
Identifika čné a kontaktné údaje Obchodné meno IČO Adresa sídla PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt

prevádzkovateľ Okresný súd Námestovo 42 061 385 Námestie Antona Bernoláka 332/16 029 01 Námestovo Slovenská republika 043/8858111

zodpovedná osoba zuzana.zvonarova@justice.sk                                                                              ochrana.osobnych.udajov.OSNO@justice.sk

Predmet a ú čel spracúvania OÚ Právny základ (predpis) spracovate ľskej činnosti
Kategória osobných údajov

Osobné údaje dotknutých osôb
Citlivé osobné údaje

Doba spracúvania 
Lehota na výmaz OÚ

Prenos do tretej krajiny Katogória príjemcov
Označenie tretej krajiny 

alebo medzinárodnej 
organizácie

Bezpečnostné opatrenia (technické 
a organiza čné)

Poskytovanie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe 
verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie

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

áno, môžu sa vyskytnúť citlivé osobné 
údaje údaje akými sú sexuálna orientácia, 
zdravotný stav, politická príslušnosť a pod.

2 roky

Doba spracúvania OÚ:
Prenos do tretej krajiny mimo EÚ sa neuskutočňuje.

žiadatelia podľa 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

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

bezpečnostná politika úradu

Vybavovanie podnetov občanov, žiadosť
verejný záujem prevádzkovate ľa vybavi ť podnet ob čana, verejný záujem vyplýva zo zákona 
č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správ y a zákona 
757/2004 Z. z. Zákon o súdoch

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

nie do 1 roka

Doba spracúvania OÚ:
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje účastníci konania, iný 

zákonom oprávnený subjekt 
prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

bezpečnostná politika úradu

Základná finančná kontrola
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finan čnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorý ch 
zákonov v znení neskorších predpisov (od 01.01.2019 )

meno, priezvisko, adresa bydliska, pracovná pozícia/funkcia, osobné číslo, mzda, 
info o čerpani materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, čísla účtov

nie
doba počas ktorej sa vyhotovujú plány, analýzy, 
správy, počas vykonávania auditu a po dobu 
spracúvania údajov z auditu 

Doba spracúvania OÚ:
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

zamestnanci, zástupcovia 
zamestnancov, iné 
oprávnené orgány štátu, ak 
poskytovanie údajov 
prebieha na základe 
pravidelnej zákonnej 
povinnosti

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

bezpečnostná politika úradu

Oboznamovanie sa s utajovanými skutoč
zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skuto čností a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

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

áno, v rozsahu podľa zákona 215/2004 Z. 
z.

počas trvania štátnozamestnaneckého pomeru, 
pracovného pomeru alebo obdobného 
pracovného vzťahu 

Doba spracúvania OÚ:
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

zamestnanci, zástupcovia 
zamestnancov, iné 
oprávnené orgány štátu, ak 
poskytovanie údajov 
prebieha na základe 
pravidelnej zákonnej 
povinnosti

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

bezpečnostná politika úradu

Oslobodzovanie občanov od povinnosti vykona
zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a d oplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov 

titul, meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu nie
počas trvania štátnozamestnaneckého pomeru, 
pracovného pomeru alebo obdobného 
pracovného vzťahu 

Doba spracúvania OÚ:
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

zamestnanci, zástupcovia 
zamestnancov, iné 
oprávnené orgány štátu, ak 
poskytovanie údajov 
prebieha na základe 
pravidelnej zákonnej 
povinnosti

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

bezpečnostná politika úradu

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 niek torých zákonov - § 72, § 73, § 
82b, § 82f; 
zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike

vybrané osobné údaje z databázy služobného úradu nie je do 1 roka

Doba spracúvania OÚ:
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

zamestnanci, zástupcovia 
zamestnancov, iné 
oprávnené orgány štátu, ak 
poskytovanie údajov 
prebieha na základe 
pravidelnej zákonnej 
povinnosti

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

bezpečnostná politika úradu

Spracovanie štatistických listov a štatistických výkazov vyp

verejný záujem prevádzkovate ľa a úloha realizovaná pri výkone verejnej moci zver enej 
prevádzkovate ľovi spracúva ť štatistické údaje vyplývajúci zo zákona č. 757/2004 Z. z. o 
súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - § 72, § 73, § 82b, § 82f a zákona č. 
540/2001 Z. z. o štátnej štatistike

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

nie je do 1 roka

Doba spracúvania OÚ:
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

zamestnanci, zástupcovia 
zamestnancov, iné 
oprávnené orgány štátu, ak 
poskytovanie údajov 
prebieha na základe 
pravidelnej zákonnej 
povinnosti

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

bezpečnostná politika úradu

Majetkové priznania zákon č. 55/2017 Z. .z  o štátnej službe a o zmene a dopln ení niektorých zákonov
titul, meno, priezvisko, označenie služobného úradu a organizačného útvaru, 
podpis

nie
kalendárny rok v ktorom bolo majetkové 
priznanie podané 

Doba spracúvania OÚ:
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

zamestnanci, zástupcovia 
zamestnancov, iné 
oprávnené orgány štátu, ak 
poskytovanie údajov 
prebieha na základe 
pravidelnej zákonnej 
povinnosti

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

bezpečnostná politika úradu

Archivácia (Registratúra a správa Registratúrneho strediska)zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o d oplnení niektorých zákonov meno, priezvisko, organizačný útvar nie 5 rokov

Doba spracúvania OÚ:
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

zamestnanci, zástupcovia 
zamestnancov, iné 
oprávnené orgány štátu, ak 
poskytovanie údajov 
prebieha na základe 
pravidelnej zákonnej 
povinnosti

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

bezpečnostná politika úradu

Prijatie a zaevidovanie písomnosti (Podate
Vyhl. č. 543/2005 Z.z. o spravovacom a kancelárskom poriad ku pre okresné súdy,  zákon č. 
395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o dop lnení niektorých zákonov                                                                                                                                                                                     

titul, meno, priezvisko, e-mail, telefón, trvalý a prechodný pobyt, ID eDesku nie nie je, v zmysle vecných oblastí sa posudzuje

Doba spracúvania OÚ:
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

zamestnanci, zástupcovia 
zamestnancov, iné 
oprávnené orgány štátu, ak 
poskytovanie údajov 
prebieha na základe 
pravidelnej zákonnej 
povinnosti

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

bezpečnostná politika úradu

Agenda sťažností a petícií
zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a zákon č. 85/1990 Zb. o peti čnom práve a záujem 
prevádzkovate ľa na vybavovaní s ťažností v súlade so zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach 
v znení neskorších predpisov

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 spracovávané osobné údaja: Meno, 
Priezvisko, Adresa, E-mailová adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, rodné 
číslo

nie 2 roky

Doba spracúvania OÚ:
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje účastníci konania, iný 

zákonom oprávnený subjekt 
prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

bezpečnostná politika úradu

Oznamovanie protispoločenskej činnosti
zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovate ľov protispolo čenskej činnosti, zákon č. 
583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej proti spolo čenskej činnosti

meno, priezvisko, adresa pobytu a ďalšie údaje uvedené v oznámení/podnete
nevyhnutné na preverenie podnetu

nie
kalendárny rok v ktorom bolo oznámenie 
protispoločenskej činnosti podané

Doba spracúvania OÚ:
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

zamestnanci, zástupcovia 
zamestnancov, iné 
oprávnené orgány štátu, ak 
poskytovanie údajov 
prebieha na základe 
pravidelnej zákonnej 
povinnosti

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

bezpečnostná politika úradu

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

zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplne ní niektorých zákonov, 
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,                                                                                                                                                                                                                                
Vyhláška MS SR č. 132/2017 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o  obsadzovaní vo ľných 
štátnozamestnaneckých miest na súdoch

titul, meno, priezvisko, údaje potrebné pre potrebu vyžiadania výpisu z registra 
trestov (meno, priezvisko, rodné číslo, meno otca a matky za slobodna, adresa 
trvalého pobytu)

nie
do 1 roka (neúspešným kandidátom sa 
posielajú podklady naspäť do 10 dní od 
ukončenia konania)

Doba spracúvania OÚ:
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

zamestnanci, zástupcovia 
zamestnancov, iné 
oprávnené orgány štátu, ak 
poskytovanie údajov 
prebieha na základe 
pravidelnej zákonnej 
povinnosti

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

bezpečnostná politika úradu

Záznam o spracovate ľských činnostiach prevádzkovate ľa



Založenie, trvanie a skončenie štátnozamestnaneckého pomeru služobnou zmluvou
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (pre fyzickú prácu,  pri čom žiados ť posiela dotknutá 
osoba), zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplne ní niektorých zákonov (pre 
duševnú prácu a vo verejnom záujme) 

titul, meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa bydliska, dátum narodenia, číslo 
občianskeho preukazu, názov zdravotnej poisťovne, potvrdenie o štátnej službe a 
údaje z osobného dotazníka

zdravotné údaje, v prípade, ak ide o osobu 
so zdravotným postihnutím aj potvrdenie 
od príslušného orgánu o tomto postihnutí; 
v prípade výkonu práce v noci potvrdenie o 
spôsobilosti vykonávať túto prácu;

počas trvania štátno-zamestnaneckého alebo 
pracovného pomeru

Doba spracúvania OÚ:
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

zamestnanci, zástupcovia 
zamestnancov, iné 
oprávnené orgány štátu, ak 
poskytovanie údajov 
prebieha na základe 
pravidelnej zákonnej 
povinnosti

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

bezpečnostná politika úradu

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

titul, meno, priezvisko, telefónne číslo, dátum narodenia, číslo občianskeho 
preukazu, názov zdravotnej poisťovne, potvrdenie o priebežnom zamestnaní  a 
údaje z osobného dotazníka

v prípade, ak ide o osobu so zdravotným 
postihnutím aj potvrdenie od príslušného 
orgánu o tomto postihnutí; v prípade 
výkonu práce v noci potvrdenie o 
spôsobilosti vykonávať túto prácu; v 
prípade vodičov potvrdenie o zdravotnej 
spôsobilosti na výkon práce

počas trvania pracovného pomeru

Doba spracúvania OÚ:
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

zamestnanci, zástupcovia 
zamestnancov, iné 
oprávnené orgány štátu, ak 
poskytovanie údajov 
prebieha na základe 
pravidelnej zákonnej 
povinnosti

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

bezpečnostná politika úradu

Uzatvorenie a ukončenie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeruzákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

titul, meno a priezvisko
rodné číslo                                 
adresa trvalého pobytu 
dátum a miesto narodenia
štátna príslušnosť
rodinný stav  
poberateľ dôchodku (uviesť akého)
ťažko zdravotne postihnutá osoba
zdravotná poisťovňa
číslo účtu (IBAN)

v prípade, ak ide o osobu s ťažkým 
zdravotným postihnutím aj informácia o 
tomto postihnutí

počas trvania dohody

Doba spracúvania OÚ:
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

zamestnanci, zástupcovia 
zamestnancov, iné 
oprávnené orgány štátu, ak 
poskytovanie údajov 
prebieha na základe 
pravidelnej zákonnej 
povinnosti

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

bezpečnostná politika úradu

Vedenie osobného spisu zamestnanca
zákon č. 55/2017 Z. .z  o štátnej službe a o zmene a dopln ení niektorých zákonov
zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
zákon č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov

kompletná evidencia všetkých uvedených osobných údajov v osobnom spise údaje týkajúce sa zdravia počas trvania zamestnania

Doba spracúvania OÚ:
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje zamestnávateľ, plnenie si 

svojich zákonných povinností
prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

bezpečnostná politika úradu

Odvody do sociálnej poisťovne

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

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

údaje týkajúce sa zdravia počas trvania zamestnania

Doba spracúvania OÚ:
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje Sociálna poisťovňa, 

zamestnávateľ
prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

bezpečnostná politika úradu

Odvody do zdravotnej poisťovne

zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a do plnení zákona č. 95/2002 Z. z. o 
pois ťovníctve 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

rodné číslo, meno a priezvisko, titul údaje o ZŤP počas trvania zamestnania

Doba spracúvania OÚ:
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje Zdravotná poisťovňa, 

zamestnávateľ
prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

bezpečnostná politika úradu

Daňové povinnosti zamestnávateľa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení z neskorš ích predpisov
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

nie počas trvania zamestnania

Doba spracúvania OÚ:
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Daňový úrad, zamestnávateľ
prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

bezpečnostná politika úradu

Výkon rozhodnutia a exekúcie zo zmluvy, zrážky zo mzdy (spotrebite

zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exeku čnej činnosti (Exeku čný poriadok) a o 
zmene a doplnení ďalších zákonov
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
Spotrebite ľská zmluva (ktorú uzatvoril priamo zamestnanec a je  základom pre výkon 
rozhodnutia)

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

nie
do splatenia dlžnej sumy najneskôr do 
skončenia pracovného alebo štátno-
zamestnaneckého pomeru

Doba spracúvania OÚ:
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

zamestnanci, zástupcovia 
zamestnancov, iné 
oprávnené orgány štátu, ak 
poskytovanie údajov 
prebieha na základe 
pravidelnej zákonnej 
povinnosti

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

bezpečnostná politika úradu

Vyhotovenie služobného preukazu
zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplne ní niektorých zákonov
zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,  
zákon č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich

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

nie počas trvania pracovného pomeru

Doba spracúvania OÚ:
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

zamestnanci, zástupcovia 
zamestnancov, iné 
oprávnené orgány štátu, ak 
poskytovanie údajov 
prebieha na základe 
pravidelnej zákonnej 
povinnosti

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

bezpečnostná politika úradu

Evidencia zamestnancov so zdravotným postihnutím na úzákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a  doplnení niektorých zákonov
meno a priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, rodné číslo, rozhodnutie 
sociálnej poisťovni o priznaní invalidného dôchodku

údaje týkajúce sa zdravia 1 rok

Doba spracúvania OÚ:
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

zamestnanci, zástupcovia 
zamestnancov, iné 
oprávnené orgány štátu, ak 
poskytovanie údajov 
prebieha na základe 
pravidelnej zákonnej 
povinnosti

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

bezpečnostná politika úradu

Evidencia dodávateľov (vrátane zamestnancov) a vedenie úzákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, email, číslo bankového účtu nie
počas trvania realizácie plnenia dodávok, kým 
nezaniknú pohľadávky alebo záväzky

Doba spracúvania OÚ:
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

zamestnanci vybavujúci 
príslušnú agendu, zúčtovacie 
centrum KS_ZA

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

bezpečnostná politika úradu

Vedenie účtovníctva zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
titul, meno, priezvisko, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, dátum 
narodenia, číslo účtu, email, telefón

nie 3 roky

Doba spracúvania OÚ:
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

zamestnanci vybavujúci 
príslušnú agendu, zúčtovacie 
centrum KS_ZA

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

bezpečnostná politika úradu

Zabezpečenie pracovných ciest pre zamestnancov a poistenie lie

                                                                                                                                                                                                                                                                
zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
Smernica MSSR č. 14/2017  o tuzemských pracovných cestách, zahrani čných pracovných 
cestách a zahrani čných stykoch 

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

nie 3 roky

Doba spracúvania OÚ:
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

zamestnanci vybavujúci 
príslušnú agendu, zúčtovacie 
centrum KS_ZA

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

bezpečnostná politika úradu

Agenda bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane pou

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

meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko nie 3 roky

Doba spracúvania OÚ:
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

zamestnanci, zástupcovia 
zamestnancov, iné 
oprávnené orgány štátu, ak 
poskytovanie údajov 
prebieha na základe 
pravidelnej zákonnej 
povinnosti

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

bezpečnostná politika úradu

Pracovná zdravotná služba
zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verej ného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov

meno, priezvisko, funkcia nie 5 rokov

Doba spracúvania OÚ:
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

zamestnanci, zástupcovia 
zamestnancov, iné 
oprávnené orgány štátu, ak 
poskytovanie údajov 
prebieha na základe 
pravidelnej zákonnej 
povinnosti

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

bezpečnostná politika úradu

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

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 poriadk u pre okresné súdy, 
krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy, at ď.

osobné údaje spracúvané pre trestné konanie
osobné údaje spracúvané pre trestné 
konanie

do 1 rok spracúvanie (pri zistení porušenia 
zákona až 4 roky)

Doba spracúvania OÚ:
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

účastníci konania, 
zamestnanci OSDK, iný 
zákonom oprávnený subjekt, 
iný štátny orgán na plnenie si 
svojej zákonnej povinnosti

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

bezpečnostná politika úradu

Overenie identity klienta Prevádzkovateľ

verejný záujem prevádzkovate ľa informa čného systému a úloha realizovaná pri výkone 
verejnej moci zverenej prevádzkovate ľovi, vyplýva zo zákona č. 305/2013 Z. z. o 
elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov vere jnej moci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) 

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, dátum narodenia, číslo 
osobného dokladu, číslo služobného preukazu, firemný e-mail

nie 5 rokov v zálohovaných údajoch IS

Doba spracúvania OÚ:
prenos do tretej krajiny sa uskutočňuje, Česká 
republika

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

prenos do tretej krajiny sa 
uskutočňuje, Česká 
republika

zabezpečená prihlasovaním sa



Súdny manažment (SM)

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 niek torých zákonov
zákon č. 335/1991 Zb.  o súdoch a sudcoch 
zákon NR SR č. 233/1995 Z. z.  o súdnych exekútoroch a exeku čnej činnosti (Exeku čný 
poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
zákon č. 550/2003 Z. z. o proba čných a media čných 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, tlmo čníkoch a prekladate ľoch 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 spotrebite ľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov
zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení nie ktorých zákonov                                                                                                                                                                                              
zákon č. 305/2013 Z. z. o o elektronickej podobe výkonu pô sobnosti orgánov verejnej moci a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Go vernmente)       

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 

áno, môžu sa vyskytnúť citlivé osobné 
údaje údaje akými sú sexuálna orientácia, 
zdravotný stav, politická príslušnosť a pod.

75 rokov

Doba spracúvania OÚ:
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

žalobcovia, žalovaní, 
občania, podnikatelia, 
prekladatelia, znalci, 
tlmočníci, sudcovia, vyšší 
súdni úradníci, zamestnanci 
OSDK

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

zabezpečenie počítača antivírusom, 
šifrovanie prenosu, používanie 
certifikátov

Ekonomický informačný systém (EIS (SAP))

Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplne ní 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 odme ňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zák onov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších p redpisov v znení neskorších 
predpisov
Zákon č. 462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri do časnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a 
o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení nes korších predpisov
Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskor ších predpisov
Zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnen í niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov
Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení nesk orších predpisov
Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení
Zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde...v znení neskorš ích predpisov
Zákon č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde
Zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení nesk orších predpisov
Zákon č.757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niekt orých 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, ktorým sa ust anovujú zvýšené stupnice platových 
taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záu jme,
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ust anovujú zvýšené stupnice platových 
taríf štátnych zamestnancov.
Zákon č. 291/2002 Z.z. o Štátnej pokladnici a o zmene a dop lnení niektorých zákonov (v 
znení neskorších predpisov).
Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpo čtových pravidlách verejnej správy a o zmene a dopln ení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

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.

údaj o zdravotnej spôsobilosti, údaje o 
zdravotnom stave (v podobe zdravý alebo 
percentuálna miera invalidity),

počas doby spracúvania

Doba spracúvania OÚ:
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

zamestnanci vybavujúci 
príslušnú agendu, zúčtovacie 
centrum KS_ZA

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

zabezpečenie počítača antivírusom, 
šifrovanie prenosu, používanie 
certifikátov

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

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

nie 2 (spracúvanie)

Doba spracúvania OÚ:
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje zodpovedné osoby za 

ochranu osobných údajov
prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

bezpečnostná politika úradu

Agenda notárov a výkonu notárskej činnosti
zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)

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

nie počas výkonu notárskej činnosti

Doba spracúvania OÚ:
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje zamestnanci vybavujúci 

príslušnú agendu
prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

bezpečnostná politika úradu

Agenda súdnych exekútorov Slovenskej republiky 
Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exeku čnej činnosti (Exeku čný poriadok) a o 
zmene a doplnení ďalších zákonov

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

nie počas výkonu exekútorskej činnosti

Doba spracúvania OÚ:
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje zamestnanci vybavujúci 

príslušnú agendu
prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

bezpečnostná politika úradu

Agenda znalcov, tlmočníkov a prekladateľ
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch tlmo čníkoch a prekladate ľoch  o zmene a doplnení 
niektorých zákonov

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

nie
do 2 rokov podnety;
údaje o znalcoch, tlmočníkoch a 
predkladateľoch sa podľa zákona nevymazávajú

Doba spracúvania OÚ:
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje zamestnanci vybavujúci 

príslušnú agendu
prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

bezpečnostná politika úradu




