Informácia o účeloch spracúvania osobných údajov, právnom základe, lehotách uchovania a príjemcoch

Zodpovedná osoba

Účel spracúvania

Právny základ (predpis) spracovateľskej činnosti

názov
IČO

Okresný súd Rožňava
165930

sídlo

Námestie 1. mája 2, 048 20 Rožňava

telefón, e-mail

058/8878114, ochrana.osobnych.udajov.OSRV@justice.sk

Kategória dotknutých osôb

Kategória osobných údajov

Lehota na výmaz OÚ

Kategória príjemcov

Vybrané bezpečnostné opatrenia
(technické a organizačné)

výberové konania

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
zákon uchádzači prihlásení do výberového
č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. konania
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
Vyhláška MS SR č. 132/2017 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní
voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním

bežné osobné údaje

5 rokov

údaje sa neposkytujú

plnenie a uplatňovanie práv
a povinností vyplývajúcich
pre prevádzkovateľa z
existujúceho alebo
ukončeného
pracovnoprávneho vzťahu,
vrátane predzmluvných
vzťahov, osobné spisy
zamestnancov,
Ekonomický informačný
systém (EIS (SAP-HR))

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,
zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov 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, zmluvný vzťah, zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení
neskorších predpisov

uchádzači o zamestnanie, sudcovia,
zamestnanci, rodinní príslušníci, blízke
osoby, bývalí zamestnanci

bežné osobné údaje, kompletná evidencia všetkých
uvedených osobných údajov v osobnom spise

70 rokov (vo verejnom
záujme) po skončení
pracovnéh pomeru,
50 rokov (v štátnej službe)
po skončení
štátnozamestnaneckého
pomeru, 50 rokov po
skončení obdobného
pomeru sudcu ak nejde
sudca do dôchodku

orgány verejnej moci, v prípade preloženia uzamykateľná skriňa v uzamykateľnej
iný služobný úrad, Ministerstvo
kancelárii, obmedzený prístup,
spravodlivosti SR u sudcov, Krajský súd v
zabezpečenie prístupu do systému SAP
Košiciach - zúčtovacie centrum

plnenie povinností
zamestnávateľa voči
daňovému úradu

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

zamestnanci, bývalí zamestnanci

bežné osobné údaje

10 rokov

Daňový úrad

uzamykateľná skriňa v uzamykateľnej
kancelárii, obmedzený prístup

plnenie povinností
zamestnávateľa voči
sociálnej poisťovni

zákon 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, zákon
č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

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

bežné osobné údaje

10 rokov

Sociálna poisťovňa

uzamykateľná skriňa v uzamykateľnej
kancelárii, obmedzený prístup,
elektronické zasielanie cez pridelené
prístupové práva

plnenie povinností
zamestnávateľa voči
zdravotnej poisťovni

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

bežné osobné údaje

10 rokov

zdravotné poisťovne podľa príslušnosti

uzamykateľná skriňa v uzamykateľnej
kancelárii, obmedzený prístup,
elektronické zasielanie cez pridelené
prístupové práva

plnenie povinností
zamestnávateľa voči úradu
práce, sociálnych vecí a
rodiny

zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zamestnanci, bývalí zamestnanci
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej
správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

bežné osobné údaje, rozhodnutie sociálnej poisťovne o
priznaní invalidného dôchodku

10 rokov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

uzamykateľná skriňa v uzamykateľnej
kancelárii, obmedzený prístup,
elektronické zasielanie cez pridelené
prístupové práva

vedenie mzdového listu a
výplatnej listiny

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

bežné osobné údaje

50 rokov mzdový list
10 rokov výplatná listina

daňový úrad

uzamykateľná skriňa v uzamykateľnej
kancelárii, obmedzený prístup

zamestnanci a sudcovia

uzamykateľná skriňa v uzamykateľnej
kancelárii, obmedzený prístup

výkon rozhodnutia a
exekúcie zo zmluvy

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

evidencia pracovného času zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
(dochádzka, absenčá karta)

zamestnanci a sudcovia, manželia a
manželky zamestnancov a sudcov,
vyživované deti zamestnancov a sudcov

bežné osobné údaje

zamestnanci a sudcovia

10 rokov

súd, exekútor a veriteľ

uzamykateľná skriňa v uzamykateľnej
kancelárii, obmedzený prístup

evidencia príchodu a odchodu do zamestnania, návšteva 10 rokov
lekára, dovolenka, priespustka, OČR, PN,

údaje sa neposkytujú

uzamykateľná skriňa v uzamykateľnej
kancelárii, obmedzený prístup

vzdelávanie zamestnancov
a sudcov

zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 55/2017 zamestnanci a sudcovia
Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon č. 385/200 Z.z. o sudcoch a prísediacichv znení neskorších predpisov
, vyhl. Úradu vlády SR č. 126/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
vzdelávaní štátnych zamestnancov

meno, priezvisko, titul, organizačné zaradenie, funkcia

5 rokov

vzdelávacia inštitúcia, lektor

uzamykateľná skriňa v uzamykateľnej
kancelárii, obmedzený prístup

majetkové priznania
štátnych zamestnnacov

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

meno, priezvisko, titul, popis majetku, podpis

5 rokov

údaje sa neposkytujú

uzamykateľná skriňa v uzamykateľnej
kancelárii, obmedzený prístup

kolektívne pracovnoprávne zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 zamestnanci a sudcovia
vzťahy
Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov § 229 až § 250a zákona
č.311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Kolektívna zmluva

bežné osobné údaje, osobitná kategória osobných
údajov

10 rokov

zástupcovia zamestnancov, zamestnanci,
rodinní príslušníci zamestnancov

uzamykateľná skriňa v uzamykateľnej
kancelárii, obmedzený prístup

plnenie povinností
zamestnávateľa na úseku
bezpečnosti a ochrany
zdravia

bežné osobné údaje

5 rokov

Sociálna poisťovňa

uzamykateľná skriňa v uzamykateľnej
kancelárii, obmedzený prístup

štátni zamestnanci

zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia
zamestnanci a sudcovia
pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

pracovná zdravotná služba zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zamestnanci a sudcovia

meno, priezvisko, funkcia

5 rokov

Pracovná zravotná služba

uzamykateľná skriňa v uzamykateľnej
kancelárii, obmedzený prístup

civilná ochrana - školenia

zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, zákon č. 570/2005 Z. z. o
brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového
stavu v znení neskorších predpisov

zamestnanci a sudcivia

titul, meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého
pobytu

3 roky

orgány štátnej správy (okresné úrady SR)

uzamykateľná skriňa v uzamykateľnej
kancelárii, obmedzený prístup

plnenie povinností
zamestnávateľa na úseku
požiarnej ochrany

zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

zamestnanci a sudcovia

bežné osobné údaje

5 rokov

Štátny požiarny dozor

uzamykateľná skriňa v uzamykateľnej
kancelárii, obmedzený prístup

dohoda o hmotnej
zodpovednosti

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

zamestnanci

meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia

70 rokov (vo verejnom
záujme) po skončení
pracovnéh pomeru,
50 rokov (v štátnej službe)
po skončení
štátnozamestnaneckého
pomeru

údaje sa neposkytujú

uzamykateľná skriňa v uzamykateľnej
kancelárii, obmedzený prístup

služobné preukazy

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

údaje sa neposkytujú

samostatná uzamykateľná kancelária,
uzamykateľná skriňa

meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, 5 rokov po skončení
fotografia, osobné číslo, pracovné zaradenie, údaje
pracovného pomeru
zamestnávateľa

overenie identity klienta
prevádzkovateľa, žiadateľa
o certifikát, ktorému je
vydaný kvalifikovaný
mandátny certifikát
(BAI_PKI)

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) v znení
neskorších predpisov

žiadateľ o certifikát - sudcovia a
zamestnanci súdu

meno, priezviko, titul, adresa trvalého pobytu, rodné
číslo, dátum narodenia, číslo občianskeho preukzau,
číslo služobného preukazu

logy sa nelikvidujú

údaje sa neposkytujú

samostatný počítač na vydávanie
kvalifikovaných mandátnych certifikátov
zabezpečený antivírusom a heslom,
prihlasovanie do programu PIN kódom
operátora registračnej autority, uzamknutá
kancelária

správa registratúry

vyhláška č. 543/2005 Z. z. Ministerstva spravodlivosti SR o Spravovacom a
kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy
v znení neskorších predpisov, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č.595/2003 Z. z. o
dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v
znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov

zamestnanci a sudcovia , manželia alebo
manželky , vyživované deti, rodičia
vyživovaných detí , blízke osoby, bývalí
zamestnanci, dodávatelia, účastníci
príslušných konaní, podávatelia podaní

osobné údaje uvedené v písomných dokumentoch

v závislosti na type
dokumentov

iný právny subjekt

zamedzenie vstupu neoprávneným osobám
do registratúrneho strediska a spisov

vybavovanie žiadostí o
slobodný prístup k
informáciám

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 alebo
súhlas dotknutej osoby

fyzické osoby – žiadateľ, dotknuté osoby
podľa § 9 zákona 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

bežné osobné údaje, ďalšie osobné údaje žiadateľa a
bežné osobné údaje o dotknutej osobe sprístupnené
povinnou osobou na základe zákona alebo
predchádzajúceho písomného súhlasu

5 rokov

zamestnanci vybavujúci žiadosti o
sprístupnenie informácií podľa zákona č.
211/2000 Z. z., kontrolné orgány

zabezpečenie počítača antivírusom a
heslom, uzamknutá kancelária

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

bežné osobné údaje

10 rokov

Krajský súd v Košiciach (zúčtovacie
centrum)

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

spracovanie účtovných
zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 zamestnanci a sudcovia , zástupcovia
dokladov v
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 145/1995 Z. z. o dodávateľov a odberateľov
Ekonomickom
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky
informačnom systéme (EIS zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o
(SAP))
zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších
predpisov, 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,
zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov, zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zákon č. 291/2002 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. 71/1992 Zb. zákon Slovenskej národnej rady o
súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších
predpisov, zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších
predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

bežné osobné údaje

10 rokov

Daňový úrad, Štátna pokladnica a iné
banky, Krajský súd v Košiciach (zúčtovacie
centrum)

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

bezpečnostné previerky a
určenie na oboznamovanie
sa s utajovanými
skutočnosťami

zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení
zamestnanci
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška NBÚ č. 453/2007 Z. z. o
administratívnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov, vyhláška NBÚ č. 336/2004
Z. z. o fyzickej a objektovej bezpečnosti v znení neskorších predpisov, vyhláška NBÚ č.
134/2016 Z. z. o personálnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov a vyhl.č.
135/2016 Z.z. o skúške bezpečnostného zamestnanca v znení neskorších predpisov

v rozsahu podľa zák.č. 215/2004 Z.z. o ochrane
utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov
(napr. meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia,
adresa, štátna príslušnosť, atď.)

doba spracúvania OÚ:
počas trvania
štátnozamestnaneckého
pomeru, pracovného
pomeru alebo obdobného
pracovného vzťahu
archivačná doba: 5 rokov

údaje sa neposkytujú

uložené v chránenom priestore v
uzamykateľnom trezore

verejné obstarávanie

zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

bežné osobné údaje

10 rokov

údaje sa neposkytujú

uzamykateľná skriňa, resp. uzamykateľná
miestnosť

dodávateľské zmluvy
zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
(kontaktné údaje) a vedenie
účtovníctva v Ekonomickom
informačnom systéme

uchádzač - hospodársky subjekt, ktorý
predložil ponuku a úspešný uchádzač, s
ktorým je uzavretá zmluva

zverejňovanie objednávok a zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
faktúr
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

zástupcovia (štatutári), dodávatelia
tovarov a služieb

titul, meno, priezvisko, adresa, IČO, DIČ, číslo účtu,
email, telefón

10 rokov , alebo bez
časového obmedzenia

webové sídlo MS SR

zabezpečenie počítača vstupným heslom,
antivírusom

zverejňovanie zmlúv

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

zástupcovia (štatutári), dodávatelia
tovarov a služieb

titul, meno, priezvisko, adresa, IČO, DIČ, číslo účtu,
email, telefón

10 rokov, alebo bez
časového obmedzenia

webové sídlo MS SR

zabezpečenie počítača antivírusom a
heslom, uzamknutá kancelária

služobné cesty

zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
Smernica predsedu Okresného súdu Rožňava č. SprV/422/13 o pracovných cestách,
cestovných náhradách a prevádzke a používaní služobného motorového vozidla
vrátane dodatkov

zamestnanci a sudcovia

titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, funkcia,
telefón, dátum narodenia, číslo dokladu totožnosti

10 rokov

údaje sa neposkytujú

samostatná uzamykateľná kancelária,
uzamykateľná skriňa

evidencia pošty

vyhláška č. 543/2005 Z. z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o
odosielatelia a prijímatelia
Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresne súdy, krajské súdy, Špeciálny súd korešpondencie
a vojenské súdy v znení neskorších predpisov, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a
registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
denník evidencie dokumentácie súdu - Spr. denník

bežné osobné údaje

5 rokov + A

údaje sa neposkytujú

zabezpečenie počítača antivírusom a
heslom, uzamknutá kancelária

procesné strany trestné konania

osobné údaje spracúvané pre trestné konanie

doba spracúvania OÚ: po
dobu trvania súdneho
konania
archivačná doba: v súlade s
registratnúrnym
poriadkom, Vyhláška MS SR
č. 543/2005 Z.z. o
Spravovacom a
kancelárskom poriadku pre
okresné súdy, krajské
súduy, Špeciálny súd a
vojenské súdy

súdy, notári, exekútori, správcovia
konkurznej podstaty, znalci, tlmočníci,
prekladatelia, orgány činné v trestnom
konaní, GR ZVJS

zabezpečenie počítača antivírusom a
heslom, uzamknutá kancelária

spracúvanie osobných
zákon č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov
údajov za účelom plnenia
zákon č. 461/2003 Z.z o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
povinností prevádzkovateľa
v súvislosti s výkonom
funkcie prísediaceho

prísediaci

bežné osobné údaje

10 rokov

Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne

uzamykateľná skriňa v uzamykateľnej
kancelárii, obmedzený prístup

vybavovanie agendy výkonu zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
súdnictva v rámci
zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok
obchodného úseku
zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok

strany sporu v súdnom konaní

osobné údaje spracúvané pre obchodné konanie

doba spracúvania OÚ: po
dobu trvania súdneho
konania
archivačná doba: v súlade s
registratnúrnym
poriadkom, Vyhláška MS SR
č. 543/2005 Z.z. o
Spravovacom a
kancelárskom poriadku pre
okresné súdy, krajské súdy,
Špeciálny súd a vojenské
súdy

súdy, notári, exekútori, znalci, tlmočníci,
zabezpečenie počítača antivírusom a
prekladatelia, správcovia konkurznej
heslom, uzamknutá kancelária
podstaty, orgány činné v trestnom konaní,
Slovenská pošta a.s. (hyridná pošta)

strany sporu v súdnom konaní

osobné údaje spracúvané pre občianskoprávne konanie

doba spracúvania OÚ: po
dobu trvania súdneho
konania
archivačná doba: v súlade s
registratnúrnym
poriadkom, Vyhláška MS SR
č. 543/2005 Z.z. o
Spravovacom a
kancelárskom poriadku pre
okresné súdy, krajské
súduy, Špeciálny súd a
vojenské

súdy, notári, exekútori, znalci, tlmočníci,
zabezpečenie počítača antivírusom a
prekladatelia, správcovia konkurznej
heslom, uzamknutá kancelária
podstaty, orgány činné v trestnom konaní,
Slovenská pošta a.s. (hyridná pošta)

vybavovanie agendy výkonu zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
súdnictva v rámci trestného zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
úseku
zákon č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších
predpisov
zákon
č. 65/2001
Z.z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších
prepisov

vyhláška MS SR č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné
súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskporších predpisov

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. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný
poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
zákon č. 757/2004 Z.z. o súdoch
zákon č. 65/2001 Z.z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok
vyhláška MS SR č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné
súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy
vybavovanie agendy výkonu zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
súdnictva v rámci občiansko
zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok
právneho úseku
zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok
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. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný
poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov

registratnúrnym
poriadkom, Vyhláška MS SR
č. 543/2005 Z.z. o
Spravovacom a
kancelárskom poriadku pre
okresné súdy, krajské
súduy, Špeciálny súd a
vojenské

zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
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
evidencia rozhodnutí o
vymáhaní súdnych
pohľadávok na základe
rozhodnutia vydaného
súdom

zákon č. 65/2001 Z.z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších
prepisov

fyzické osoby voči ktorým sa vedie
pohľadávka

meno, priezvisko, adresa, rodné číslo, dátum narodenia

10 rokov + A

Krajský súd v Bratislave (Justičná
pokladnica)

spracúvanie osobných
zákon č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
údajov za účelom plnenia
neskorších predpisov, zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, zákon č. 85/1990 Zb. o
povinností prevádzkovateľa petičnom práve
v súvislosti s vybavovaním
sťažností a petícií

osoba podávajúca sťažnosť alebo petíciu
resp. iná osoba uvedená v podanej
sťažnosti alebo petícii podávajúcou
osobou

osobné údaje, ktoré pre podanie petície alebo sťažnosti
vyžadujú príslušné právne predpisy, resp. iné osobné
údaje napr. pri vybavovaní podnetov fyzických osôb
doručený e-mailom. Najčastejšie spracúvané osobné
údaje: meno, priezvisko, adresda, e-mailová adresa,
dátum narodenia, telefónne číslo, rodné číslo.

archivačná doba: bežná
korešpondencia 5 rokov,
sťažnosti 10 rokov + A

prokuratúra, OVM, ÚOŠS a nimi riadené
zamedzenie prístupu neoprávneným
organizácie, orgány miestnej štátnej
osobám k záznamom
správy, samosprávy, NRSR, kancelária
prezidenta, iné FO a PO ak sa postupuje
sťažnosť podľa zákona o sťažnostiach, súdy
SR

vybavovanie podaní
zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
obsahujúcich podozrenia z zákonov v znení neskorších predpisov
porušenia z. č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

fyzické osoby voči ktorým podanie
meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa
obsahujúce podozrenie z porušenia
prechodného bydliska, podpis a ďalšie osobné údaje
zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných poskytnuté alebo zistené v priebehu konania
úajov 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

10 rokov

sudcovia, predsedovia, podpredsedovia
súdov, MS SR, Úrad na ochranu osobných
údajov SR, iný oprávnený subjekt

uzamykateľná skriňa, resp. uzamykateľná
miestnosť

spracúvanie osobných
zákon č. 54/2019 o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a
údajov za účelom plnenia
doplnení niektorých zákonov
zákonných povinností
prevádzkovateľa v súvislosti
s oznamovaním
protispoločenskej činnosti

fyzické osoby, ktoré si uplatňujú svoje
práva

údaje sa neposkytujú

zabezpečenie počítača antivírusom a
heslom, uzamknutá kancelária

bežné osobné údaje

zabezpečenie počítača antivírusom a
heslom, uzamknutá kancelária

