
Obchodné meno/meno a priezvisko
IČO 

(ak bolo pridelné)
Adresa trvalého bydliska/sídlo PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt

Okresný súd Levice 00165654 Kalvínske nám. č. 7 934 31 Levice SR

ochrana.osobnych.udajov.OSLV@justice.sk

P. č. Účel spracúvania Právny základ spracovateľskej činnosti Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov
Lehota na 

výmaz OÚ
Katogória príjemcov

Označenie tretej 

krajiny alebo 

medzinárodnej 

organizácie

Bezpečnostné opatrenia (technické a 

organizačné)

1.

Spracúvanie osobných údajov 

na účel plnenia povinností 

zamestnávateľa súvisice so 

vznikom, zmenou a 

ukončením pracovnoprávneho 

vzťahu, obdobných 

pracovnoprávnych vzťahov na 

základe  dohôd o prácach 

vykonávaných mimo 

pracovného pomeru, vrátane 

predzmluvných vzťahov

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 verejnom 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 v znení neskorších 

predpisov, 

zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov,

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

zákon č. 185/2002 zákon o súdnej rade, 

zákon č. 548/2003 zákon o Justičnej akadémii, 

zákon č. 30/2007 zákon o registri trestov, 

zákon č. 549/2003 zákon o súdnych úradníkoch

zamestnanci súdu,bývalí 

zamestnanci súdu, manželia alebo 

manželky zamestnancov úradu, 

vyživované deti zamestnancov, 

rodičia vyživovaných detí 

zamestnancov, blízke osoby 

žiadatelia o zamestnanie, 

zamestnanci na dohodu

bežné osobné údaje: meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, podpis, rodinný stav, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, trvalé 

bydlisko, prechodné bydlisko, pohlavie, údaje o vzdelaní, mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej 

činnosti, údaje o odpracovanom čase, 

sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným 

rozhodnutím príslušných orgánov, neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného  dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych 

sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci,  údaje o zamestnávateľoch, pracovné 

zaradenie a deň začiatku výkonu štátnej služby alebo pracovnej činnosti, 

údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, údaje o manželovi alebo manželke, deťoch, rodičoch detí v rozsahu meno, priezvisko, 

dátum narodenia, rodné číslo, adresa, 

údaje z potvrdenia o zamestnaní, údaje o vedení zamestnanca v evidencii nezamestnaných občanov, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky,  údaje o 

priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, osobné údaje z majetkového priznania štátnych zamestnancov, údaje z majetkového priznania zamestnancov pri výkone práce o 

verejnom záujme, osobné údaje spracúvané na oprávnení oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o 

absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, fotografia na účely identifikácie na služobnom preukaze, výkon služby v služobnom pomere, údaje uvedené v životopise a v 

osobnom dotazníku

osobitná kategória osobných údajov (§ 16): spôsobilosť na právne úkony, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, 

ktoré je zamestnanec povinný vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o zmenenej pracovnej 

schopnosti,  údaje o pracovnej neschopnosti,

osobné údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku (§ 17): údaje z dokladu o bezúhonnosti

70 rokov
MS SR, SR SR, JA, 

Omšenie, GP SR

prenos do tretej 

krajiny sa 

neuskutočňuje

Smernica  Okresného súdu Levice                  o 

ochrane osobných údajov

2.

Elektronické spracúvanie 

osobných údajov na účel 

plnenia povinností 

zamestnávateľa súvisice so 

vznikom, zmenou a 

ukončením pracovnoprávneho 

vzťahu, obdobných 

pracovnoprávnych vzťahov na 

základe  dohôd o prácach 

vykonávaných mimo 

pracovného pomeru vrátane 

predzmluvných vzťahov

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 verejnom 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 v znení neskorších 

predpisov, 

zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov,

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

zákon č. 185/2002 zákon o súdnej rade, 

zákon č. 548/2003 zákon o Justičnej akadémii, 

zákon č. 30/2007 zákon o registri trestov, 

zákon č. 549/2003 zákon o súdnych úradníkoch

zamestnanci súdu, bývalí 

zamestnanci súdu, manželia alebo 

manželky zamestnancov úradu, 

vyživované deti zamestnancov, 

rodičia vyživovaných detí 

zamestnancov, blízke osoby 

žiadatelia o zamestnanie, 

zamestnanci na dohodu

bežné osobné údaje: meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, podpis, rodinný stav, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, trvalé 

bydlisko, prechodné bydlisko, pohlavie, údaje o vzdelaní, mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej 

činnosti, údaje o odpracovanom čase, 

sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným 

rozhodnutím príslušných orgánov, neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného  dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych 

sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci,  údaje o zamestnávateľoch, pracovné 

zaradenie a deň začiatku výkonu štátnej služby alebo pracovnej činnosti, 

údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, údaje o manželovi alebo manželke, deťoch, rodičoch detí v rozsahu meno, priezvisko, 

dátum narodenia, rodné číslo, adresa, 

údaje z potvrdenia o zamestnaní, údaje o vedení zamestnanca v evidencii nezamestnaných občanov, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky,  údaje o 

priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, osobné údaje z majetkového priznania štátnych zamestnancov, údaje z majetkového priznania zamestnancov pri výkone práce o 

verejnom záujme, osobné údaje spracúvané na oprávnení oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o 

absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, fotografia na účely identifikácie na služobnom preukaze, výkon služby v služobnom pomere, údaje uvedené v životopise a v 

osobnom dotazníku

osobitná kategória osobných údajov (§ 16): spôsobilosť na právne úkony, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, 

ktoré je zamestnanec povinný vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o zmenenej pracovnej 

schopnosti,  údaje o pracovnej neschopnosti,

osobné údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku (§ 17): údaje z dokladu o bezúhonnosti

MS SR, SR SR, JA, 

Omšenie, 

prenos do tretej 

krajiny sa 

neuskutočňuje

Smernica  Okresného súdu Levice                 o 

ochrane osobných údajov,

zabezpečenie počítača antivírusom PC politika 

MS SR a súdu

3. OS návrhy zákon č. 548/2003 zákon o Justičnej akadémii
sudcovia a vyšší súdni úradníci 

okresných súdov
bežné osobné údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvaleho pobytu, podpis, vzdelanie, funkcia MSSR

prenos do tretej 

krajiny sa 

neuskutočňuje

Smernica  Okresného súdu Levice                 o 

ochrane osobných údajov

4. Vydanie  certifikátov zákon č. 305/2013 Z.z. zákon o e-Governmente zamestnanci súdu
bežné osobné údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, pohlavie, adresa trvaleho pobytu, č. občianskeho 

preukazu, č. služobného preukazu, podpis, funkcia
NBÚ

prenos do tretej 

krajiny sa 

neuskutočňuje

Smernica  Okresného súdu Levice                 o 

ochrane osobných údajov

5. 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 verejnom 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 v znení neskorších 

predpisov, 

zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov,

sudcovia a zamestnanci súdu

fyzické osoby

bežné osobné údaje

osobitná kategória osobných údajov (§ 16)

osobné údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku (§ 17)

5 rokov

MSSR, Súdna rada, 

Register trestov, 

členovia výberových 

komisií

prenos do tretej 

krajiny sa 

neuskutočňuje

Smernica  Okresného súdu Levice                  o 

ochrane osobných údajov

6. Žiadosti o zamestnanie súhlas dotknutej osoby žiadatelia o zamestnanie bežné osobné údaje 5 rokov nie

prenos do tretej 

krajiny sa 

neuskutočňuje

Smernica  Okresného súdu Levice                 o 

ochrane osobných údajov

Záznam o spracovateľských činnostiach

01 Osobný úrad

Identifikačné a kontaktné údaje*

prevádzkovateľ

spoločný prevádzkovateľ

zástupca prevádzkovateľa

zodpovedná osoba

*prevádzkovateľ vypíše políčka, ktoré sú relevantné, napr. ak nemá určenú zodpovednú osobu záznam 

mailto:ochrana.osobnych.udajov.OSLV@justice.sk

