
heslom, uzamknutá kancelária

Krajský súd v Bratislave
(Justičná pokladnica)

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

Záznam doručený a zasielaný poštou,
založený v spise v uzamknutej
kancelárii

Retenčná (archivačná) doba OÚ:
10 rokov

súdy, JA SR, CPP

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

Záznam doručený a zasielaný poštou,
založený v spise v uzamknutej
kancelárii

Doba spracúvania OÚ:
1 rok

podľa vecného titulu žiadosti
čiže žiadateľ, resp. je žiadosť prenos do tretej krajiny sa
postúpená inému útvaru alebo neuskutočňuje
organizácii

Komunikácia cez služobný mail

organizácie rezortu
spravodlivosti, Ministerstvo
financií SR

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

Záznam doručený a zasielaný poštou,
založený v spise v uzamknutej
kancelárii

nie sú

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

zabezpečenie počítača antivírusom,
zabezpečenie siete (Datacentrum),
uzamykateľné plechové skrine,
uzamykateľný archívny priestor

Súdna rada SR, Kancelária
prezidenta SR

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

zabezpečenie počítača antivírusom,
zabezpečenie siete (Govnet),
uzamykateľný archívny priestor

nie sú

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

zabezpečenie počítača antivírusom,
zabezpečenie siete (Datacentrum),
uzamykateľný archívny priestor

nie sú

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

zabezpečenie počítača antivírusom,
zabezpečenie siete (Govnet),
uzamykateľný archívny priestor

výberová komisia

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

zabezpečenie počítača antivírusom,
zabezpečenie siete (Govnet),
uzamykateľný archívny priestor

Slovenská konsolidačná, a.s.

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

zabezpečenie počítača vstupným
heslom, antivírusom, zabezpečenie
prístupu do CRPŠ osobitným heslom

Slovenská pošta a.s.
Centrum vysporiadania
finančných transakcií a.s.

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

uzamykateľná kancelária,
zabezpečenie pc vstupným heslom,
antivírusom

Štátna pokladnica a iné banky

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

zabezpečenie počítača vstupným
heslom, antivírusom, zabezpečenie
prístupu do systému SAP

Štátna pokladnica a iné banky

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

zabezpečenie počítača vstupným
heslom, antivírusom, zabezpečenie
prístupu do systému SAP a Štátnej
pokladnice

nie sú

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

zabezpečenie počítača vstupným
heslom, antivírusom

nie sú

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

zabezpečenie pc vstupným heslom,
antivírusom

nie sú

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

zabezpečenie PC: firewall, antivírová
ochrana, šifrovanie

Retenčná (archivačná) doba OÚ:
10 rokov

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň:
- meno a priezvisko zamestnanca, rodné číslo,
adresa trvalého pobytu, PSČ
- úhrn zúčtovaných a vyplatených príjmov, úhrn
poistného, úhrn preddavkov a daň
zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný
poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
Spotrebiteľská zmluva (ktorú uzatvoril priamo zamestnanec a je základom pre výkon
rozhodnutia)

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

verejný záujem prevádzkovateľa (pre účely štatistiky, prípravy rozpočtu a pod.) na
základe zákona č. 370/2018 Z. z. o štátnom rozpočte na nasledujúci kalendárny rok
a č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy .

zamestnanci ministerstva

Evidencia pracovného času, dochádzky a pracovných
výkazov, PN, OČR, lekár, sprevádzanie rodinného príslušníka,
dovolenkový lístok

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

Evidencia PN, OČR:
meno, priezvisko zamestnanca, trvalý pobyt,
číslo účtu, rodné číslo, diagnóza (kód). Meno,
priezvisko, dátum narodenia dieťaťa (pri OČR)
Lekár sprevádzanie:
meno, priezvisko zamestnanca, rodné číslo,
zamestnanci MS SR, bývalí zamestnanci MS pečiatka lekára+ podpis lekára, meno, priezvisko
SR, členovia pracovných skupín, členovia
sprevádzajúcej osoby (rodinný príslušník)- dieťa
kontrolných komisií
dátum narodenia.
Dovolenkový lístok:
Meno, priezvisko zamestnanca, miesto pobztu na
dovolenke, podpis zamestnanca a nadriadeného
(evidencia príchodu, odchodu, lekár, dovolenky,
priepustky, OČR, PN, zdravotné voľno, údaje
týkajúce sa zdravia)

Vyhotovenie služobného preukazu

zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,

Výkon rozhodnutia a exekúcie zo zmluvy, zrážky zo mzdy
(spotrebiteľské úvery)

Prehľad miezd

oprávnený záujem prevádzkovateľa na ochrane majetku prevádzkovateľa,
Žurnalizácia fotokópie služobného preukazu (fotka v osobnom
informačných aktív prevádzkovateľa vrátane ochrany osobných údajov a
spise zamestnanca), pre prípad straty alebo odcudzenia
utajovaných skutočností, ochrany života a zdravia osôb nachádzajúcich sa v
preukazu, dodatočná autentifikácia
priestoroch prevádzkovateľa

Zber podaných majetkových priznaní

Stáž študentov

Zabezpečenie vzdelávania zamestnancov

Pracovnoprávne spory

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

Memorandum o spolupráci s vysokou školou

zamestnanci ministerstva

zamestnanci ministerstva

zamestnanci ministerstva

študenti

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

zamestnanci ministerstva

zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok

bývalí zamestnanci ministerstva

meno a priezvisko, titul, rodné čísla, dátum
narodenia, miesto narodenia, bydlisko, rodné
priezvisko, stav; meno a priezvisko, dátum
narodenia, dieťaťa, manžela/manželky

Doba spracúvania OÚ:
do splatenia dlžnej sumy najneskôr do skončenia pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
20 rokov po skončení pracovného alebo štátno-zamestnaneckého pomeru
Doba spracúvania OÚ:
1 rok

titul, meno, priezvisko, organizačné zaradenie,
osobné číslo, prehľad mzdy zamestnancov (výška
tarifného platu, príplatky, funkčného platu)
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
nearchivujú sa osobné údaje

meno, priezvisko, titul, číslo občianskeho
preukazu, dátum narodenia, trvalé bydlisko,
fotografia, osobné číslo zamestnanca

Doba spracúvania OÚ:
2 roky
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
5 rokov

Doba spracúvania OÚ:
počas trvania pracovného pomeru
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
5 rokov po skončení pracovného pomeru
Doba spracúvania OÚ:
počas trvania pracovného pomeru

fotografia, osobné číslo zamestnanca

meno a priezvisko, titul, popis majetku, podpis
zamestnanca

meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko,
škola študenta

Retenčná (archivačná) doba OÚ:
50 rokov po skončení pracovného pomeru
Doba spracúvania OÚ:
1 rok
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
3 roky
Doba spracúvania OÚ:
počas trvania stáže
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
5 rokov po skončení stáže
Doba spracúvania OÚ:
1 rok

meno a priezvisko, titul, organizačné zaradenie
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
5 rokov
údaje z osobného spisu (najmä titul, meno,
priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia,
bydlisko, rodné priezvisko, stav, informácie o
plate, informácie o dochádzke, informácie o
pracovnom zaradení, hodnotenia, atď.)

Doba spracúvania OÚ:
počas trvania súdneho konania
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
15 rokov
Doba spracúvania OÚ:
na účel štatistky sa údaje sa nevymazávajú

Prehľad štátnozamestnaneckých miest a pracovných miest
(štatistika)

verejný záujem prevádzkovateľa (pre účely zabezpečenia obsadenia voľných
pracovných miest a následného plnenia úloh OVM, pre účely štatistiky) na základe
zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zamestnanci ministerstva

Evidencia zamestnancov so zdravotným postihnutím na účel
vedenia výkazu o plnení povinného podielu zamestnávania
občanov so zdravotným postihnutím

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

zamestnanci ministerstva

meno a priezvisko, titul, organizačné zaradenie

meno a priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska,
rodné číslo, rozhodnutie sociálnej poisťovni o
priznaní invalidného dôchodku

Retenčná (archivačná) doba OÚ:
na účel štatistky sa údaje sa nevymazávajú
Doba spracúvania OÚ:
1 rok
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
5 rokov

Umožnenie realizácie Programu MultiSport, využívanie
dohodnutých nepeňažných športových benefitov, vydanie
Karty MultiSport a správy jej životného cyklu, využívanie Karty
MultiSport vrátane využívania služieb sprístupňovaných
výhradne držiteľovi karty MultiSport, a ďalej plnenie
registračných, fakturačných a štatistických povinností
Spoločnosti

zamestnanci ministerstva, deti a
sprevádzajúce osoby (= blízke osoby v
zmysle Občianskeho zákonníka)

meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, email,
počet čepaných výhod

Jazykové vzdelávanie zamestnancov

zamestnanci ministerstva

Doba spracúvania OÚ:
meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, email, počas trvania kurzu a počas trvania štátno-zamestnaneckého vzťahu
počet absolvovaných hodín a počet
absolvovaných kurzov
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
5 rokov

Zverejňovanie zmlúv

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

zmluvné strany - účastníci povinne
zverejňovaných zmlúv, fyzické osoby, ktoré
podpísali objednávku, zmluvu za povinnú
osobu

meno, priezvisko, obchodné meno, adresa
trvalého pobytu, miesta podnikania, identifikačné
číslo účastníka zmluvy (napr. dodávateľa)
meno, priezvisko, funkcia osoby, ktorá
objednávku/zmluvu podpísala za povinnú osobu

Evidencia rozhodnutí o upustení od vymáhania súdnych
pohľadávok na základe rozhodnutia vydaného Krajským
súdom v Bratislave (Justičnou pokladnicou)

zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok

fyzické osoby voči ktorým sa vedie
pohľadávka

meno, priezvisko, adresa, rodné číslo, dátum
narodenia, telefónne číslo, email, číslo bankového
účtu

Evidencia dodávateľov (vrátane zamestnancov) a vedenie
účtovníctva v Ekonomickom informačnom systéme
ministerstva

zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

fyzické osoby vrátane zamestnancov
vstupujúce do účtovníctva,
všetky subjekty v rámci pohľadávok a
záväzkov

meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, email,
číslo bankového účtu

Evidencia žiadostí a odpovedí na žiadosti patriacich do gescie
odboru rozpočtu a financovania kapitoly

zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu
§ 15 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch
zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok, a pod.

fyzické osoby, ktoré podajú žiadosť na
ministerstvo

meno, priezvisko, adresa, rodné číslo, dátum
narodenia, telefónne číslo, email, číslo bankového
účtu

Súhlas zriaďovateľa na platnosť nakladania s majetkom štátu

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu

fyzické osoby, ktoré uzatvárajú taký zmluvný
meno, priezvisko, adresa, rodné číslo, dátum
vzťah v oblasti nakladania s majetkom štátu
narodenia, telefónne číslo, email, číslo bankového
s organizáciou rezortu spravodlivosti, na
účtu
ktorý je potrebný súhlas zriaďovateľa

Vyplácanie príplatku za výkon funkcie sudcu

Evidencia sudcov

Manažérske reporty

Databáza kandidátov na funkciu sudcu

zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich (§ 95)

zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich

sudcovia (poberatelia dôchodku), ich
pozostalí

sudcovia

Doba spracúvania OÚ:
počas trvania dohody
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
5 rokov

Doba spracúvania OÚ:
doba zverejnenia
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
zverejnená zmluva sa v súčasnosti neodzverejňuje, čiže je zverejnená na dobu
neurčitú
Doba spracúvania OÚ:
1 rok
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
10 rokov + A
Doba spracúvania OÚ:
počas trvania realizácie plnenia dodávok, kým nezaniknú pohľadávky alebo záväzky

meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia,
rodné číslo, status bývalého sudcu

meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia,
status sudcu a miesto pôsobenia

zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon
č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich, zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe,
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

sudcovia, štátni zamestnanci, zamestnanci
pri výkone práce vo verejnom záujme

meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia,
rodné číslo

zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich

úspešní kandidáti v hromadnom výberovom
konaní na funkciu sudcu

meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a
status, údaje požadované do výberového konania
na obsadenie funkcie sudcu a životopis

Retenčná (archivačná) doba OÚ:
5 rokov + A
Doba spracúvania OÚ:
2 roky
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
10 rokov + A
Doba spracúvania OÚ:
doba je určená od času, kedy sudca skončil výkon funkcie sudcu až po úmrtie,
následne 2 roky po smrti
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
50 rokov + A
Doba spracúvania OÚ:
počas výkonu funkcie sudcu + 2 roky
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
10 rokov + A
Doba spracúvania OÚ:
elektronicky vytvárané zostavy dočasne, do 1 roka po naplnení účelu
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
reporty nemajú retenčnú dobu, majú štatistický účel
Doba spracúvania OÚ:
počas trvania spracúvania a zverejnenia údajov z dôvodu transparentnosti bez
obmedzenia doby spracúvania
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
údaje sú zverejnené na webovom sídle bez časového obmedzenia
Doba spracúvania OÚ:
počas trvania spracúvania a zverejnenia údajov z dôvodu transparentnosti bez
obmedzenia doby spracúvania

zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch, Vyhláška MS SR č. 475/2011 ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu predsedu súdu (ad plus
Vyhláška MS SR č. 161/2017 ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 475/2011 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
výberovom konaní na funkciu predsedu súdu)

sudcovia

zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

dlžníci, voči ktorým MS SR eviduje splatnú
pohľadávku štátu (fyzické osoby alebo
zástupcovia právnických osôb)

titul, meno, priezvisko, rodné číslo, adresa
trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu,
dátum narodenia, dátum úmrtia a údaje o
majetkových pomeroch

zákon č. 200/2011 Z. z o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a
zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

fyzické osoby podnikatelia a zástupcovia
právnických osôb

titul, meno, priezvisko, adresa trvalého alebo
prechodného pobytu, číslo účtu

Vedenie účtovníctva

zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

zamestnanci MSSR
externí experti: tlmočníci, novinári, atď.
dlžníci, voči ktorým MS SR eviduje
pohľadávku
štatutári právnických osôb

titul, meno, priezvisko, adresa trvalého alebo
prechodného pobytu, dátum narodenia, číslo účtu,
email, telefón
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
10 rokov

Účtovná evidencia a úhrady odškodnení na ministerstve

zákon č. 264/2014 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku vojnovým
sirotám, zákon č. 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku
príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj
domáceho odboja v rokoch 1939 - 1945 , zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej
rehabilitácii, zákon č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými
trestnými činmi, zákon č. 305/1999 Z. z. o zmiernení niektorých krívd osobám
deportovaným do nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov, zákon
SNR č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o
žiadatelia uplatňujúci nárok na odškodnenie
pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych
od MS SR
rehabilitácií , zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri
výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov, zákon č. 547/2005 Z. z. o
odškodnení obetí okupácie Československa vojskami Zväzu sovietskych
socialistických republík, Nemeckej demokratickej republiky, Poľskej ľudovej republiky,
Maďarskej ľudovej republiky a Bulharskej ľudovej republiky, zákon 58/1969 Zb. o
zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho
nesprávnym úradným postupom, ESĽP

Zverejňovanie faktúr

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

Poskytovanie hotovostných preddavkov

zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a
úloha realizovaná pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi

Evidencia zmlúv na účel vykonania základnej finančnej
kontroly

Nariadenie vlády SR č. 498/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o
zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení
zmluvy, 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

Výberové konanie na predsedu súdu

Nakladanie s pohľadávkami štátu v správe ministerstva

Evidencia poplatkov za zverejnenie v Obchodnom vestníku

titul, meno, priezvisko, súd, kvalifikačné
predpoklady

Retenčná (archivačná) doba OÚ:
údaje sú zverejnené na webovom sídle bez časového obmedzenia
Doba spracúvania OÚ:
od zániku pohľadávky
5 rokov
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
5 rokov
Doba spracúvania OÚ:
5 rokov
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
5 rokov
Doba spracúvania OÚ:
3 roky

Doba spracúvania OÚ:
titul, meno, priezvisko, adresa trvalého alebo
3 roky
prechodného pobytu, dátum narodenia, číslo účtu,
email, telefón
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
10 rokov

Doba spracúvania OÚ:
titul, meno, priezvisko, adresa trvalého alebo
3 roky
zástupcovia (štatutári), dodávatelia tovarov a
prechodného pobytu, dátum narodenia, číslo účtu,
služieb
email, telefón
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
10 rokov
Doba spracúvania OÚ:
titul, meno, priezvisko, adresa trvalého alebo
3 roky
zamestnanci MSSR a ich rodinní príslušníci,
prechodného pobytu, dátum narodenia, číslo účtu,
externí experti
telefón
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
10 rokov
Doba spracúvania OÚ:
titul, meno, priezvisko, adresa trvalého alebo
3 roky
zástupcovia (štatutári), dodávatelia tovarov a
prechodného pobytu, dátum narodenia, číslo účtu,
služieb
email, telefón
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
10 rokov

Zabezpečenie pracovných ciest pre zamestnancov a poistenie
liečebných nákladov pri zahraničnej pracovnej ceste

Rozhodnutie generálneho tajomníka Rady EÚ č. 30/2013 k refundácii cestovných
výdavkov zástupcov členských štátov
zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
Smernica MSSR č. 14/2017 o tuzemských pracovných cestách, zahraničných
pracovných cestách a zahraničných stykoch

zamestnanci MSSR
externé osoby: tlmočníci, novinári, experti

titul, meno, priezvisko, adresa trvalého alebo
prechodného pobytu, dátum narodenia, číslo
dokladu totožnosti, číslo účtu

Realizácia, evidencia a vymáhanie úhrad za 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

žiadatelia o sprístupnenie informácií

meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo,
trvalé a prechodné bydlisko, adresa väznice
VTOS ale ÚVV, e- mailová adresa, telefónne
číslo, prípadne iné osobné údaje, ktoré žiadateľ
uvedie v žiadosti o sprístupnenie informácií

Evidencia zoznamu osôb vstupujúcich do priestorov MS SR

zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže a verejný záujem
prevádzkovateľa najmä ochrana majetku, ochrana bezpečnosti osôb, následné
zisťovanie bezpečnostných incidentov pri výkone verejnej moci zverenej
prevádzkovateľovi a vyplývajúce z ochrany verejných činiteľov pri výkone ich funkcie.
Smernica 40198/2016/36-22345 pravidlá ochrany a výkonu strážnej služby v
budovách MSSR
Oprávnený záujem prevádzkovateľa a tretích osôb najmä ochrana majetku, ochrana
bezpečnosti osôb, ochrana života a zdravia osôb

osoby vstupujúce do budov MS SR (pri
vstupe do budov sa osoby, ktoré sa ako
stránky alebo návštevníci hlásia u
informátora a vyjadrujú súhlas formou
poskytnutia dokladu (občiansky preukaz
alebo iný relevantný doklad s identifikačnými
údajmi) so spracovaním osobných údajov)

meno a priezvisko; druh, číslo a platnosť dokladu,
ktorým sa osoba preukazuje; dátum narodenia a
rodné číslo; dátum a čas; účel návštevy;

Video-záznam vonkajšieho vstupu, vonkajšieho priestoru
parkoviska a priľahlých komunikácií a vnútorných priestorov
budov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže a verejný záujem
prevádzkovateľa najmä ochrana majetku, ochrana bezpečnosti osôb, následné
zisťovanie bezpečnostných incidentov pri výkone verejnej moci zverenej
všetky osoby vstupujúce do budov a všetky
prevádzkovateľovi a vyplývajúce z ochrany verejných činiteľov pri výkone ich funkcie.
osoby pohybujúce sa v priestoroch
Smernica 40198/2016/36-22345 pravidlá ochrany a výkonu strážnej služby v
priľahlých k budovám
budovách MSSR
Oprávnený záujem prevádzkovateľa a tretích osôb najmä ochrana majetku, ochrana
bezpečnosti osôb, ochrana života a zdravia osôb

video-záznam

Agenda bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane
poučení zamestnancov a prípadných hlásení

zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej
prevencii
BOZP + ochrana pred požiarmi

všetci zamestnanci

meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé
bydlisko

Pracovná zdravotná služba

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

všetci zamestnanci

Kniha jázd, Autodoprava

Poistné udalosti

Dohoda o hmotnej zodpovednosti, Dohoda o zverení
referentského služobného vozidla

Správa dokumentácie k verejnému obstarávaniu (verejné
obstarávania na dodanie tovaru, poskytnutie služieb a
uskutočnenie stavebných prác vrátane komisií pre konkrétne
verejné obstarávanie)

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch
niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.
Inštrukcia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/2013 o organizácii a
riadení autoprevádzky v rezorte Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

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

zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.
Inštrukcia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/2013 o organizácii a
riadení autoprevádzky v rezorte Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
verejný záujem prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje fyzických osôb (najmä
konateľov právnických osôb), ktoré sa zúčastnili verejného obstarávania určeného na
zabezpečenie a obstaranie tovarov, prác a služieb
Smernica MS SR č. 20/2017, ktorou sa vydáva registratúrny poriadok MS SR
Oprávnený záujem prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje fyzických osôb (najmä
konateľov právnických osôb), ktoré sa zúčastnili verejného obstarávania určeného na
zabezpečenie a obstaranie tovarov, prác a služieb

Doba spracúvania OÚ:
3 roky
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
10 rokov

Doba spracúvania OÚ:
1 rok
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
nie

Doba spracúvania OÚ:
14 dní / IV 10 dní
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
nie

Doba spracúvania OÚ:
3 roky
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
nie
Doba spracúvania OÚ:
5 rokov

meno, priezvisko, funkcia

zamestnanci + prepravované osoby

zamestnanci

zamestnanci

meno, priezvisko, podpis, telefónne číslo, miesto
určenia, cieľová adresa

(K 02)

meno a priezvisko; druh, číslo a platnosť OP;
dátum narodenia

(C 06)

(K 05)

(K 06)

(K 06)

(K 13)

(C 04)

meno a priezvisko; druh, číslo a platnosť OP;
dátum narodenia, adresa, Rodne číslo

vnútorná PC sieť spracovateľa,
zabezpečenie siete firewallom a
antivírusom, prístup iba v
zabezpečenej miestnosti v režime
24/7 a do archívu iba PC administrátor

interná databáza
prevádzkovateľa, ktorý je
zároveň aj spracovateľom
OČTK
ZVJS

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

vnútorná PC sieť spracovateľa,
zabezpečenie siete firewallom a
antivírusom, prístup do archívu iba
PC administrátor

inšpektorát práce, krajské
riaditeľstvo, Hasičský
záchranný zbor, MPSR SR,
MV SR

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

evidencia v písomnej forme uložená v
uzamykateľnej skrinke

Zazmluvnený zdravotník

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

evidencia v písomnej forme uložená v
uzamykateľnej skrinke

nie

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

evidencia v písomnej forme uložená v
uzamykateľnej skrinke

Poisťovňa

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

evidencia v písomnej forme uložená v
uzamykateľnej skrinke

nie

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

evidencia v písomnej forme uložená v
uzamykateľnej skrinke

uchádzači (právnické osoby, štatutár,
titul, meno, priezvisko/názov, rodné číslo, email,
konatelia spoločností, poverené osoby), ktorí
telefónny kontakt, trvalá adresa, číslo
sa môžu zúčastniť otvárania ponúk
občianskeho preukazu
členovia komisie

účastníci a lektori akcií, účastníci rekreácií,
zamestnanci rezortu a ich rodinní príslušníci,
účastníci mimo rezortu

Doba spracúvania OÚ:
počas trvania plnenia Dohody o hmotnej zodpovednosti ev. počas trvania
zamestnaneckého pomeru
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
50 rokov po skončení zamestnaneckého pomeru (keďže je súčasťou osobného
spisu zamestnanca)

Doba spracúvania OÚ:
2 roky
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
10 rokov

Doba spracúvania OÚ:
1 rok

zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok,
zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch,
Vyhláška MS SR č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre
okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy, atď.

sťažovatelia, podávatelia podnetov,
procesné strany trestného konania a ich
blízke osoby

osobné údaje spracúvané pre trestné konanie

Vybavovanie agendy referátu milostí, predkladacie správy k
žiadostiam o milosť

zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok

žiadatelia o milosť, odsúdení a ich blízke
osoby

osobné údaje spracúvané pre trestné konanie

Koncepčné a metodické riadenie a usmerňovanie činnosti
výkonu probácie a mediácie

zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok,
zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o
Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny
súd a vojenské súdy

obvinená osoba, odsúdená osoba,
poškodená osoba a ich blízke osoby, ďalší
účastníci trestného konania, osoba ktorá
rozhoduje vo veci, svedok

osobné údaje týkajúce sa uznania viny za
spáchanie trestného činu alebo na základe
rozhodnutia súdu o neodkladnom opatrení v
civilnom konaní

Evidencia osôb podliehajúcich kontrole technickými
prostriedkami (Informačný systém Centrálny monitorovací
systém, Operačné stredisko)

zákon č. 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými
prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov

osoby podliehajúce kontrole technickými
prostriedkami (kontrolované a chránené
osoby)

osobné údaje kontrolovanej, chránenej osoby
alebo potencionálne monitorovanej osoby
týkajúce sa uznania viny za spáchanie trestného
činu alebo na základe rozhodnutia súdu o
neodkladnom opatrení v civilnom konaní,
lokalizačné údaje

Register probačných a mediačných úradníkov

verejný záujem prevádzkovateľa viesť uvedený register vyplývajúci zo zákona č.
301/2005 Z. z. Trestný poriadok a zákona č. 550/2003 Z. z. o probačných a
mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

probační a mediační úradníci

titul, meno a priezvisko, adresa pracoviska, e-mail,
telefón

zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže
zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe,
zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, atď. a
zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach

sťažovatelia, podávatelia podaní, obvinení a
odsúdení, príslušníci ZVJS, ich blízke osoby

Doba spracúvania OÚ:
meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo
1 rok
(overenie totožnosti v evidencii obvinených a
odsúdených), adresa trvalého alebo prechodného
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
pobytu
5 rokov

Zmluva o Európskej únii (zásada lojálnej spolupráce čl. 4), Charta OSN, Štatút Rady
Európy, bilaterálne zmluvy, multilaterálne zmluvy, rezortné zmluvy, zásady
medzinárodného práva - rozvíjanie dobrých vzťahov a upevňovanie mierového
spolužitia medzi národmi
Zásady pri schvaľovaní zahraničných pracovných ciest členov vlády

minister, štátni tajomníci, zamestnanci
sekcie, zahraniční partneri z cudziny a z
medzinárodných organizácií alebo ich
orgánov, iné osoby

meno, priezvisko, údaje z cestovného pasu a
občianskeho preukazu, údaje zo životopisu

Zmluva o Európskej únii (zásada lojálnej spolupráce - čl. 4),
ústavný zákon č. 397/2004 Z. z. o spolupráci NR SR a vlády SR v záležitostiach EÚ,
zákon č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR, systém tvorby stanovísk k
návrhom aktov EÚ schválený uznesením vlády SR č. 627/2013 Z.z. v znení uzn.
vlády SR č. 485/2015 a č. 76/2016
zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom,
460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky

zahraniční partneri z ČŠ EÚ alebo tretích
štátov a z orgánov EÚ, prípadne iných
medzinárodných organizácií alebo ich
orgánov

titul, meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, email, telefón

§ 61 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom

zamestnanci sekcie, žiadateľ

titul, meno, priezvisko, adresa doručenia, e-mail,
telefón

meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska a
číslo občianskeho preukazu

Retenčná (archivačná) doba OÚ:
10 rokov

titul, meno, priezvisko, pracovný email, telefón,
dotknuté fyzické osoby, o ktorých informácie
dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a iné
žiada medzinárodná organizácia
údaje z rozsudkov, správ a iných dokumentov

Príjem, evidencia a odoslanie agendy v oblasti justičnej
spolupráce v občianskych a obchodných veciach

zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, zákon č.
160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok; zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný
mimosporový poriadok; zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok,
Medzinárodné zmluvy, legislatíva EÚ a judikatúra SD EÚ, iné

zamestnanci justičných orgánov,
zamestnanci orgány EÚ

titul, meno, priezvisko, e-mail, telefón

Medzinárodné zmluvy o právnej pomoci a úprave právnych
vzťahov (ÚK 1926)

zoznam zmlúv je prístupný na https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nasesluzby/Medzinarodne-pravo/Ine/Zoznam-vybranych-medzinarodnych-dohovorov-azmluv.aspx

zamestnanci justičných orgánov, účastníci
konania, zamestnanci ústredných orgánov,
zamestnanci zastupiteľských úradov

titul, meno, priezvisko, adresa doručenia, dátum
narodenia

Agenda Haagskej konferencie medzinárodného práva
súkromného

dohovory Haagskej konferencie pre medzinárodné právo súkromné

zamestnanci justičných orgánov, účastníci
konania a súvisiace osoby

titul, meno, priezvisko, adresa doručenia, dátum
narodenia

Vyššie overenie slovenských verejných listín (apostil) a
konzulárna superlegalizácia

§ 62 zákona 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom a
Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín
6.10.1961

zamestnanci justičných orgánov, účastníci
konania a súvisiace osoby

titul, meno, priezvisko, adresa doručenia, dátum
narodenia

Retenčná (archivačná) doba OÚ:
5 rokov
Doba spracúvania OÚ:
do 1 rok spracúvanie (ak je udelená milosť tak do 5 rokov sa kontroluje či splní DO
podmienky)

zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
verejný záujem, spracúvanie je nevyhnutné na plnenie úloh realizovaných pri výkone
verejnej zverenej prevádzkovateľovi, základe pre spracovanie vyplýva zákona
647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch

osobné údaje pre potreby žiadosti o vydanie
služobného/diplomatického pasu vrátane fotky

žiadateľ o služobný alebo diplomatický pas

Doba spracúvania OÚ:
osobné údaje sú spracúvané po dobu konania a na základe rozhodnutia súdu
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
10 rokov

Oddelenie cudzineckej polície
Policajného zboru Trenčín iba
prenos do tretej krajiny sa
pri zahraničných účastníkoch
neuskutočňuje
evidencia v Domovej knihe
cudzincov (housebook)

evidencia v písomnej forme uložená v
uzamykateľnej skrinke

spotrebiteľ, OVM

aplikácia zabezpečená prístupovým
prenos sa neuskutočňuje a
menom a heslom, viazaná na AD
nepredpokladá sa
overovanie

súdy,
orgány činné v trestnom
konaní,
GR ZVJS

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

zabezpečenie trvalej dôvernosti,
integrity, dostupnosti a odolnosti
systémov spracúvania osobných
údajov

kancelária Prezidenta
Slovenskej republiky
súdy
GPSR
ZVJS (VZOS a ÚVTOS)

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

zabezpečenie trvalej dôvernosti,
integrity, dostupnosti a odolnosti
systémov spracúvania osobných
údajov

súdy, prokuratúra, Policajný
zbor SR, dotknutá osoba
(žiadateľ, sťažovateľ)

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

jedinečné prístupové oprávnenia pre
prístup do informačného systému

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

jedinečné prístupové oprávnenia pre
prístup do informačného systému

nie sú

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

jedinečné prístupové oprávnenia pre
prístup do informačného systému

GR ZVJS,
ústavy na výkon väzby a
trestu odňatia slobody

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje, resp.
uskutočňuje len výnimočne
pri upustení od výkonu
zvyšku trestu odňatia
slobody pri vydaní
odsúdeného do cudziny

zabezpečenie trvalej dôvernosti,
integrity, dostupnosti a odolnosti
systémov spracúvania osobných
údajov

zahraniční partneri: ústredné
orgány štátnej správy,
medzinárodné orgány a/alebo
organizácie, neziskové
organizácie, orgány EÚ, iné,
adresát (dotknutá osoba)

uskutočňuje sa vo
verejnom záujme; orgány
a agentúry EÚ, Rada
Európy, OSN, iné

zabezpečenie počítača antivírusom a
heslom, uzamknutá kancelária

justičné orgány, ústredne
orgány štátnej správy,
zastupiteľské úrady,
medzinárodné organizácie,
orgány EÚ, advokáti, notári,
prekladatelia, verejnosť

uskutočňuje sa vo
verejnom záujme; orgány
a agentúry EÚ, Rada
Európy, OSN, iné

zabezpečenie počítača antivírusom a
heslom, uzamknutá kancelária

žiadateľ

áno ktorýkoľvek štát,
odovzdá sa žiadateľovi,
žiadateľ to predkladá súdu
v príslušnom štáte v
ktorom sa vedie súdne
konanie

zabezpečenie počítača heslom,
uzamknutá kancelária

justičné orgány, orgány štátnej
správy, zastupiteľské úrady,
medzinárodné organizácie,
orgány EÚ, advokáti, notári,
prekladatelia, verejnosť,
orgány činn v trestnom konaní

uskutočňuje sa vo
verejnom záujme; orgány
a agentúry EÚ, Rada
Európy, OSN, iné

zabezpečenie počítača antivírusom a
heslom, uzamknutá kancelária

potenciálne akákoľvek
tretia krajina alebo
medzinárodná organizácia
pôsobiaca v tejto oblasti

zabezpečenie počítača heslom,
uzamknutá kancelária

zmluvné krajiny + členské
štáty bilaterálnych a
multilaterálnych zmlúv

zabezpečenie počítača heslom,
uzamknutá kancelária

tretie krajine členovia
HKMPS

zabezpečenie počítača heslom,
uzamknutá kancelária

tretie krajine členovia
HKMPS

zabezpečenie počítača heslom,
uzamknutá kancelária

potenciálne akákoľvek
tretia krajina alebo
medzinárodná organizácia
pôsobiaca v tejto oblasti

zabezpečenie počítača antivírusom a
heslom, uzamknutá kancelária

konzulárny odbor MZVEZ SR, prenos do tretej krajiny sa
PPZ SR MVSR
neuskutočňuje

zabezpečenie počítača antivírusom a
heslom, uzamknutá kancelária

Doba spracúvania OÚ:
osobné údaje sú spracúvané po dobu konania a na základe rozhodnutia súdu, počas súdy, prokuratúra, Policajný
zbor SR, ZVJS,
monitorovania
Sprostredkovateľ IS systému
CMS - ICZ Slovakia a.s.
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
10 rokov + A + pre účely štatistiky sa nevymazávajú
Doba spracúvania OÚ:
počas zamestnaneckého pomeru
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
dňom výmazu začína retenčná doba, na ministerstve sa vymazáva, nearchivuje sa

Doba spracúvania OÚ:
do 1 roka
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
5 rokov

Doba spracúvania OÚ:
do 10 rokov
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
5 rokov

Doba spracúvania OÚ:
1 rok
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
5 rokov

Doba spracúvania OÚ:
počas trvania plynutia záväzkov SR a konkretizujúceho vybavovania požadovaných
vecí a súvisiacich správ
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
10 rokov + A

Retenčná (archivačná) doba OÚ:
5 rokov

bežné osobné údaje - meno, priezvisko, dátum
narodenia, pohlavie, osobné údaje týkajúce sa
uznania viny za spáchanie trestného činu, alebo
priestupku

uzamykateľná skriňa, resp.
uzamykateľná miestnosť

Retenčná (archivačná) doba OÚ:
5 rokov

Doba spracúvania OÚ:
2 roky

navrhovateľ, odporca, strana sporu, ev.
Rozhodnutie rady 2008/976/SVV zo 16. decembra 2008 o Európskej justičnej sieti
účastník konania, právny zástupca,
Rozhodnutie Rady z 28. mája 2001 o vytvorení Európskej súdnej siete pre občianske
zamestnanci justičných orgánov a orgánov
a obchodné veci (2001/470/ES)
EÚ

uchádzači (napríklad keď
oznamujeme výsledok
vyhodnotenia súťaže, musíme
uviesť úspešného uchádzača
aj odôvodnenie jeho
úspešnosti)
verejný obstarávateľ
Najvyšší kontrolný orgán
prenos do tretej krajiny sa
Slovenskej republiky, Úrad pre
neuskutočňuje
verejné obstarávanie
Slovenskej republiky, riadiaci
orgán, Protimonopolný orgán
Slovenskej republiky, NAKA,
ÚPPVII SR, Európska komisia,
Ministerstvo dopravy, pôšt a
telekomunikácií Slovenskej
republiky, členovia komisie

Doba spracúvania OÚ:
1 rok

Doba spracúvania OÚ:
do 1 rok spracúvanie (pri zistení porušenia zákona až 4 roky)

Štatút Rady Európy, Občianskoprávny dohovor o korupcii, Dohovor proti mučeniu a
neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, Dohovor o počítačovej
kriminalite, Dohovor proti praniu špinavých peňazí, Dohovor o ochrane základných
ľudských práv, iné medzinárodné dohovory, ktorými je SR viazaná.
Charta OSN, Dohovor o založení organizácie pre hospodársku spoluprácu, Dohovor
proti korupcii (OSN), Dohovor proti organizovanému zločinu (OSN), Dohovor o
podplácaní zahraničných verejných činiteľov (OECD), iné dohovory OSN, OECD

Pasová agenda

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

Retenčná (archivačná) doba OÚ:
5 rokov

Vybavovanie agendy odboru trestného súdnictva, podanie
dovolania, preskúmavanie trestných konaní, preskúmavanie
trestných rozhodnutí, podnetov a sťažností

Európska justičná sieť (civilná)

interná databáza
prevádzkovateľa, ktorý je
zároveň aj spracovateľom
OČTK
ZVJS

Doba spracúvania OÚ:
1 rok

titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu,
prípadne adresa na doručovanie a súčasne
osobné údaje nachádzajúce sa v priloženej
spotrebiteľskej zmluve (najčastejšie plus dátum
narodenia, rodné číslo)

Agenda Rady Európy a Agenda OSN, UNIDROIT, OECD a
(K 03,K 17)
iných medzinárodných organizácií, CPT

zabezpečenie počítača antivírusom a
heslom, uzamknutá kancelária

Retenčná (archivačná) doba OÚ:
5 rokov

zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách
pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 52 a násl. Zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o
zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov, zákon č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene spotrebiteľ
a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej
inšpekcii v znení neskorších predpisov a iné (pre Komisiu Vyhláška MSSR č.
406/2008 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie na
posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách)

Osvedčenie o slovenskom práve

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

Doba spracúvania OÚ:
2 roky

Vybavovanie agendy ochrany spotrebiteľov a vybavovanie
agendy Komisie na posudzovanie podmienok v
spotrebiteľských zmluvách

Právne a iné akty EÚ

nie sú

Retenčná (archivačná) doba OÚ:
začiatok dňom spracovania auditu

Retenčná (archivačná) doba OÚ:
5 rokov

(K 01)

uzamykateľná kancelária,
zabezpečenie pc vstupným heslom,
chránený zdieľaný disk (SES),
antivírusom

Retenčná (archivačná) doba OÚ:
5 rokov, účtovníctvo 10 rokov

zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri
obyvateľov Slovenskej republiky (§ 24)

Protokol a zahraničné styky ministerstva (zahraničné cesty
(C 04, C 03)ministra, vedenia ministerstva a pracovníkov odboru, vrátane
správ a súvisiacej korešpondencie)

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

Doba spracúvania OÚ:
8 dní + 30 dní od prevzatia, následne počas doby účtovných operácií

Identifikácia hosťa pri ubytovaní (zápis do Knihy návštev a
Domovej knihy cudzincov)

Vybavovanie agendy odboru väzenstva (sťažnosti obvinených
a odsúdených a väzňov na podmienky; podania ako napr.
strava, žiadosť o premiestnenie),
podania príslušníkov ZVJS ohľadom nepotizmu v zbore
(anonymné), sťažnosti napr. ohľadom dôchodku a Rozkladová
komisia pre väzenstvo

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky
(refundácia nákladov pre
zamestnancov)
Európska komisia, Brusel
Belgicko (preplatenie
niektorých pracovných ciest)
poisťovne
letecké spoločnosti
hotely

Doba spracúvania OÚ:
5 rokov
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
10 rokov
Doba spracúvania OÚ:
2 roky
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
10 rokov
Doba spracúvania OÚ:
2 roky
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
10 rokov

Doba spracúvania OÚ:
do 1 roka
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
5 rokov

Doba spracúvania OÚ:
do 1 roka
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
5 rokov

justičné orgány, ústredne
orgány štátnej správy,
zastupiteľské úrady,
medzinárodné organizácie,
orgány EÚ, advokáti, notári,
prekladatelia
justičné orgány, ústredne
orgány štátnej správy,
zastupiteľské úrady,
medzinárodné organizácie,
účastníci konania, právny
zástupca
justičné orgány, ústredne
orgány štátnej správy,
zastupiteľské úrady,
medzinárodné organizácie,
orgány EÚ, advokáti, notári,
prekladatelia
justičné orgány, ústredne
orgány štátnej správy,
zastupiteľské úrady,
medzinárodné organizácie,
orgány EÚ, advokáti, notári,
prekladatelia
justičné orgány, policajné
orgány, ústredne orgány
štátnej správy, zastupiteľské
úrady, medzinárodné
organizácie, orgány EÚ,
advokáti dotknutých osôb,
manžel/manželka, deti a osoby
blízke dotknutých osôb +
kontaktné body EJN
(európska justičná sieť)

(L 07)

(C 06)

(K 07)

(K 09)

(K 10)

(K 11)

(K 12)

(K 13)

(K 14)

(K 15)

(K 20)

(K 21)

(K 22)

Krízový manažment (v zmysle usmernenia vysielania sudcov
(VSÚ) na pozície sudcov alebo podpory právneho štátu alebo
vysielanie na zahraničné mísie do krízových oblastí)

§ 13b zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Zber a vyhodnotenie údajov medzinárodnej justičnej
spolupráce v trestných veciach (štatistika)

Rozhodnutie rady o Európskej justičnej sieti a iné právne predpisy Európskej únie,
Rámcove rozhodnutia Rady,
Rozhodnutia orgánov EÚ,
Jednotná akcia prijatá Radou na základe článku 3 Zmluvy o EU, ktorý stanovuje
mechanizmus na hodnotenie uplatňovania a vykonávania medzinárodných záväzkov
v boji proti organizovanému zločinu na národnej úrovni
na štatistické účely podľa čl. 89 ods. 1 GDPR

Príjem, evidencia a odoslanie agendy v oblasti justičnej
spolupráce v trestných veciach

zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (5. časť)

Oznámenie odsúdenia

zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších právnych predpisov,
zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších právnych predpisov

Vyžiadanie/vydanie na trestné konanie - extradície

Odovzdanie/prevzatie na výkon trestu odňatia slobody

Odovzdanie/prevzatie trestného konania

Právna pomoc (doručenie v trestnej veci, urgencia, sťažnosť,
výsluch svedka)

Európska justičná sieť (trestná)

Odovzdanie/prevzatie dohľadu nad podmienečne odsúdeným
alebo podmienečne prepusteným páchateľom

Odovzdanie/prevzatie rozhodnutia o peňažnej sankcii v EÚ

Odovzdanie/prevzatie európskeho ochranného príkazu

Odovzdanie/prevzatie výkonu majetkového rozhodnutia

Odovzdanie/prevzatie európskeho vyšetrovacieho príkazu

Registrácia partnerov verejného sektora

Registrácia obchodných spoločností a fyzických osôb
podnikateľov

osoby vedené v zozname kandidátov na
vysielanie do misií krízového riadenia

meno, priezvisko, kontaktné údaje, znalosť
cudzích jazykov, previerka NBÚ, životopis,
pracovné zaradenie

osoba trestne stíhaná, obvinená,
obžalovaná, odsúdená, poškodená, svedok

meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie a
osobné údaje týkajúce sa uznania viny za
spáchanie trestného činu, alebo priestupku

osoba trestne stíhaná, obvinená,
obžalovaná, odsúdená, poškodená, svedok

meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie,
osobné údaje týkajúce sa uznania viny za
spáchanie trestného činu, alebo priestupku

odsúdení

meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie,
osobné údaje týkajúce sa uznania viny za
spáchanie trestného činu, alebo priestupku

osoba trestne stíhaná, obvinená,
obžalovaná, odsúdená

meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie,
osobné údaje týkajúce sa uznania viny za
spáchanie trestného činu, alebo priestupku

zákon č. 549/2011 Z. z. o uznaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná
sankcia spojená s odňatí, slobody v EÚ, Dohovor o odovzdávaní odsúdených osôb
č. 533/1992 Zb.

osoba odsúdená

meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie,
osobné údaje týkajúce sa uznania viny za
spáchanie trestného činu, alebo priestupku

Európsky dohovor o odovzdávaní trestného konania č. 551/1992 Zb.

meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie,
osoba trestne stíhaná, obvinená, obžalovaná osobné údaje týkajúce sa uznania viny za
spáchanie trestného činu, alebo priestupku

zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze, Európsky Dohovor o
vydávaní č. 549/1992 Zb.

Európsky dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach č. 550/1992 Zb.; Dohovor
osoba trestne stíhaná, obvinená,
o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie č.
obžalovaná, odsúdená, poškodená, svedok
572/2006 Z. z.

meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie,
osobné údaje týkajúce sa uznania viny za
spáchanie trestného činu, alebo priestupku

osoba trestne stíhaná, obvinená,
Rozhodnutie rady 2008/976/SVV zo 16. decembra 2008 o Európskej justičnej sieti
obžalovaná, odsúdená, poškodená, svedok,
Rozhodnutie Rady z 28. mája 2001 o vytvorení Európskej súdnej siete pre občianske
navrhovateľ, odporca, účastník konania,
a obchodné veci (2001/470/ES)
právny zástupca

meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie,
osobné údaje týkajúce sa uznania viny za
spáchanie trestného činu, alebo priestupku

zákon č. 533/2011 Z. z. o uznaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná
sankcia nespojená s odňatím slobody alebo probačné opatrenie na účely dohľadu v
EÚ
Európsky dohovor o dohľade nad podmienečným odsúdenými alebo podmienečne
prepustenými páchateľmi č. 412/2003 Z .z.

meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie,
osobné údaje týkajúce sa uznania viny za
spáchanie trestného činu, alebo priestupku

zákon č. 183/2011 Z. z. o uznaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii

zákon č. 398/2015 Z. z. o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach

zákon č. 316/2016 Z. z. o uznaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v
trestnom konaní v EÚ

zákon č. 236/2017 Z. z. o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach

zákon č. 315/2016 Z. z. registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
zákon č. 305/2013 Z. z. o o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej
moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
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)

osoba odsúdená

osoba odsúdená

chránená a ohrozujúca osoba

osoba odsúdená

meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie,
osobné údaje týkajúce sa uznania viny za
spáchanie trestného činu, alebo priestupku

meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie,
osobné údaje týkajúce sa uznania viny za
spáchanie trestného činu, alebo priestupku

meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie,
osobné údaje týkajúce sa uznania viny za
spáchanie trestného činu, alebo priestupku

osoba trestne stíhaná, obvinená,
obžalovaná, odsúdená, poškodená, svedok

meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie,
osobné údaje týkajúce sa uznania viny za
spáchanie trestného činu, alebo priestupku

oprávnené osoby (advokát, notár, banka,
pobočka zahraničnej banky, audítor, daňový
poradca), partneri verejného sektora,
koneční užívatelia výhod

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum
narodenia, štátna príslušnosť a údaj, či konečný
užívateľ výhod je verejným funkcionárom
vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike)

štatutári, vedúci odštepného závodu
(organizačnej zložky podniku), dozorný
orgán, prokurista, likvidátor, správca
konkurznej podstaty, spoločníci,......

meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a
rodné číslo, pri konečných užívateľoch výhod aj
druh a číslo dokladu, štátna príslušnosť, údaje,
ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa
výhod.

zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
žiadajúce osoby evidované v IS RPVS, IS
Dlhodobá archivácia elektronických dokumentov podpísaných v znení neskorších predpisov
zákon č. 305/2013 Z. z. o o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej RESS, ORSR, IS Správe registratúry)
KEP (kvalifikovaný elektronický podpis)
moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

osobné údaje evidované v IS MSSR (IS RPVS, IS
RESS, ORSR, IS Správa registratúry)

verejný záujem prevádzkovateľa informačného systému a úloha realizovaná pri
Identifikácia používateľov pri prihlasovaní sa do informačných výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, vyplýva zo zákona č. 305/2013 Z.
z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a
systémov (BAI - IAM)
doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

zamestnanci úradov ministerstiev, občania a
podnikatelia s vytvoreným účtom v IAM-e

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné
číslo, dátum narodenia, telefónne číslo, emailová
adresa, IP adresa,

Overenie identity klienta Prevádzkovateľa, žiadateľa o
certifikát, ktorým je vydaný kvalifikovaný mandátny certifikát
alebo komerčný certifikát (BAI_PKI)

verejný záujem prevádzkovateľa informačného systému a úloha realizovaná pri
výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, vyplýva zo zákona č. 305/2013 Z.
z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

klient, žiadateľ o certifikát (zamestnanci
súdov, MSSR, Justičnej akadémie, Centra
právnej pomoci)

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné
číslo, dátum narodenia, číslo osobného dokladu,
číslo služobného preukazu, IP adresa

Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených
(ESMO)

zákon č. 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými
prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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)

obvinené a odsúdené osoby

titul, meno a priezvisko, kontaktný email, telefón

Projekt Rozvoj elektronických služieb súdnictva (RESS)
Moduly:
Infosúd
eŽaloby (Podávanie návrhov a súvisiacich písomností na
súdne konanie)
Univerzálne bezpečné úložisko súdov (UBÚS)
Justičné štatistiky (JUS)
Elektronický denník znalca (EDZ2)
Elektronický súdny spis (ESSp)
Lustrácie (LUS) (CLK2)
Registre a číselníky (REG)

zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
zákon č. 161/2015 Z. z.Civilný mimosporový poriadok
zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zákon č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch
zákon NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti
(Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
žiadateľ o riešenie incidentného stavu a iné
zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch
osoby ktoré ustanoví osobitný predpis,
zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a
zamestnanec súdu
doplnení niektorých zákonov
zákon SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní
zákon č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zákon č. 305/2013 Z. z. o o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej
moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
Zmluva o poskytovaní servisných služieb - Service level Agreement č. MS/57/201495; zmluva o technickej podpore a údržbe systému

Doba spracúvania OÚ:
počas záujmu dotknutej osoby, prípadne po uplynutí previerky NBÚ

Doba spracúvania OÚ:
doba nevyhnutná na spracovanie údajov
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
na účel štatistiky sa údaje nevymazávajú

Doba spracúvania OÚ:
do 1 roka spracúvanie
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
5 rokov

Doba spracúvania OÚ:
do 1 roka spracúvanie
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
3 roky

Doba spracúvania OÚ:
do 20 rokov spracúvanie
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
15 rokov

Doba spracúvania OÚ:
do 5 rokov spracúvanie
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
15 rokov

Doba spracúvania OÚ:
do 1 roka spracúvanie
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
15 rokov

Doba spracúvania OÚ:
do 3 rokov spracúvanie
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
3 roky

Doba spracúvania OÚ:
do 1 roka spracúvanie
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
5 rokov

Doba spracúvania OÚ:
do 3 rokov spracúvanie
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
15 rokov

Doba spracúvania OÚ:
do 3 rokov spracúvanie
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
5 rokov

Doba spracúvania OÚ:
do 3 rokov spracúvanie
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
10 rokov

Doba spracúvania OÚ:
do 3 rokov spracúvanie
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
10 rokov

Doba spracúvania OÚ:
do 3 rokov spracúvanie
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
10 rokov

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

zabezpečenie počítača antivírusom a
heslom, uzamknutá kancelária

justičné orgány, policajné
orgány, ústredne orgány
štátnej správy, zastupiteľské
úrady, medzinárodné
organizácie, orgány EÚ,
príjemcovia (napr. novinári)
podľa zákona č. 211/2000 Z.
z.o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií)

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

zabezpečenie počítača antivírusom a
heslom, uzamknutá kancelária

SIRENE, justičné orgány,
policajné orgány, ústredne
orgány štátnej správy,
zastupiteľské úrady,
medzinárodné organizácie,
advokáti dotknutých osôb,
manžel/manželka, deti a osoby
blízke dotknutých osôb

potenciálne akákoľvek
tretia krajina alebo
medzinárodná organizácia
pôsobiaca v tejto oblasti

zabezpečenie počítača antivírusom a
heslom, uzamknutá kancelária

justičné orgány, policajné
orgány, ústredne orgány
štátnej správy, zastupiteľské
úrady, medzinárodné
organizácie, orgány EÚ,
advokáti dotknutých osôb,
manžel/manželka, deti a osoby
blízke dotknutých osôb

potenciálne akákoľvek
tretia krajina alebo
medzinárodná organizácia
pôsobiaca v tejto oblasti

zabezpečenie počítača antivírusom a
heslom, uzamknutá kancelária

justičné orgány, policajné
orgány, ústredne orgány
štátnej správy, zastupiteľské
úrady, medzinárodné
organizácie, orgány EÚ,
advokáti dotknutých osôb,
manžel/manželka, deti a osoby
blízke dotknutých osôb

potenciálne akákoľvek
tretia krajina alebo
medzinárodná organizácia
pôsobiaca v tejto oblasti

zabezpečenie počítača antivírusom a
heslom, uzamknutá kancelária

justičné orgány, policajné
orgány, ústredne orgány
štátnej správy, zastupiteľské
úrady, medzinárodné
organizácie, orgány EÚ,
advokáti dotknutých osôb,
manžel/manželka, deti a osoby
blízke dotknutých osôb

potenciálne akákoľvek
tretia krajina alebo
medzinárodná organizácia
pôsobiaca v tejto oblasti

zabezpečenie počítača antivírusom a
heslom, uzamknutá kancelária

justičné orgány, policajné
orgány, ústredne orgány
štátnej správy, zastupiteľské
úrady, medzinárodné
organizácie, orgány EÚ,
advokáti dotknutých osôb,
manžel/manželka, deti a osoby
blízke dotknutých osôb

potenciálne akákoľvek
tretia krajina alebo
medzinárodná organizácia
pôsobiaca v tejto oblasti

zabezpečenie počítača antivírusom a
heslom, uzamknutá kancelária

justičné orgány, policajné
orgány, ústredne orgány
štátnej správy, zastupiteľské
úrady, medzinárodné
organizácie, orgány EÚ,
advokáti dotknutých osôb,
manžel/manželka, deti a osoby
blízke dotknutých osôb

potenciálne akákoľvek
tretia krajina alebo
medzinárodná organizácia
pôsobiaca v tejto oblasti

zabezpečenie počítača antivírusom a
heslom, uzamknutá kancelária

justičné orgány, policajné
orgány, ústredne orgány
štátnej správy, zastupiteľské
úrady, medzinárodné
organizácie, orgány EÚ,
advokáti dotknutých osôb,
manžel/manželka, deti a osoby
blízke dotknutých osôb +
kontaktné body EJN
(európska justičná sieť)

potenciálne akákoľvek
tretia krajina alebo
medzinárodná organizácia
pôsobiaca v tejto oblasti

zabezpečenie počítača antivírusom a
heslom, uzamknutá kancelária

justičné orgány, policajné
orgány, ústredne orgány
štátnej správy, zastupiteľské
úrady, medzinárodné
organizácie, orgány EÚ,
advokáti dotknutých osôb,
manžel/manželka, deti a osoby
blízke dotknutých osôb

potenciálne akákoľvek
tretia krajina alebo
medzinárodná organizácia
pôsobiaca v tejto oblasti

zabezpečenie počítača antivírusom a
heslom, uzamknutá kancelária

justičné orgány, policajné
orgány, ústredne orgány
štátnej správy, zastupiteľské
úrady, medzinárodné
organizácie, orgány EÚ,
advokáti dotknutých osôb,
manžel/manželka, deti a osoby
blízke dotknutých osôb

potenciálne akákoľvek
tretia krajina alebo
medzinárodná organizácia
pôsobiaca v tejto oblasti

zabezpečenie počítača antivírusom a
heslom, uzamknutá kancelária

justičné orgány, policajné
orgány, ústredne orgány
štátnej správy, zastupiteľské
úrady, medzinárodné
organizácie, orgány EÚ,
advokáti dotknutých osôb,
manžel/manželka, deti a osoby
blízke dotknutých osôb

potenciálne akákoľvek
tretia krajina alebo
medzinárodná organizácia
pôsobiaca v tejto oblasti

zabezpečenie počítača antivírusom a
heslom, uzamknutá kancelária

justičné orgány, policajné
orgány, ústredne orgány
štátnej správy, zastupiteľské
úrady, medzinárodné
organizácie, orgány EÚ,
advokáti dotknutých osôb,
manžel/manželka, deti a osoby
blízke dotknutých osôb

potenciálne akákoľvek
tretia krajina alebo
medzinárodná organizácia
pôsobiaca v tejto oblasti

zabezpečenie počítača antivírusom a
heslom, uzamknutá kancelária

justičné orgány, policajné
orgány, ústredne orgány
štátnej správy, zastupiteľské
úrady, medzinárodné
organizácie, orgány EÚ,
advokáti dotknutých osôb,
manžel/manželka, deti a osoby
blízke dotknutých osôb

potenciálne akákoľvek
tretia krajina alebo
medzinárodná organizácia
pôsobiaca v tejto oblasti

zabezpečenie počítača antivírusom a
heslom, uzamknutá kancelária

nie sú

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

podľa štandardov pre informačné
systémy verejnej správy (55/2014).

Notárska komora, Slovenská
pošta, RPO, IOM, ITMS,
OMV, Okresné úrady,
verejnosť (výpisy z OR),
verejnosť (listiny zo zbierky
listín, nahliadanie do spisov),
dáta - RPO (priama
integrácia), Centrálny
depozitár cenných
papierov,Štatistický úrad,
Národná banka Slovenska,
Štatistický úrad SR, Sociálna
poisťovňa, MVSR, Finančná
správa, Ministerstvo obrany
SR, Ministerstvo financií
(dátová pumpa)

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

podľa štandardov pre informačné
systémy verejnej správy (55/2014).

nie sú

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

podľa štandardov pre informačné
systémy verejnej správy (55/2014).

nie sú

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

zabezpečená prihlasovaním sa

nie sú

prenos do tretej krajiny sa
uskutočňuje, Česká
republika

zabezpečená prihlasovaním sa

nie sú

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

aplikácia zabezpečená prístupovým
menom a heslom

súdy, žiadateľ o riešenie
incidentného stavu a iné osoby prenos do tretej krajiny sa
ktoré ustanoví osobitný
neuskutočňuje
predpis

zabezpečenie počítača antivírusom,
šifrovanie prenosu, používanie
certifikátov

Doba spracúvania OÚ:
po dobu trvania činnosti
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
75 rokov od výmazu partnera z registra

Doba spracúvania OÚ:
po dobu trvania činnosti
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
75 rokov od výmazu partnera z registra

Doba spracúvania OÚ:
po dobu trvania činnosti
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
75 rokov od výmazu partnera z registra
Doba spracúvania OÚ:
5 rokov v zálohovaných údajoch IS
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
logy sa nelikvidujú
Doba spracúvania OÚ:
5 rokov v zálohovaných údajoch IS
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
logy sa nelikvidujú
Doba spracúvania OÚ:
počas trvania projektu
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
5 rokov

meno, priezvisko, rodné priezvisko, pohlavie,
rodné číslo, dátum narodenia, podpis, štátna
príslušnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko,
prechodné bydlisko, IČO, DIČ, IBAN, ID
zastupovania, technologické identifikátory,
telefonické služby, schopnosti a kompetencie
fyzickej osoby, vzdelanie a odborné certifikácie,
informácie o profesii a pracovnom pomere,
charakteristiky fyzickej osoby, demografické
údaje, národnosť a občianstvo, identita fyzickej
osoby, štátna identifikácia, identifikačné číslo,
prihlasovacie údaje pre online prístup a overenie,
údaje o online pripojení a sieťovej konektivite,
online identifikátor, akékoľvek iné informácie o
dotknutej fyzickej osobe, ktoré priamo alebo
nepriamo súvisia s daným súdnym konaním

MZVEZ SR
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
5 rokov

Doba spracúvania OÚ:
1 rok
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
nearchivuje sa

Projekt Rozvoj Justičnej pokladnice (JP)

Projekt Súdny manažment (SM)

Register úpadcov (RÚ)

Rozvoj a technologická inovácia súdno-trestnej a súdnocivilnej agendy Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky (RTIS)
modul: Elektronický súdny spis (ESS)

zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok
zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zamestnanec súdu, žiadateľ o riešenie
zákon č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch
incidentného stavu a iné osoby ktoré
zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch
ustanoví osobitný predpis
zákon č. 305/2013 Z. z. o o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej
moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

meno, priezvisko, rodné priezvisko, pohlavie,
rodné číslo, dátum narodenia, podpis, štátna
príslušnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko,
prechodné bydlisko, IČO, DIČ, IBAN, ID
zastupovania, technologické identifikátory,
telefonické služby, schopnosti a kompetencie
fyzickej osoby, vzdelanie a odborné certifikácie,
informácie o profesii a pracovnom pomere,
charakteristiky fyzickej osoby, demografické
údaje, národnosť a občianstvo, identita fyzickej
osoby, štátna identifikácia, identifikačné číslo,
prihlasovacie údaje pre online prístup a overenie,
údaje o online pripojení a sieťovej konektivite,
online identifikátor, akékoľvek iné informácie o
dotknutej fyzickej osobe, ktoré priamo alebo
nepriamo súvisia s daným súdnym konaním

zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
zákon č. 161/2015 Z. z.Civilný mimosporový poriadok
zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zákon č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch
zákon NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti
(Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a
zamestnanec súdu, žiadateľ o riešenie
doplnení niektorých zákonov
incidentného stavu a iné osoby ktoré
zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch
ustanoví osobitný predpis
zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
zákon SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní
zákon č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zákon č. 305/2013 Z. z. o o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej
moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

meno, priezvisko, rodné priezvisko, pohlavie,
rodné číslo, dátum narodenia, podpis, štátna
príslušnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko,
prechodné bydlisko, IČO, DIČ, IBAN, ID
zastupovania, technologické identifikátory,
telefonické služby, schopnosti a kompetencie
fyzickej osoby, vzdelanie a odborné certifikácie,
informácie o profesii a pracovnom pomere,
charakteristiky fyzickej osoby, demografické
údaje, národnosť a občianstvo, identita fyzickej
osoby, štátna identifikácia, identifikačné číslo,
prihlasovacie údaje pre online prístup a overenie,
údaje o online pripojení a sieťovej konektivite,
online identifikátor, akékoľvek iné informácie o
dotknutej fyzickej osobe, ktoré priamo alebo
nepriamo súvisia s daným súdnym konaním

zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
zákon č. 305/2013 Z. z. o o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej
moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

účastníci konania, oprávnené osoby - dlžníci,
veritelia, správcovia, dražobníci, exekútori,
meno, priezvisko, adresa, majetok úpadcu
advokát, notár, sudcovia, vyšší súdni
úradníci, pracovníci Centra právnej pomoci

zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
zákon č. 161/2015 Z. z.Civilný mimosporový poriadok
zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zákon č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch
zákon NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti
(Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch
zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
zákon SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní
zákon č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zákon č. 305/2013 Z. z. o o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej
moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

zamestnanci súdov, strany sporu ev.
účastníci konania - žalobcovia, žalovaní,
prekladatelia, znalci, tlmočníci, stále
rozhodcovské súdy, správcovia, dražobníci,
exekútori, mediátori, mediačné centrá,
mediačné vzdelávacie inštitúcie, notári,
probační a mediační úradníci, rozhodcovia,
diskvalifikácie, sudcovia, vyšší súdni úradníci

meno, priezvisko, kontaktný e-mail a telefón,
schopnosti a kompetencie fyzickej osoby,
vzdelanie a odborné certifikácie, informácie o
profesii a pracovnom pomere, charakteristiky
fyzickej osoby, demografické údaje, národnosť
a občianstvo identita fyzickej osoby, štátna
identifikácia, identifikačné číslo, fyzická osoba,
prihlasovacie údaje pre online prístup a overenie,
údaje o online pripojení a sieťovej konektivite,
online identifikátor, technologické identifikátory,
telefonické služby

dotknuté osoby z informačných systémov,
ktoré sú integrované alebo prepojené s
eBOX, napr. RESS, RTIS, BAI, IAM ÚPVS,
eDesk ÚPVS, eForm, CUET, MEP

meno, priezvisko, rodné priezvisko, pohlavie,
rodné číslo, dátum narodenia, podpis, štátna
príslušnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko,
prechodné bydlisko, IČO, DIČ, IBAN, ID
zastupovania, technologické identifikátory,
telefonické služby, schopnosti a kompetencie
fyzickej osoby, vzdelanie a odborné certifikácie,
informácie o profesii a pracovnom pomere,
charakteristiky fyzickej osoby, demografické
údaje, národnosť a občianstvo, identita fyzickej
osoby, štátna identifikácia, identifikačné číslo,
prihlasovacie údaje pre online prístup a overenie,
údaje o online pripojení a sieťovej konektivite,
online identifikátor, akékoľvek iné informácie o
dotknutej fyzickej osobe, ktoré priamo alebo
nepriamo súvisia s daným súdnym konaním

Nástroj k zabezpečeniu podmienok plynulej, bezpečnej,
spoľahlivej prevádzky informačného systému a jeho
zabezpečenia proti zneužitiu a zabezpečenia realizácie
elektronizácie služieb výkonu verejnej moci (eBOX)

zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
zákon č. 305/2013 Z. z. o o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej
moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

Technická správa obsahu webového sídla a webového portálu
MSSR a jeho rozpočtových organizácií (prechádzajúce
dokumenty a informácie vrátane osobných údajov z iných
organizačných útvarov a zo súdov)

najmä Nariadenie vlády č. 498/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o
zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení
zmluvy
zákon 546/2010 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v osoby z iných účelov MSSR, ktorých osobné
znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
údaje sú na základe osobitných predpisov
zákon č.757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zverejnené
neskorších predpisov
zákon č. 305/2013 Z. z. o o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej
moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

titul, meno a priezvisko, funkcia/pracovné
zaradenie, e-mailový kontakt a osobné údaje
podľa účelu, z ktorého sa osobné údaje
zverejňujú

Agendový modul určený pre elektronické odosielanie a
elektronické doručovanie

zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
osoby, ktorým sa doručuje písomnosť
zákon č. 305/2013 Z. z. o o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej
moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné
číslo, email, adresa

Automatizovaný systém správy registratúry (IS Správa
registratúry (Fabasoft))

zamestnanci ministerstva, účastníci
Zákon č. 395/2002 Z. z.o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
príslušných konaní, podávatelia podaní,
Vyhláška MV SR č. 628/2002 Z.z.,ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zmluvné strany, osoby uvedené v
zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
záznamoch jednotlivých spisov

titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné
číslo, adresa trvalého a prechodného pobytu,
pracovné zaradenie

Ekonomický informačný systém (EIS (SAP))

Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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 v znení
neskorších predpisov
Zákon č. 462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších
predpisov
Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov
Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení
Zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde...v znení neskorších predpisov
Zákon č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde
Zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
Zákon č.757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/2014, ktorým sa ustanovujú zvýšené
stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/2014, ktorým sa ustanovujú zvýšené
stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Zákon č. 291/2002 Z.z. o Štátnej pokladnici 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. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

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

osobné číslo, titul, meno a priezvisko, rodné
priezvisko, miesto a dátum narodenia, rodné číslo,
adresa trvalého a prechodného pobytu, pohlavie,
štátna príslušnosť, rodinný stav a dátum sobáša,
číslo občianskeho preukazu, súkromné telefónne
číslo a súkromný e-mailový kontakt, dosiahnuté
vzdelanie a zoznam absolvovaných škôl a
školení, profesijné zamestnanie a predchádzajúce
zamestnania, jazykové znalosti, vodičské
oprávnenie, zloženie a výška platu a odmien,
výška odvodov, číslo účtu, typ dôchodku (napr.
predčasný starobný, starobný, výsluhový,
invalidný), doplnkové dôchodkové sporenie,
vojak/nevojak.

meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska,
adresa
prechodného bydliska, podpis a ďalšie osobné
údaje
poskytnuté alebo zistené v priebehu konania a v
rámci
poskytovania súčinnosti

meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo a / alebo
dátum narodenia

Vybavovanie podaní obsahujúcich podozrenia z porušenia
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

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

fyzické osoby voči ktorým podanie
obsahujúce podozrenie z porušenia zákona
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
smeruje; strany sporu, účastníci konania a
iné osoby oprávnené konať v mene strany
sporu, účastníka konania, osoby
poskytujúce súčinnosť; iné fyzické osoby,
ktorých sa konanie týka alebo ktorých
osobné údaje sú v rámci konania
spracúvané

Poskytovanie a predkladanie údajov potrebných na účely
zostavenia rozpočtu verejnej správy a hodnotenia plnenia
rozpočtu verejnej správy vrátane hodnotenia efektívnosti a
účinnosti verejných výdavkov a poskytovanie dát pre účely
porovnania hodnoty údajov zapísaných v registri právnických
osôb s hodnotami údajov v obchodnom registri

§ 14 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu naplnenia § 7 ods. 2 zákona
575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy,
zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej
moci, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

osobné údaje osôb, ktoré konajú za
spoločnosť alebo si uplatňujú právne nároky
k spoločnosti v zmysle osobitných predpisov
(kategória osobných údajov je zhodná s tou,
z ktorej sa vykonáva export na základe
žiadosti)

Prevádzka nástroja na podporu riadenia, sprehľadnenie a
zefektívnenie riadenia incidentov vzniknutých v IS v správe
rezortu (JIRA)

oprávnený záujem prevádzkovateľa poskytovať technickú podporu iných
informačných systémov rezortu aj súdov prostredníctvom IS JIRA (L2 a viac) v
spolupráci so Service Deskom

titul, meno, priezvisko, emailová adresa, IP,
zamestnanci rezortu, zamestnanci
telefónne číslo, pracovné zaradenie, miesto
dodávateľov poskytujúci support a
výkonu práce, (profilová fotografia - len v prípade,
mimorezortný používatelia, ktorí pomocou
ak si zamestnanec sám a dobrovoľne nastaví
formulára na webe budú žiadať o pomoc s IS
reálnu fotografiu zobrazujúcu jeho osobu)

Spracovávanie pripomienok z medzirezortného
pripomienkového konania

Zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov
Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Legislatívne pravidlá
vlády SR

osoby pripomienkujúce materiály v rámci
medzirezortného pripomienkového konania

Konzultácia, žiadosť o právne stanovisko, žiadosť o výklad
zákona, žiadosť o vypracovanie návrhov právnych stanovísk

zákonná povinnosť vyplývajúca z § 86 ods. 1 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom
súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov a verejný
záujem prevádzkovateľa vyplývajúci z § 48 ods 4 z. 160/2015 Z. z. Civilný sporový
poriadok; verejný záujem prevádzkovateľa poskytnúť jednoznačné právne
stanovisko, právne usmernenie, či odporúčanie, zjednocujúci výklad zákona,
konzultáciu, vypracovať všeobecný návrh jednotného postupu

fyzické osoby, ktoré podali žiadosť o právne
stanovisko, žiadosť o usmernenie či
odporúčanie, žiadosť o výklad zákona,
titul, meno, priezvisko, podpis, adresa, e-mailová
žiadosť o konzultáciu, žiadosť
adresa, telefónne číslo a ďalšie osobné údaje,
o vypracovanie návrhu jednotného postupu a
ktoré dotknutá osoba sama iniciatívne uvedie
osobné údaje dotknutých fyzických osôb,
ktorých údaje sú súčasťou súdneho spisu a
žiadosti o právne stanovisko

Plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 211/2000 Z. z.
(vybavovanie infožiadostí a súvisiace povinnosti povinnej
osoby vrátane vedenia evidencie infožiadostí)

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), zákon č. 71/1967 Zb o správnom
konaní (správny poriadok), § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

žiadatelia o sprístupnenie informácií podľa §
14 zákona č. 211/2000 Z. z., fyzické osoby,
ktorých údaje sú predmetom žiadosti o
sprístupnenie informácií, resp. súvisia s nimi,
akékoľvek iné fyzické osoby, ktorých osobné
údaje sú predmetom doručenej žiadosti o
sprístupnenie informácia

Príprava, pripomienkovanie a vedenie evidencie zmlúv
(osobné údaje zmluvných strán napr. odpredaj majetku štátu)

verejný záujem prevádzkovateľa a úloha realizovaná pri výkone verejnej moci
zverenej prevádzkovateľovi vyplývajúci zo zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník,
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona NRSR č. 278/1993 Z. z. o
správe majetku štátu, zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

zmluvné strany, resp. osoby konajúce za
zmluvné strany, kontaktné osoby v
zmluvných vzťahoch za jednotlivé zmluvné
strany, osobné údaje fyzických osôb
uvedené v zmluvách, resp. ktoré sú
potrebné pre uzatvorenie zmluvy

rozsah vizitky - meno, priezvisko a kontaktné
údaje, údaje o subdodávateľoch a expertoch
zmluvných strán

Zastupovanie ministerstva v konaniach pred súdmi a inými
orgánmi verejnej moci (súdny spory)

§ 13 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, procesné predpisy (najmä zákon č. 160/2015
Z. z.Civilný sporový poriadok, zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok,
zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)), zákon č. 514/2003 Z.
z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene
niektorých zákonov a iné hmotnoprávne predpisy upravujúce otázky týkajúce sa
predmetu konania (sporu)
oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorým je uplatňovanie, vymáhanie, obhajovanie
práv, právnych nárokov a oprávnených záujmov prevádzkovateľa resp. obrana proti
právam a právnym nárkom uplatneným voči prevádzkovateľovi zo strany iných
subjektov

sporové strany, účastníci konania a iné
fyzické osoby, ktorých osobné údaje sa
nachádzajú v príslušných spisoch orgánov
uskutočňujúcich konanie, resp. ktorých
osobné údaje sú potrebné pre konanie

osobné údaje a osobitné kategórie osobných
údajov nachádzajúce sa v poskytnutých spisoch
a dokumentoch a vyplývajúce zo spisov a
dokumentov

Doba spracúvania OÚ:
1 rok
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
nearchivuje sa

Doba spracúvania OÚ:
1 rok
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
nearchivuje sa

zabezpečenie počítača antivírusom,
šifrovanie prenosu, používanie
certifikátov

súdy, žiadateľ o riešenie
incidentného stavu a iné osoby prenos do tretej krajiny sa
ktoré ustanoví osobitný
neuskutočňuje
predpis

zabezpečenie počítača antivírusom,
šifrovanie prenosu, používanie
certifikátov

nie sú

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

podľa štandardov pre informačné
systémy verejnej správy (55/2014).

nie sú

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

zabezpečenie počítača antivírusom,
šifrovanie prenosu, používanie
certifikátov

súdy, NASES, ÚPVS,
Slovenská pošta,

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

zabezpečenie počítača antivírusom,
šifrovanie prenosu, používanie
certifikátov

každý kto browsuje po
webovom sídle a webovom
portáli

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

prístup na základe prístupových
údajov (meno a heslo) len pre
zamestnancov príslušného
organizačného útvaru, štandardné
zabezpečenie pracovnej stanice
(heslo, AV ochrana)

adresát doručovanej
písomnosti

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

zabezpečenie počítača antivírusom,
šifrovanie prenosu, používanie
certifikátov

zamestnanci ministerstva,
účastníci príslušných konaní,
podávatelia podaní, zmluvné
strany, osoby uvedené v
záznamoch jednotlivých
spisov

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

prístup cez doménové prihlasovacie
údaje, zamedzenie vstupu
neoprávneným osobám do spisov,
antivírová ochrana

nie

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

zabezpečenie počítača antivírusom,
prístupy cez licenciu, čiže pridelené
prihlasovacie meno a heslo

všeobecné súdy (najmä
sudcovia a predsedovia a
podpredsedovia súdov) a
OČTK, subjekty poskytujúce
súčinnosť, Úrad na ochranu
osobných údajov SR, iný
oprávnený subjekt, strana
sporu eventuálne účastník
konania

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

uzamykateľná kancelária,
uzamykateľný kontajner,
uzamykateľná skriňa, heslo na pc

Inštitút finančnej politiky
Ministerstva financií
Slovenskej republiky,
prenos do tretej krajiny sa
Štatistický úrad Slovenskej
neuskutočňuje
republiky, Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky

heslo, samostatné prenosové
médium, osobné prevzatie dávky

sprostredkovateľ - dodávateľ a
podpora systému JIRA prenos do tretej krajiny sa
IXPERTA s.r.o.
neuskutočňuje
súdy

aplikácia zabezpečená prístupovým
menom a heslom, overovanie cez AD

nie sú

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

podľa smernice o informačnej
bezpečnosti (zabezpečenie PC
vstupným heslom, uloženie
dokumentov v uzamknutej kancelárii )

členovia Rekodifikačnej
komisie občianskeho práva

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

podľa smernice o informačnej
bezpečnostnosti (zabezpečenie PC
vstupným heslom, uloženie
dokumentov v uzamknutej kancelárii )

nie sú

prenos do tretej krajiny sa
nepredpokladá, no nie je
vylúčený

prístup k evidencii zabezpečený len
pre zamestnancov vybavujúcich danú
agendu cez ich pracovnú stanicu (PC)
zabezpečenú heslom a štandardnou
ochranou pracovnej stanice, fyzické
uloženie spisov v uzamykateľných
kanceláriách, resp. v uzamykateľných
skriniach

prenos do tretej krajiny sa
nepredpokladá, no nie je
vylúčený

prístup do aplikácie, v ktorej je vedená
evidencia umožnený na základe
prístupových údajov (meno a heslo)
len pre zamestnancov príslušného
organizačného útvaru, štandardné
zabezpečenie pracovnej stanice
(heslo, AV ochrana), fyzické uloženie
spisov v uzamykateľných
kanceláriách, resp. v uzamykateľných
skriniach

Doba spracúvania OÚ:
do 2 rokov
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
5 rokov

Doba spracúvania OÚ:
do 1 roka
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
2 roky

Doba spracúvania OÚ:
počas doby riešenia incidentu
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
odzverejnením / retenčná doba neplynie

Doba spracúvania OÚ:
počas doby zverejnenia
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
odzverejnením / retenčná doba neplynie

Doba spracúvania OÚ:
počas doby odosielania a doručenia
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
ostávajú logy z doručovania, nevymazávajú sa
Doba spracúvania OÚ:
počas doby spracúvania
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
5 rokov

Doba spracúvania OÚ:
počas doby spracúvania
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
5 rokov

Doba spracúvania OÚ:
2 (spracúvanie)
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
10 rokov

Doba spracúvania OÚ:
po potvrdení správneho uploadu údajov Inštitútom finančnej politiky Ministerstva
financií Slovenskej republiky, alebo Štatistickým úradom SR, alebo Finančným
riaditeľstvom SR do 1 mesiaca
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
odovzdaním reportu sa report vrátane osobných údajov vymažú a nearchivujú sa
Doba spracúvania OÚ:
osobné údaje sa spracúvajú počas trvania zamestnania, až do momentu
zablokovania konta zo systému JIRA alebo databázy Active directory; pre časť
„Vybavovanie podnetov občanov, žiadosť o radu a pomoc s IS“ je doba spracúvania
osobných údajov do 1 roka
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
v systéme ostávajú osobné údaje, pod ktorými boli zadané požiadavky, tie sa
nevymazávajú (logy) na účel štatistiky; pre časť „Vybavovanie podnetov občanov,
žiadosť o radu a pomoc s IS“ je retenčná doba spracúvania osobných údajov 5 rokov

Doba spracúvania OÚ:
počas trvania legislatívneho procesu
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, podpis,
emailová adresa, prípadne dátum narodenia
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
5 rokov v zálohovaných údajoch IS, uloženie v Registratúrnom stredisku
5 rokov v zmysle Registratúrneho plánu

meno, priezvisko, adresa pobytu, e-mail, telefónne
číslo a iné údaje, ktoré nám oznámi dotknutá
osoba bez toho, aby boli vyžadované, resp.
potrebné, akékoľvek iné osobné údaje
akýchkoľvek iných fyzických osôb, ktorými
ministerstvo disponuje

súdy, žiadateľ o riešenie
incidentného stavu a iné osoby prenos do tretej krajiny sa
ktoré ustanoví osobitný
neuskutočňuje
predpis

Doba spracúvania OÚ:
do 2 rokov
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
5 rokov

Doba spracúvania OÚ:
evidencia žiadostí nemá stanovenú lehotu; konanie väčšinou sa do 1 roku spracuje
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
5 rokov

Doba spracúvania OÚ:
evidencia sa nevymazáva na štatistické účely, zmluvy sa spracúvajú po dobu trvania
iné orgány verejnej moci,
zmluvného vzťahu
zmluvné strany a potenciálne
zmluvné strany
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
10 rokov

Doba spracúvania OÚ:
väčšinou do 30 rokov
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
10 rokov

súdy a iné orgány verejnej
moci uskutočňujúce konanie,
ďalšie osoby, ktoré sa môžu
prenos do tretej krajiny sa
oboznámiť s údajmi v súdnych nepredpokladá, no nie je
spisoch a spisoch iných
vylúčený
orgánov verejnej moci
uskutočňujúcich konanie

štandardné zabezpečenie pracovnej
stanice, fyzické uloženie spisov v
uzamykateľných kanceláriách, resp.
uzamykateľných skriniach

Vybavovanie žiadostí o odškodnenie

Podávanie návrhov na začatie disciplinárneho konania voči
sudcom

Agenda notárov a výkonu notárskej činnosti

Agenda súdnych exekútorov Slovenskej republiky

Agenda správcov a výkonu správcovskej činnosti

Agenda dražobníkov

Agenda mediátorov

Agenda súvisiaca so spotrebiteľským rozhodcovským
konaním

zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej
moci a o zmene niektorých zákonov, zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných
činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (resp. predpisy upravujúce určený
typ odškodnenia predchádzajúce týmto predpisom), zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej
rehabilitácii, zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s
oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
predpisy upravujúce odškodnenie krívd z minulosti (napríklad zákon č. 305/1999 Z. z.
o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných
táborov a zajateckých táborov , zákon č. 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového
finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo
spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 - 1945, zákon č.
264/2014 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku vojnovým sirotám)

žiadatelia o odškodnenie, ich rodinní
príslušníci, blízke osoby, potomkovia a ďalšie
fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú
uvedené v žiadosti, resp. ktorých
spracúvanie je nevyhnutné pre vybavenie
žiadosti o odškodnenie

osobné údaje a osobitné kategórie osobných
údajov nachádzajúce sa v poskytnutých spisoch
a dokumentoch a vyplývajúce zo spisov a
dokumentov

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

sudcovia, sťažovateľ

meno, priezvisko, miesto výkonu, dátum
narodenia, bydlisko

zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok); čl. 48
písm h) Organizačného poriadku Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z
28. apríla 2016 č. 41557/2016/100

Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný
poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov

osobné údaje správcov požadované podľa
Notárskeho poriadku - titul, meno, priezvisko,
adresa sídla, e-mail, telefón a ďalšie osobné údaje
pre zabezpečenie agendy a osobné údaje
sťažovateľa požadované podľa Notárskeho
poriadku

súdni exekútori Slovenskej republiky,
sťažovatelia na postup exekútorov

osobné údaje správcov požadované podľa § 8
zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a
exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o
zmene a doplnení ďalších zákonov - titul, meno,
priezvisko, adresa sídla, e-mail, telefón a ďalšie
osobné údaje pre zabezpečenie agendy

Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška č. 666/2005 Z. z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o
konkurzní správcovia, sťažovatelia na
Kancelárskom poriadku pre správcov
postup správcov
zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

osobné údaje správcov požadované podľa § 19 a
§ 27 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, fotka

Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej
národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v
znení neskorších predpisov
zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)

dražobníci, sťažovatelia na postup
dražobníkov, zodpovedný zástupcovia

meno, priezvisko, informácia o zastúpení

Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov

osobné údaje podľa § 8 ods. 2 a 3 zákona č.
mediátori, sťažovatelia na postup mediátorov 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých
zákonov

Zákon č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

Agenda znalcov, tlmočníkov a prekladateľov a vedenie agendy Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch tlmočníkoch a prekladateľoch o zmene a
doplnení niektorých zákonov
súvisiacej a agendou znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

Zverejňovanie údajov v Obchodnom vestníku ako
informačnom systéme verejnej správy, ktorého vydavateľom,
správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej republiky (ďalej len „vydavateľ“)

notári Slovenskej republiky, sťažovatelia na
postup notárov, osoby pre ktoré sú
vyhotovované notárske zápisnice

titul, meno, priezvisko

znalci, tlmočníci, prekladatelia, podávatelia
podnetov, uchádzači, členovia skúšobnej
komisie

osobné údaje podľa § 4 ods. 6 zákona zákona č.
382/2004 Z. z. o znalcoch tlmočníkoch a
prekladateľoch o zmene a doplnení niektorých
zákonov

meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko,
miera uspokojenia fyzickej osoby ako veriteľa v
konkurznom konaní, telefonický kontakt, emailová adresa, pozn.: doteraz sa všeobecne
použiteľný identifikátor v Obchodnom vestníku
nezverejňuje, redakcia Obchodného vestníka ho
zatiaľ anonymizuje (s účinnosťou od 25. 5. 2018
možnosť zverejnenia všeobecne použiteľného
identifikátora podľa § 78 ods. 4 tretia veta zákona
č. 18/2018 Z. z.); v prípade osobného doručenia
registračného čísla sa pri prevzatí do vlastných
rúk uvádza č. občianskeho preukazu a podpis
povinnej osoby: osobné údaje, ktoré povinná
osoba uvádza pri registrácii, vrátane čísla telefónu
a elektronickej adresy sa nesprístupňujú
(nezverejňujú) a ostávajú v IS na účely
kontaktovania povinnej osoby, príp. telefonický a
emailový kontakt na povinnú osobu uvedený pri
registrácii sa poskytuje odboru financovania úradu
na účely realizácie spárovania zaplateného
správneho poplatku za zverejnenie so žiadosťou
doručenou na zverejnenie elektronicky

zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
článok č. 85 nariadenia GDPR (vydávanie na vedecký účel)

autori a recenzenti príspevkov do časopisu
Justičná revue

titul, meno a priezvisko, kontaktná adresa (trvalý
alebo prechodný pobyt, prípadne adresa
pracoviska), číslo účtu

Podklady na vyplácanie autorských a recenzných honorárov
za Justičnú revue

zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
článok č. 85 nariadenia GDPR
verejný záujem prevádzkovateľa realizovaný pri výkone verejnej moci zverenej
prevádzkovateľovi na zabezpečení adresnosti vyplatenia príslušných autorských a
recenzných honorárov

autori a recenzenti príspevkov do časopisu
Justičná revue

titul, meno a priezvisko, kontaktná adresa (trvalý
alebo prechodný pobyt, prípadne adresa
pracoviska), číslo účtu, mailová adresa

autori publikujúci v danom čísle Justičnej
revue, subjekty určené zákonom a ostatné
určené subjekty

titul, meno a priezvisko, poštová adresa (trvalý
alebo prechodný pobyt, prípadne adresa
pracoviska), mailová adresa (pracovná alebo
súkromná)

zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
článok č. 85 nariadenia GDPR
zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií,
neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších
predpisov

Komunikácia s autormi a recenzentmi príspevkov
navrhovaných na publikovanie v časopise Justičná revue

zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
článok č. 85 nariadenia GDPR
autori a recenzenti príspevkov do časopisu
verejný záujem prevádzkovateľa (vydavateľa) zabezpečiť nevyhnutnú komunikáciu v
Justičná revue
prospech publikovania jednotlivých príspevkov v Justičnej revue; verejný záujem na
vydávaní časopisu Justičná revue

Organizačné zabezpečenie odovzdávania Ceny Karola Planka

oprávnený záujem vyplývajúci z publikačnej činnosti Justičnej Revue

Doba spracúvania OÚ:
počas doby trvania disciplinárneho konania
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
10 rokov

súdy, iné orgány verejnej
moci, žiadatelia, ich blízke
osoby, rodinní príslušníci

prenos do tretej krajiny sa
nepredpokladá, no nie je
vylúčený

štandardné zabezpečenie pracovnej
stanice, fyzické uloženie spisov v
uzamykateľných kanceláriách, resp. v
uzamykateľných skriniach

Kancelária Súdnej rady
predseda príslušného súdu

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

overovanie pomocou AD, smernica o
informačnej bezpečnosti

nie sú

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

prihlasovacie meno a heslo do
počítača, archív so zámkom

nie sú

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

prihlasovacie meno a heslo do
počítača, archív so zámkom

súdy a Národná banka
Slovenska

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

prihlasovacie meno a heslo do
počítača, archív so zámkom

nie sú

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

prihlasovacie meno a heslo do
počítača

nie sú

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

prihlasovacie meno a heslo do
počítača, archív so zámkom

nie sú

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

prihlasovacie meno a heslo do
počítača, archív so zámkom

Sociálna poisťovňa (má
možnosť aby zistili, aké majú
znalci povinnosti platiť odvody
(vznik a zánik oprávnenia))

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

prihlasovacie meno a heslo do
počítača, prihlasovacie meno a heslo
do registra alebo denníka, archív so
zámkom

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

v rozsahu podľa IRA MS SR k
bezpečnostnej politike vrátane
zabezpečenia počítačov s
elektronicky doručenými žiadosťami
heslom, antivírom, uloženia listinnej
podoby dokumentov s osobnými
údajmi v uzamykateľných
kanceláriách (nie sú k dispozícii
uzamykateľné skrine)

Wolters Kluwer SR s. r. o.

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

zabezpečenie počítača antivírusom,
heslom, uzamykateľná miestnosť; v
prípade listinnej podoby dokumentov
zabezpečený obmedzený prístup k
spisom a uloženie v uzamknutých
priestoroch

Wolters Kluwer SR s. r. o.

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

zabezpečenie počítača antivírusom,
heslom, uzamykateľná miestnosť; v
prípade listinnej podoby dokumentov
zabezpečený obmedzený prístup k
spisom a uloženie v uzamknutých
priestoroch

nie je

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

zabezpečenie počítača antivírusom,
heslom, uzamykateľná miestnosť; v
prípade listinnej podoby dokumentov
zabezpečený obmedzený prístup k
spisom a uloženie v uzamknutých
priestoroch

nie je

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

zabezpečenie počítača antivírusom,
heslom, uzamykateľná miestnosť; v
prípade listinnej podoby dokumentov
zabezpečený obmedzený prístup k
spisom a uloženie v uzamknutých
priestoroch

nie je

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

zabezpečenie počítača antivírusom,
heslom, uzamykateľná miestnosť; v
prípade listinnej podoby dokumentov
zabezpečený obmedzený prístup k
spisom a uloženie v uzamknutých
priestoroch

Doba spracúvania OÚ:
počas výkonu notárskej činnosti
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
10 rokov
Doba spracúvania OÚ:
počas výkonu exekútorskej činnosti
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
10 rokov
Doba spracúvania OÚ:
počas výkonu správcovskej činnosti
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
10 rokov

Retenčná (archivačná) doba OÚ:
10 rokov
Doba spracúvania OÚ:
počas výkonu mediatorskej činnosti
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
10 rokov
Doba spracúvania OÚ:
počas výkonu rozhodcovskej činnosti
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
10 rokov

Vydávanie časopisu Justičná revue

Odosielanie autorských a povinných výtlačkov časopisu
Justičná revue

Retenčná (archivačná) doba OÚ:
10 rokov

Doba spracúvania OÚ:
počas výkonu dražobníckej činnosti

rozhodcovia oprávnení rozhodovať
spotrebiteľské spory, sťažovatelia na postup
rozhodcov

zákon č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 264/2017 Z. z. + ďalšie osobitné zákony určujúce
povinnosť zverejniť údaje v Obchodnom vestníku, napr. Obchodný zákonník
zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch
a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v
znení neskorších predpisov
zákon č. 527/2012 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej
národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v
znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
povinné osoby a osoby, ktorých sa povinne
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
zverejňované údaje týkajú, môže byt
zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady napríklad likvidátor ako štatutár
Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov
zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne
prospešné služby v znení neskorších predpisov
Civilný sporový poriadok
Správny súdny poriadok
zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
§ 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) (=> podnet)

Doba spracúvania OÚ:
1 rok

Doba spracúvania OÚ:
do 2 rokov podnety;
údaje o znalcoch, tlmočníkoch a predkladateľoch sa podľa zákona nevymazávajú
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
5 rokov pre podnety;
údaje o znalcoch, tlmočníkoch a predkladateľoch sa podľa zákona nevymazávajú

Doba spracúvania OÚ:
účel zverejnenia údajov vrátane osobných údajov trvá aj po ich zverejnení
v konkrétnom vydaní Obchodného vestníka na dôkaz splnenia povinnosti
zverejnenia údajov v Obchodnom vestníku, plynutia lehôt na vznik, zmenu a zánik
práv a povinností a právnych skutočností, ktoré so zverejnením údajov spájajú
osobitné zákony, a na kontrolu povinností zverejnenia oprávnenými orgánmi verejnej
moci, ako aj na plnenie ich ďalších úloh vyplývajúcich z osobitných zákonov – údaje
sa archivujú v nezmenenom stave. Ostatné údaje podľa registratúrneho plánu MS
nie sú
SR: podania na zverejnenie v Obchodnom vestníku - LU 5 rokov. (údaje sú
zverejnené navždy). Spisy mimi portálu sú 2 roky
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
so zverejnením údajov v Obchodnom vestníku osobitný zákon spája vznik, zmenu,
zánik práv a povinnosti a právnych skutočností - zverejnené údaje sa využívajú napr.
na dôkaz o splnení povinnosti, resp. začatia plynutia lehôt

Doba spracúvania OÚ:
2 roky
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
bez obmedzenia, už raz vydaná a distribuovaná Justičná revue (publikácia) sa
nelikviduje

Doba spracúvania OÚ:
2 roky
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
5 rokov

Doba spracúvania OÚ:
2 roky
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
5 rokov

titul, meno a priezvisko, pôsobisko, adresa (trvalý
Doba spracúvania OÚ:
alebo prechodný pobyt, prípadne adresa
2 roky
pracoviska), číslo účtu, telefónne číslo (pracovné
alebo súkromné), mailová adresa (pracovná alebo
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
súkromná)
5 rokov

titul, meno a priezvisko, adresa (trvalý alebo
prechodný pobyt, prípadne adresa pracoviska),
účastníci samotného odovzdávania, ocenení
telefónne číslo (pracovné alebo súkromné),
autori, prípadne ich partneri
mailová adresa (pracovná alebo súkromná)

Doba spracúvania OÚ:
2 roky
Retenčná (archivačná) doba OÚ:
5 rokov

