Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa
v informačnom systéme „Personálna agenda“
N á z o v prevádzkovateľa
Okresný súd Prievidza
IČO: 00165808
Adresa :
Gustáva Švéniho 33/5, 971 72 Prievidza
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Štatutárny zástupca :
Tel. kontakt, e-mail :

predseda súdu
+421 46 88 38 180 podatelnaOSPD@justice.sk
+421 46 88 38 200

Zodpovedná osoba :
Tel. kontakt, e-mail :

je poverená
ochrana.osobnych.udajov.OSPD@justice.sk

Účel spracúvania osobných údajov:

plnenie požiadaviek zákonov
súvisiacich s pracovnoprávnym vzťahom

Opis kategórií dotknutých osôb:

zamestnanci (aj vyživované a blízke osoby)

Opis kategórií osobných údajov:

rozsah osobných údajov je daný osobitnými
zákonmi
súvisiacimi s pracovnoprávnym vzťahom
Nie sú spracúvané osobitné kategórie OÚ

Kategórie príjemcov:

Sociálna poisťovňa, Zdravotná poisťovňa,
Daňový úrad, Ministerstvo spravodlivosti SR

Príjemca v medzinárodnej organizácii:

prenos sa nevykonáva

Príjemca v tretej krajine:

prenos sa nevykonáva

Označenie tretej krajiny:

prenos sa nevykonáva

Predpokladané lehoty na vymazanie OÚ: vek 70 rokov zamestnanca
Všeobecný opis technických
a organizačných opatrení:

opatrenia sú popísané v bezpečnostnej
dokumentácii a v analýze bezpečnostných rizík

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa
v informačnom systéme „Mzdová agenda“
N á z o v prevádzkovateľa
Okresný súd Prievidza
IČO: 00165808
Adresa :
Gustáva Švéniho 33/5, 971 72 Prievidza
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Štatutárny zástupca :
Tel. kontakt, e-mail :

predseda súdu
+421 46 88 38 180 podatelnaOSPD@justice.sk
+421 46 88 38 200

Zodpovedná osoba :
Tel. kontakt, e-mail :

je poverená
ochrana.osobnych.udajov.OSPD@justice.sk

Účel spracúvania osobných údajov:

plnenie požiadaviek Zákonníka práce a ďalších
zákonov súvisiacich s pracovnoprávnym vzťahom

Opis kategórií dotknutých osôb:

zamestnanci (aj vyživované a blízke osoby)

Opis kategórií osobných údajov:

rozsah osobných údajov je daný osobitnými
zákonmi
súvisiacimi s pracovnoprávnym vzťahom
Nie sú spracúvané osobitné kategórie OÚ

Kategórie príjemcov:

Sociálna poisťovňa, Zdravotná poisťovňa,
Daňový úrad, Ministerstvo spravodlivosti SR

Príjemca v medzinárodnej organizácii:

prenos sa nevykonáva

Príjemca v tretej krajine:

prenos sa nevykonáva

Označenie tretej krajiny:

prenos sa nevykonáva

Predpokladané lehoty na vymazanie OÚ: vek 70 rokov zamestnanca
Všeobecný opis technických
a organizačných opatrení:

opatrenia sú popísané v bezpečnostnej
dokumentácii a v analýze bezpečnostných rizík

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa
v informačnom systéme „Výberové konania“
N á z o v prevádzkovateľa
Okresný súd Prievidza
IČO: 00165808
Adresa :
Gustáva Švéniho 33/5, 971 72 Prievidza
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Štatutárny zástupca :
Tel. kontakt, e-mail :

predseda súdu
+421 46 88 38 180 podatelnaOSPD@justice.sk
+421 46 88 38 200

Zodpovedná osoba :
Tel. kontakt, e-mail :

je poverená
ochrana.osobnych.udajov.OSPD@justice.sk

Účel spracúvania osobných údajov:

sústreďovanie dokumentácie pre výberové
konania do zamestnania na základe žiadosti
uchádzača

Opis kategórií dotknutých osôb:

externé osoby, uchádzači o zamestnanie

Opis kategórií osobných údajov:

rozsah osobných údajov je definovaný vyhláškou
MS SR, uchádzač zasiela žiadosť, životopis,
prílohy osvedčujúce kvalifikáciu
a vzdelanie podľa požiadaviek vyhlášky
Nie sú spracúvané osobitné kategórie OÚ

Kategórie príjemcov:

Osobné údaje nie sú ďalej poskytované

Príjemca v medzinárodnej organizácii:

prenos sa nevykonáva

Príjemca v tretej krajine:

prenos sa nevykonáva

Označenie tretej krajiny:

prenos sa nevykonáva

Predpokladané lehoty na vymazanie OÚ: dokumentácia neúspešných uchádzačov
je vrátená, s výnimkou žiadosti
Všeobecný opis technických
a organizačných opatrení:

opatrenia sú popísané v bezpečnostnej
dokumentácii a v analýze bezpečnostných rizík

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa
v informačnom systéme „Výkon súdnictva“
N á z o v prevádzkovateľa
Okresný súd Prievidza
IČO: 00165808
Adresa :
Gustáva Švéniho 33/5, 971 72 Prievidza
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Štatutárny zástupca :
Tel. kontakt, e-mail :

predseda súdu
+421 46 88 38 180 podatelnaOSPD@justice.sk
+421 46 88 38 200

Zodpovedná osoba :
Tel. kontakt, e-mail :

je poverená
ochrana.osobnych.udajov.OSPD@justice.sk

Účel spracúvania osobných údajov:

plnenie požiadaviek zákonov riadiacich súdne
konania občianskoprávnych vecí, obchodných vecí,
opatrovníckych vecí a vecí starostlivosti
o maloletých, dedičských vecí, vecí správneho
súdnictva, vecí súdnych úschov, vecí umorenia
listín, vecí výkonu rozhodnutia, exekučných vecí
a trestných vecí.

Opis kategórií dotknutých osôb:

osoby zúčastnené v konaní pred súdom

Opis kategórií osobných údajov:

rozsah kategórií osobných údajov je daný
osobitnými zákonmi súvisiacimi so spracúvaním
Sú spracúvané osobitné kategórie OÚ,
v závislosti od dokumentácie

Kategórie príjemcov:

dokumenty môžu byť poskytnuté v zmysle zákona

Príjemca v medzinárodnej organizácii:

môže byť Interpol a Europol

Príjemca v tretej krajine:

môže byť Interpol

Označenie tretej krajiny:

v závislosti od druhu konania a požiadaviek
vyplývajúcich z konania

Predpokladané lehoty na vymazanie OÚ: doba uloženia je daná osobitnými zákonmi,
Všeobecný opis technických
a organizačných opatrení:

prijaté opatrenia sú popísané v bezpečnostnej
dokumentácii a v analýze bezpečnostných rizík

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa
v informačnom systéme „Správny register“
N á z o v prevádzkovateľa
Okresný súd Prievidza
IČO: 00165808
Adresa :
Gustáva Švéniho 33/5, 971 72 Prievidza
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Štatutárny zástupca :
Tel. kontakt, e-mail :

predseda súdu
+421 46 88 38 180 podatelnaOSPD@justice.sk
+421 46 88 38 200

Zodpovedná osoba :
Tel. kontakt, e-mail :

je poverená
ochrana.osobnych.udajov.OSPD@justice.sk

Účel spracúvania osobných údajov:

Systém spracúva evidenciu došlej a súdom
odoslanej korešpondencie, v zmysle Vyhl. MS SR
o Spravovacom a kancelárskom poriadku...

Opis kategórií dotknutých osôb:

nie je definovaný, obvykle účastníci konaní

Opis kategórií osobných údajov:

rozsah kategórií osobných údajov je daný
osobitnými zákonmi súvisiacimi so spracúvaním
nie sú spracúvané osobitné kategórie

Kategórie príjemcov:

dokumenty môžu byť poskytnuté v zmysle zákona

Príjemca v medzinárodnej organizácii:

prenos sa nevykonáva

Príjemca v tretej krajine:

prenos sa nevykonáva

Označenie tretej krajiny:

prenos sa nevykonáva

Predpokladané lehoty na vymazanie OÚ: doba uloženia je daná osobitnými zákonmi,
Všeobecný opis technických
a organizačných opatrení:

prijaté opatrenia sú popísané v bezpečnostnej
dokumentácii a v analýze bezpečnostných rizík

áznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa
v informačnom systéme „Registratúra“
N á z o v prevádzkovateľa
Okresný súd Prievidza
IČO: 00165808
Adresa :
Gustáva Švéniho 33/5, 971 72 Prievidza
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Štatutárny zástupca :
Tel. kontakt, e-mail :

predseda súdu
+421 46 88 38 180 podatelnaOSPD@justice.sk
+421 46 88 38 200

Zodpovedná osoba :
Tel. kontakt, e-mail :

je poverená
ochrana.osobnych.udajov.OSPD@justice.sk

Účel spracúvania osobných údajov:

uchovávanie dokumentácie podľa požiadaviek
osobitných zákonov v súvislosti s činnosťou súdu
(napr. Zákon o archívoch a registratúrach, Zákon
o daniach, Zákon o účtovníctve,
Zákon dôchodkovom zabezpečení...)

Opis kategórií dotknutých osôb:

napr. osoby zúčastnené v konaní prevádzkovateľa
zamestnanci, odosielatelia nevyžiadanej pošty ...

Opis kategórií osobných údajov:

rozsah osobných údajov je daný osobitnými
zákonmi súvisiacimi so spracúvaním
pred uložením do registratúry...
Sú spracúvané osobitné kategórie OÚ,
v závislosti od dokumentácie

Kategórie príjemcov:

OÚ nie sú poskytované

Príjemca v medzinárodnej organizácii:

prenos sa nevykonáva

Príjemca v tretej krajine:

prenos sa nevykonáva

Označenie tretej krajiny:

prenos sa nevykonáva

Predpokladané lehoty na vymazanie OÚ: doba uloženia je daná osobitnými zákonmi,
nevyžiadaná pošta 1 rok nasledujúci
po roku prijatia pošty
Všeobecný opis technických
a organizačných opatrení:

prijaté opatrenia sú popísané v bezpečnostnej
dokumentácii a v analýze bezpečnostných rizík

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa
v informačnom systéme „Účtovná agenda“
N á z o v prevádzkovateľa
Okresný súd Prievidza
IČO: 00165808
Adresa :
Gustáva Švéniho 33/5, 971 72 Prievidza
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Štatutárny zástupca :
Tel. kontakt, e-mail :

predseda súdu
+421 46 88 38 180 podatelnaOSPD@justice.sk
+421 46 88 38 200

Zodpovedná osoba :
Tel. kontakt, e-mail :

je poverená
ochrana.osobnych.udajov.OSPD@justice.sk

Účel spracúvania osobných údajov:

plnenie požiadaviek Zákona o účtovníctve
a ďalších zákonov (napr. Zákon o daniach...)

Opis kategórií dotknutých osôb:

prevažne právnické osoby, ale aj zamestnanci
(napr. výživné, splátky exekúcií ...)

Opis kategórií osobných údajov:

rozsah osobných údajov je daný osobitnými
zákonmi súvisiacimi so spracúvaním
účtovnej agendy

Kategórie príjemcov:

Daňový úrad

Príjemca v medzinárodnej organizácii:

prenos sa nevykonáva

Príjemca v tretej krajine:

prenos sa nevykonáva

Označenie tretej krajiny:

prenos sa nevykonáva

Predpokladané lehoty na vymazanie OÚ: 5 až 10 rokov od doby zaúčtovania
Všeobecný opis technických
a organizačných opatrení:

prijaté opatrenia sú popísané v bezpečnostnej
dokumentácii a v analýze bezpečnostných rizík

