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Krajský súd v Košiciach 
 

 

 

Ochrana osobných údajov – informačná povinnosť prevádzkovateľa 
 

 

        Ochranu osobných údajov  upravuje zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len 

„Nariadenie“ alebo „GDRP“). 

  

        Nezávislou dozornou autoritou vykonávajúcou dohľad nad ochranou osobných údajov je Úrad na 

ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“). 

Kontaktné údaje úradu:   

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 

Hraničná 12 

820 07 Bratislava 27 

Tel.: +421 /2/ 3231 3214 

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk 

 

        Krajský súd v Košiciach, ako prevádzkovateľ (ďalej len „prevádzkovateľ“) v súvislosti 

so spracúvaním osobných údajov poskytuje osobám, od ktorých osobné údaje získava a spracúva  informácie 

podľa: 

- zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,  

- článku 13 a 14 Nariadenia. 

 

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa: 

Krajský súd v Košiciach   

Štúrova 29 

041 51  K o š i c e  

tel.: 055/8870111, e-mail: podatelnaKSKE@justice.sk 

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:  
e-mail.: ochrana.osobnych.udajov.KSKE@justice.sk 

 

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú. 

       

 
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely:  

 za účelom plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa podľa Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia 

alebo § 13 ods. 1 Zákona v súvislosti s výkonom súdnictva v civilnom procese a v trestnom konaní, 

 za účelom plnenia zákonných povinnosti prevádzkovateľa v súvislosti s vybavovaním sťažností a 

petícií, 

 za účelom plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa v súvislosti s poskytovaním informácií, 

 za účelom plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa v súvislosti s oznamovaním 

protispoločenskej činnosti 

 za účelom plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa v súvislosti s evidenciou dodávateľov 

a vedením účtovníctva v Ekonomickom informačnom systéme 

 za účelom plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa súvisiacich s objednávkami, faktúrami, 

zmluvami, prenájmami, vlastníckymi právami k majetku 

 za účelom plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa v súvislosti s agendou verejného 

obstarávania 

 za účelom plnenia zákonných povinností v súvislosti s vedením agendy registratúry, 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1527196039436&uri=CELEX:32016R0679
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1527196039436&uri=CELEX:32016R0679
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1527499135084&uri=CELEX:31995L0046
https://dataprotection.gov.sk/uoou/
https://dataprotection.gov.sk/uoou/
mailto:statny.dozor@pdp.gov.sk
mailto:ochrana.osobnych.udajov.KSKE@justice.sk
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 za účelom spracúvania osobných údajov za účelom bezpečnosti a ochrany majetku spojených 

s monitorovaním, vyhotovovaním kamerových záznamov, evidenciou vstupov do objektu 

 za účelom plnenia povinností zamestnávateľa v súvislosti so štátnozamestnaneckým pomerom, 

pracovným pomerom, osobitným vzťahom sudcu,  personálnymi povinnosťami, finančnými 

povinnosťami, daňovými a odvodovými povinnosťami, povinnosťou uzatvárania zmlúv, cestovných 

náležitosti, evidencie dochádzky zamestnancov, štatistikou, povinnosťou v oblasti súdneho, 

priestupkového, exekučného a disciplinárneho konania, kvalifikácie  a odbornosti, evidencie 

majetkových pomerov, povinnosťou v rámci zdravotnej agendy a bezpečnosti práce, výberového 

konania uchádzačov  o  zamestnanie 

 

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: 

 Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 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. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, 

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

 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, 

 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 482/2011 Z. z. o zverejňovaní súdnych 

rozhodnutí, 

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

 Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok), 

 Zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch, 

 Zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch, 

 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), 

 Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, 

 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, 

 Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti 

 Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, 

 Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, 

 Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, 

 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 verejnom záujme, 

 Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme, 

 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, 

 Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, 

 Zákon č 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, 

 Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasne pracovnej neschopnosti zamestnanca, 

 Zákon č. 595/2004 Z. z. o dani z príjmov, 

 Zákon č. 124/2006  Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

 Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, 

 Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti, 

 Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky     

 

 

         Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú. V prípade, že dotknutá 

osoba neposkytne osobné údaje, prevádzkovateľ nemôže plniť svoje povinnosti a zákonné požiadavky. 
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Kategórie dotknutých osôb: 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb nižšie uvedených kategórií 

 zamestnanci súdu a ich rodinní príslušníci 

 fyzické osoby, ktoré si uplatňujú svoje práva 

 fyzické osoby, ktorým z osobitných právnych predpisov vyplývajú povinnosti voči súdu 

 

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje: 

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje nižšie uvedeným príjemcom  

 strany sporu, účastníci konania, právny zástupca, obhajca, zákonný zástupca, znalec, tlmočník, 

prekladateľ, opatrovník, intervenient, exekútor, notár, 

 orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, orgány verejnej moci, orgány verejnej 

správy, orgány štátnej správy,  

 Register trestov, Ústav na výkon väzby, Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Policajný zbor, 

Ministerstvo spravodlivosti SR, prokuratúra, ÚPSVaR, Sociálna poisťovňa, ZVJS, Súdna rada, 

členovia výberových komisií, zamestnanci prevádzkovateľa, Ústredný portál verejnej správy 

 

        Pri poskytovaní informácií o osobných údajoch postupuje prevádzkovateľ vždy v zmysle ustanovení  

osobitných predpisov upravujúcich poskytovanie osobných údajov, ako aj právnych predpisov EÚ 

a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. Osobné údaje môžu byť sprístupnené len 

príjemcom, ktorí splnili požadované podmienky na bezpečnosť osobných údajov a ktorých činnosť priamo 

súvisí s plnením účelu spracúvania.  

 

Doba uchovávania osobných údajov: 

        Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje po dobu stanovenú v príslušných právnych 

predpisoch.       

        Doba uchovávania osobných údajov je najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely na ktoré sa osobné 

údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, pokiaľ sa budú spracúvať výlučne na účely 

archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely 

v súlade s Článok 89 ods. 1 GDPR za predpokladu prijatia primeraných technických a organizačných 

opatrení vyžadovaných týmto nariadením na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb („minimalizácia 

uchovávania“).  Doba uchovania osobných údajov vyhotovovaných kamerovým záznamom je 7 dní, ak 

vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného stíhania, alebo konania o priestupkoch. Po uplynutí 

uvedenej lehoty sa záznam vymazáva. 

Prenos osobných údajov do tretej  krajiny: 

        Prevádzkovateľ môže preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie 

v súvislosti s výkonom súdnictva a v rámci justičnej spolupráce v zmysle platných právnych predpisov, 

dohovorov a zmlúv. 

Automatizované profilovanie: 

        Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva. 

 

 

Práva dotknutej osoby: 

 právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 GDPR, resp. § 21 zákona č. 18/2018 Z. z.), 

 právo na opravu osobných údajov (čl. 16 GDPR, resp. § 22 zákona č. 18/2018 Z. z.), 

 právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 GDPR, resp. § 23 zákona č. 18/2018 Z. z.), 

 právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 GDPR, resp. § 24 zákona č. 18/2018 Z. 

z.), 

 právo na prenosnosť osobných údajov (čl. 20 GDPR, resp. § 26 zákona č. 18/2018 Z. z.), 

 právo namietať spracúvanie osobných údajov (čl. 21 GDPR, resp. § 27 zákona č. 18/2018 Z. z.), 

 právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas  na spracúvanie osobných údajov, ak je spracúvanie 

osobných údajov založené na čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR/ §13 zákona č. 18/2018 Z. z., alebo na 

článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR /§ 16 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z., 

 právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov dozornému orgánu, ktorým je 

úrad  (čl. 77 GDPR, resp. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.) 
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