
Identifikačné a kontaktné údaje* Obchodné meno/meno a priezvisko
IČO 

(ak bolo pridelné)
Adresa trvalého bydliska/sídlo PSČ Obec Štát

prevádzkovateľ Okresný súd Nitra 00165662 Štúrova 9 949 68 Nitra SR

zodpovedná osoba OSNR.zodpovedna.osoba@justice.sk

Práva dotknutej osoby

právo na prístup k osobným údajom právo na prenosnosť osobných údajov

právo na ochranu osobných údajov právo namietať spracúvanie osobných údajov

právo na vymazanie osobných údajov právo odvolať svoj súhlas

právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

právo podať návrh na začatie konania podľa § 

100 Zák.č. 18/2018 Z.z.

P. č. Účel spracúvania
Právny základ spracovateľskej činnosti

(nepovinné)
Doba uchovávania Príjemcovia Oprávnené záujmy Prenos do tretej krajiny

automatizované 

profilovanie

1. Výkon súdnictva

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,

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok,

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. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov,

Vyhláška MS SR č. 482/2011 Z. z. o zverejňovaní súdnych 

rozhodnutí,

Inštrukcia MS SR č. 29/2011, ktorou sa ustanovuje rozsah 

zverejňovaných súdnych rozhodnutí,

Inštrukcia MS SR č. 3/2017 ktorou sa mení inštrukcia MS SR 

č. 29/2011

Inštrukcia MS SR č. 8/2006 o zverejňovaní zoznamov 

pojednávaných vecí na internete

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)

spis 10-20 rokov, rozhodnutie 75 rokov, pojednávanie 

vymazáva MS SR, oznam o VVR - zvesí sa po 

skutočnení VVR, skrátený rozsudok - zvesí sa na 15 

deň po vyvesení

strany sporu, obhajca zákonný zástupca, právny zástupca, intervenient, 

exekútor, notár, znalec, tlmočník, prekladateľ, opatrovník, Register trestov, 

ÚVTOS a ÚVV, PZ, SIRENE, MS SR, okresný prokurátor, krajský prokurátor, 

orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, orgány verejnej 

moci, orgány verejnej správy , orgány štátnej správy, okresné súdy, krajské 

súdy, verejnosť

nie nie nie

2. Informačné centrum súdu

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,

Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, Zákon č. 

161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok, Zák.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. 71/1992 Zb. 

o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov,

bez odmedzenia strany sporu, právni a zákonní zástupcovia, iné subjekty len so súhlasom 

predsedu senátu

nie nie nie

3. Prístup k informáciám

Zák.č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 

inormáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška MS 

SR č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a kancelárskom 

poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny 

súd a vojenské súdy

10 rokov fyzické a právnické osoby-žiadateľ, dotknuté osoby podľa § 9 

Zák.č. 211/2000 Z.z., verejnosť a médiá - § 22 Vyhlášky MS SR 

č. 543/2005 Z.z. 

nie nie nie

4. Výberové konania

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

predpisov, Zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 

552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejom 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 vznení neskorších predpisov, 

5 rokov

MS SR, Súdna rada, Register trestov, členovania výberových 

komisií

nie nie nie

5. Žiadosti o zamestnanie súhlas dotknutej osoby

5 rokov nie nie nie nie

6. Register Spr

Vyhláška MS SR Bratislava č. 543/2005 Z.z. o 

Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné 

súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy, 

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)

75 rokov zamestnanci a sudcovia súdu, fyzické a právnické osoby, MS 

SR, právnické a fyzické osoby, Ústredný portál verejnej správy

nie nie nie

7. Štatistické listy

Inštrukcia 2/2018 MS SR o súdnej štatistike bez obmedzenia Ministerstvo spravodlivosti SR nie nie nie

8. Kamerový systém

zabezpečenie ochrany a poriadku 7 dní Okresný súd Nitra, orgánom v trestnom konaní sa poskytuje 

záznam, príslušníci ZVJS

nie nie nie

Informačná povinnosť prevádzkovateľa podľa Zák.č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

e-mail/tel. kontakt

mailto:OSNR.zodpovedna.osoba@justice.sk

