Zásady ochrany osobných údajov
Rozhlas a televízia Slovenska poskytuje nasledovné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov
v súlade s čl. 13 a 14 nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“)
a s § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“):

Identifikačné a kontaktné údaje:
Prevádzkovateľ:

Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
IČO: 47 232 480
tel.: 02/60 61 1111

Kontakt na zodpovednú osobu:

zodpovednaosoba@rtvs.sk

Informácie k spracúvaniu osobných údajov
Rozhlas a televízia Slovenska (ďalej aj ako „RTVS“) spracúva osobné údaje za účelom poskytovania služieb
verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania v súlade s osobitnými predpismi.
V súlade so štatútom a organizačným poriadkom vykonáva aj ďalšie činnosti a plní zákonom stanovené úlohy.
Náležitosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov (účely spracúvania, právne základy, kategórie dotknutých
osobných údajov a príjemcovia) sú bližšie popísané v prílohe.
Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak
neustanoví osobitný predpis, podľa ktorého RTVS postupuje, alebo ak dotknutá osoba na to neudelí
dobrovoľný súhlas.
Doplňujúce informácie k spracúvaniu osobných údajov


Súhlas so spracúvaním osobných údajov a právo na jeho odvolanie
Súhlas dotknutej osoby sa získava len vtedy, ak sa neuplatňuje iný právny dôvod na spracúvanie osobných
údajov bez súhlasu. Poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu je v takomto prípade dobrovoľné. Ak
sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase
udelenom pred jeho odvolaním.



Príjemcovia osobných údajov
Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných všeobecne
záväzných právnych predpisov alebo sprostredkovateľovi v rámci zmluvných vzťahov, ak sa
prevádzkovateľ rozhodne pre takýto postup v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov.



Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie, služby informačnej spoločnosti
RTVS nevykonáva spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom
rozhodovaní, nevykonáva profilovanie ani neposkytuje služby informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1
GDPR a § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.



Doba uchovávania osobných údajov
RTVS spracúva osobné údaje po dobu trvania účelu a uchováva po dobu vymedzenú v registratúrnom
pláne v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje likvidujú podľa registratúrneho
poriadku v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.



Povinnosť poskytnutia osobných údajov
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré
vyplýva z osobitných predpisov (plnenie zákonných povinností). Obdobne sa postupuje aj v prípade
uzatvárania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov, resp.
poskytnutia nesprávnych alebo neúplných osobných údajov by nemohlo dôjsť k realizácii úloh a plneniu
povinností alebo uzatvoreniu zmluvného vzťahu.

Ochrana práv dotknutých osôb
V súlade s čl. 15 až 22 GDPR a § 21 až 28 zákona o ochrane osobných údajov dotknutá osoba je oprávnená
uplatniť práva dotknutých osôb, a to právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov, právo na prístup
k osobných údajov, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie
spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných
údajov, právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní
vrátane profilovania.


Právo na potvrdenie a prístup k osobných údajom
Dotknutá osoba má právo vyžiadať si potvrdenie od prevádzkovateľa o tom, či sa spracúvajú jej osobné
údaje. Rovnako má dotknutá osoba právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú,
vrátane nasledovných informácií: (a) účel spracúvania osobných údajov, ktorý sa jej týka, (b) kategórie
spracúvaných osobných údajov na daný účel, (c) identifikácia príjemcov alebo kategórií príjemcov,
ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, (d) doba uchovávania osobných údajov alebo ak to
nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, (e) zdroj osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali
od dotknutej osoby, (e) informácia o existencii práva požadovať opravu osobných údajov týkajúcich sa
dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie
osobných údajov, (f) informácia o práve podať sťažnosť, resp. návrh na začatie konania na Úrad
na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, (g) informácia, či sa v podmienkach RTVS vykonáva
automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie.



Právo na opravu osobných údajov
Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu opravené. Dotknutá
osoba má taktiež právo žiadať o doplnenie jej neúplných osobných údajov.
Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej
osobných údajov, je potrebné o to požiadať.



Právo na výmaz osobných údajov
Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu vymazané, ak: (a) už
nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali a/ alebo spracúvali, (b) dotknutá osoba odvolá súhlas
so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, (c) dotknutá osoba
namieta spracúvanie osobných údajov na účely plnenia úloh vo verejnom záujme a oprávnené záujmy
a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, (d) osobné údaje sa spracúvajú
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nezákonne na základe rozhodnutia Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo iného
orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní, (e) dôvodom pre výmaz je splnenie
povinnosti podľa právneho predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
Právo na výmaz, ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa
čl. 8 ods. 1 GDPR alebo § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov sa v podmienkach RTVS
neuplatňuje; služby informačnej spoločnosti sa neposkytujú.
Povinnosť vymazať osobné údaje sa však neuplatňuje, ak je daná výnimka podľa čl. 17 ods. 3 GDPR alebo
§ 23 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov.
Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej
osobných údajov, je potrebné o to požiadať.


Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Dotknutá osoba má právo na to, aby sa spracúvanie jej osobných údajov obmedzilo, ak: (a) namieta
správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť si správnosť osobných údajov,
(b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné na základe rozhodnutia Úradu na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní a dotknutá
osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, (c) RTVS už
nepotrebuje osobné údaje na dosiahnutie účelu spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, (d) namieta spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia úloh vo verejnom záujme
a na oprávnené záujmy, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane RTVS prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
Dotknutej osobe bude vopred oznámené zrušenie obmedzenia jej osobných údajov.
Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej
osobných údajov, je potrebné o to požiadať.



Právo na prenosnosť osobných údajov
Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla RTVS
v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné
údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Možnosť prenositeľnosti sa individuálne
posúdi v každom prípade.
Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy
realizovanej vo verejnom záujme.
Uplatnenie práva na prenosnosť osobných údajov zo strany dotknutej osoby rovnako nesmie mať
nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.



Právo namietať spracúvanie osobných údajov
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov, ak sa spracúvanie: (a) uskutočňuje
za účelom splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme, (b) vykonáva za účelom oprávnených
záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, (c) vykonáva na účely priameho marketingu. Profilovanie
RTVS nevykonáva.
Dotknutá osoba nemá právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodov verejného záujmu, ak sa
osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel.
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Právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní
vrátane profilovania
Právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní
vrátane profilovania sa v podmienkach RTVS neuplatňuje; spracúvanie založené na automatizovanom
individuálnom rozhodovaní ani profilovanie sa nevykonáva.



Uplatnenie práv
Svoje práva si dotknutá osoba môže uplatniť najmä prostredníctvom kontaktných údajov prevádzkovateľa
uvedených vyššie. Ak vzniknú oprávnené pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby, ktorá si uplatnila
svoje práva, RTVS je oprávnený vykonať overenie jej totožnosti, napríklad vyžiadaním si dodatočných
informácií, jej predvolaním, ak je to účelné a overením dokladu jej totožnosti alebo iným vhodným
spôsobom.



Kontakt so zodpovednou osobou RTVS
Ak dotknutá osoba má akékoľvek otázky súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov, má právo
kedykoľvek kontaktovať zodpovednú osobu RTVS, kontakt: zodpovednaosooba@rtvs.sk



Kontakt s dozorným orgánom
Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej práva chránené
GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov, má právo podať na Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika sťažnosť, resp. návrh
na začatie konania.
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Príloha
Spracúvanie osobných údajov
1 Označenie (názov) činnosti: Výberové konania
Účel spracúvania

Výberové konania na obsadenie voľných pracovných miest
Predzmluvný vzťah

Právny základ

Osobitné predpisy, najmä zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon
č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Opis kategórií dotknutých osôb

Uchádzači o zamestnanie
Osobné údaje uvedené v žiadosti, osobné údaje uvedené v životopise,
motivačnom liste a predložených dokladoch, ktoré sa vyžadujú
na obsadzované pracovné miesto

Opis kategórií osobných údajov

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky môžu
byť predmetom spracúvania, ak osobitný zákon vyžaduje bezúhonnosť
k obsadzovanému pracovnému miestu

Kategórie príjemcov

Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanovuje inak

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie

5 rokov

2 Označenie (názov) činnosti: Personálna a mzdová agenda zamestnancov
Spracúvanie osobných údajov je vykonávané za účelom, najmä:
Účel spracúvania

Osobné spisy zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme
Zmluvný vzťah

Právny základ

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov

Opis kategórií dotknutých osôb

Zamestnanci, bývalí zamestnanci, rodinní príslušníci

Opis kategórií osobných údajov

Osobné údaje súvisiace s kvalifikáciou a profesionálnymi skúsenosťami
zamestnanca a údaje, ktoré môžu byť významné z hľadiska práce, ktorú
zamestnanec má vykonávať, vykonáva alebo vykonával a osobné údaje
vyplývajúce z osobitných zákonov, identifikačné a kontaktné údaje,
najmä meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, rodné číslo, dátum
a miesto narodenia, osobné číslo, podpis, rodinný stav, štátna
príslušnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko,
pohlavie, údaje o vzdelaní, spôsobilosť na právne úkony, mzda,
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mzdové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon
pracovnej činnosti, údaje o bankovom účte fyzickej osoby, údaje
o zmenenej pracovnej schopnosti, údaje o zamestnávateľoch, pracovné
zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti, údaje o rodinných
príslušníkoch, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, životopis
/ údaje uvedené v životopise, údaje týkajúce sa preškolenia a získania
odbornej kvalifikácie, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach,
osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách
a fotokópie
úradných
dokladov
nevyhnutných
na
účely
pracovnoprávneho vzťahu alebo plnenia povinností podľa osobitných
zákonov v pracovnoprávnej oblasti
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky
vo vzťahu k údajom o bezúhonnosti
Kategórie príjemcov

Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Účel spracúvania

Osobné spisy zamestnancov v pracovnom pomere

Právny základ
Opis kategórií dotknutých osôb

Opis kategórií osobných údajov

Zmluvný vzťah
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Zamestnanci, bývalí zamestnanci, rodinní príslušníci
Osobné údaje súvisiace s kvalifikáciou a profesionálnymi skúsenosťami
zamestnanca a údaje, ktoré môžu byť významné z hľadiska práce, ktorú
zamestnanec má vykonávať, vykonáva alebo vykonával a osobné údaje
vyplývajúce z osobitných zákonov, identifikačné a kontaktné údaje,
najmä meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, rodné číslo, dátum
a miesto narodenia, osobné číslo, podpis, rodinný stav, štátna
príslušnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko,
pohlavie, údaje o vzdelaní, spôsobilosť na právne úkony, mzda,
mzdové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon
pracovnej činnosti, údaje o bankovom účte fyzickej osoby, údaje
o zmenenej pracovnej schopnosti, údaje o zamestnávateľoch, pracovné
zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti, údaje o rodinných
príslušníkoch, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, životopis
(údaje uvedené v životopise), údaje týkajúce sa preškolenia a získania
odbornej kvalifikácie, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach,
osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách
a fotokópie
úradných
dokladov
nevyhnutných
na
účely
pracovnoprávneho vzťahu alebo plnenia povinností podľa osobitných
zákonov v pracovnoprávnej oblasti
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania, ak osobitný zákon neustanoví bezúhonnosť
k pracovnému miestu
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Kategórie príjemcov

Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Účel spracúvania

Osobné spisy osôb vykonávajúcich prácu mimo pracovný pomer

Právny základ
Opis kategórií dotknutých osôb

Opis kategórií osobných údajov

Zmluvný vzťah
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Osoby vykonávajúce prácu mimo pracovný pomer, osoby, ktoré
vykonávali prácu mimo pracovný pomer
Identifikačné údaje a kontaktné údaje, najmä titul, meno, priezvisko,
dátum a miesto narodenia, rodné číslo, adresa, pohlavie, údaje týkajúce
sa odpracovaného času a odmeny, číslo účtu, podpis, údaje uvedené na
potvrdenia, osvedčeniach alebo iných dokladoch nevyhnutných
k výkonu práce
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania

Kategórie príjemcov

Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Účel spracúvania

Evidencia dochádzky, dovolenky

Právny základ

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

Opis kategórií dotknutých osôb

Opis kategórií osobných údajov

Zamestnanci, osoby vykonávajúce činnosť na základe dohody mimo
pracovný pomer, bývalí zamestnanci a osoby, ktoré vykonávali činnosť
na základe dohody mimo pracovný pomer
Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, údaje
o odpracovanom čase, čerpanie dovolenky, práceneschopnosť, prekážky
v práci
Osobitné kategórie osobných údajov môžu predmetom spracúvania
vo vzťahu
k údajom
týkajúcim
sa
zdravia
v súvislosti
s práceneschopnosťou zamestnanca
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania

Kategórie príjemcov

Neuskutočňuje sa

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Účel spracúvania

Plnenie povinností voči Sociálnej poisťovni

Právny základ

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu
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Opis kategórií dotknutých osôb

Opis kategórií osobných údajov

Kategórie príjemcov

pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 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 v znení neskorších predpisov
Zamestnanci, osoby vykonávajúce činnosť na základe dohody mimo
pracovný pomer, bývalí zamestnanci a osoby, ktoré vykonávali činnosť
na základe dohody mimo pracovný pomer
Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia,
rodné číslo, adresa, údaje týkajúce sa odvodov, údaje o pracovnej
neschopnosti a o odpracovanom čase, údaje o dôležitých osobných
prekážkach v práci, údaje o priznaní dôchodku, údaje o čerpaní
materskej a rodičovskej dovolenky, údaje o zamestnávateľovi
Osobitné kategórie osobných údajov vo vzťahu k údajom týkajúcim sa
zdravia
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004
Sociálna poisťovňa
Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení
neskorších predpisov

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Účel spracúvania

Plnenie povinností voči zdravotným poisťovniam

Právny základ

Opis kategórií dotknutých osôb

Opis kategórií osobných údajov

Kategórie príjemcov

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
v znení neskorších predpisov
Zamestnanci, osoby vykonávajúce činnosť na základe dohody mimo
pracovný pomer, bývalí zamestnanci a osoby, ktoré vykonávali činnosť
na základe dohody mimo pracovný pomer
Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia,
rodné číslo, adresa, údaje týkajúce sa odvodov, údaje týkajúce sa
pracovnej neschopnosti a odpracovanom čase, údaje v súvislosti
s čerpaním
materskej
a rodičovskej
dovolenky,
údaje
o zamestnávateľovi
Osobitné kategórie osobných údajov vo vzťahu k údajom týkajúcim sa
zdravia
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
Zdravotné poisťovne
v znení neskorších predpisov

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Účel spracúvania

Plnenie daňových povinností
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Právny základ

Opis kategórií dotknutých osôb

Opis kategórií osobných údajov

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov
Zamestnanci, osoby vykonávajúce činnosť na základe dohody mimo
pracovný pomer, bývalí zamestnanci a osoby, ktoré vykonávali činnosť
na základe dohody mimo pracovný pomer, rodinní príslušníci
Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia,
rodné číslo, adresa, údaje týkajúce sa mzdových a finančných
náležitostí, údaje v súvislosti s ročným zúčtovaním daní, údaje týkajúce
sa dôchodkov, údaje o zamestnávateľovi
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania

Kategórie príjemcov

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
Daňový úrad
neskorších predpisov

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Účel spracúvania

Plnenie povinností zamestnávateľa voči kontrolným orgánom

Právny základ

Opis kategórií dotknutých osôb

Opis kategórií osobných údajov

Kategórie príjemcov

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov, zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce v znení
neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov, zákon č.
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení
neskorších predpisov, iné súvisiace predpisy
Zamestnanci, osoby vykonávajúce činnosť na základe dohody mimo
pracovný pomer, bývalí zamestnanci a osoby, ktoré vykonávali činnosť
na základe dohody mimo pracovný pomer
Osobné údaje nevyhnutné na účely kontrolných činností zo strany
príslušného orgánu, najmä identifikačné údaje, titul, meno, priezvisko,
adresa, dátum narodenia, rodné číslo, údaje uvedené v osobných
spisoch, mzdové náležitosti a iné osobné údaje, ktoré sú predmetom
kontroly, poskytnuté alebo zistené v priebehu kontroly
Osobitné kategórie osobných údajov môžu byť predmetom spracúvania,
ak sú predmetom kontroly alebo zistené v priebehu kontroly
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy priestupky nie sú
predmetom spracúvania
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme
v znení
neskorších
Orgány verejnej
predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník
moci vykonávajúce práce v znení neskorších predpisov, zákon
dozor, dohľad
č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce v znení
alebo kontrolu
neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006
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Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
v znení neskorších predpisov
Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Účel spracúvania

Agenda na úseku pracovnej zdravotnej služby

Právny základ

Opis kategórií dotknutých osôb

Opis kategórií osobných údajov

Kategórie príjemcov

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov
Zamestnanci, osoby vykonávajúce činnosť na základe dohody/zmluvy,
bývalí zamestnanci a osoby, ktoré vykonávali činnosť na základe
dohody/zmluvy
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko,
pohlavie, adresa (trvalé bydlisko, prechodné bydlisko), dátum
narodenia, rodné číslo a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie
účelu spracúvania
Osobitné kategórie osobných údajov vo vzťahu k údajom týkajúcim sa
zdravia
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník
práce v znení neskorších predpisov, zákon
Orgány verejnej moci
č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce v znení
vykonávajúce dozor,
neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z.
dohľad alebo kontrolu o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia v znení neskorších predpisov, zákon
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci v znení neskorších
predpisov,
Zmluva, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia v znení
Dodávateľ služieb
neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
v znení neskorších predpisov
Čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia
č. 2016/679 (GDPR) v spojitosti s § 13 ods. 2
Iný oprávnený subjekt zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Neuskutočňuje sa

Účel spracúvania

Mzdová agenda
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Právny základ

Opis kategórií dotknutých osôb

Opis kategórií osobných údajov

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov 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 v znení
neskorších predpisov, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu
pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca v znení neskorších
predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších
predpisov
Zamestnanci, osoby vykonávajúce činnosť na základe dohody mimo
pracovný pomer, vyživované deti zamestnancov, bývalí zamestnanci
a osoby, ktoré vykonávali činnosť na základe dohody mimo pracovný
pomer
Identifikačné údaje, najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné
číslo, bydlisko, rodinný stav, číslo účtu, mzdové pomery a ďalšie
finančné náležitosti priznané za výkon pracovnej činnosti, údaje
o odpracovanom čase a pracovnej neschopnosti, 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,
peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého
zdravotného postihnutia, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť na základe
vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu, ročný úhrn
vyplateného dôchodku, údaje o čerpaní materskej a rodičovskej
dovolenke, výplatné pásky, mzdové listy, podklady k mzdám,
rekapitulácie miezd, údaje o členstve v odborovej organizácii, podpis
Osobitné kategórie osobných údajov vo vzťahu k členstvu v odborovej
organizácii (dohoda o zrážkach zo mzdy) a údajom týkajúci sa zdravia
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania

Kategórie príjemcov

Neposkytuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Účel spracúvania

Dohody o hmotnej zodpovednosti

Právny základ
Opis kategórií dotknutých osôb

Zmluvný vzťah
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Zamestnanci, osoby vykonávajúce činnosť na základe dohody/zmluvy,
bývalí zamestnanci a osoby, ktoré vykonávali činnosť na základe
dohody/zmluvy
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Opis kategórií osobných údajov

Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, údaje
týkajúce sa hmotnej zodpovednosti v súvislosti s výkonom práce
zamestnanca, podpis
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania

Kategórie príjemcov

Neposkytuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Účel spracúvania

Kolektívne pracovnoprávne vzťahy
Kolektívna zmluva

Právny základ

Opis kategórií dotknutých osôb

Opis kategórií osobných údajov

Kategórie príjemcov

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde
v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov
Zamestnanci, osoby vykonávajúce činnosť na základe dohody mimo
pracovný pomer, bývalí zamestnanci a osoby, ktoré vykonávali činnosť
na základe dohody mimo pracovný pomer
Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, údaj o členstve
v odborovej organizácii, údaje zo zamestnaneckej zmluvy, podpis
Osobitné kategórie osobných údajov vo vzťahu k členstvu v odborovej
organizácii a predmetom spracúvania môžu byť aj údaje týkajúcim sa
zdravia
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky môžu
byť predmetom spracúvania
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
Zástupcovia
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
zamestnancov
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Účel spracúvania

Doplnkové dôchodkové sporenie

Právny základ

Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f)
nariadenia č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení
neskorších predpisov

Opis kategórií dotknutých osôb

Zamestnanci, bývalí zamestnanci
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Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, údaje týkajúce sa
dôchodkového sporenia, číslo účtu, podpis
Opis kategórií osobných údajov

Kategórie príjemcov

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom
Doplnkové
dôchodkovom sporení v znení neskorších
dôchodkové sporiteľne
predpisov

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Účel spracúvania

Majetkové priznania

Právny základ

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov

Opis kategórií dotknutých osôb

Zamestnanci

Opis kategórií osobných údajov

Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, údaje týkajúce sa
nehnuteľného majetku, údaje týkajúce sa hnuteľného majetku, údaje
týkajúce sa majetkových práv a iných majetkových hodnôt, podpis,
údaje týkajúce sa zamestnávateľa
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania

Kategórie príjemcov

Neposkytuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Účel spracúvania

Pracovné cesty

Právny základ

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
v znení neskorších predpisov

Opis kategórií dotknutých osôb

Zamestnanci, bývalí zamestnanci, spolucestujúce osoby

Opis kategórií osobných údajov

Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, adresa bydliska,
kontaktné údaje (tel. č., e-mail), osobné číslo, funkcia, pracovisko /
útvar, údaje o dopravnom prostriedku, údaje týkajúce sa pracovnej
cesty, ďalšie osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania

Kategórie príjemcov

Neposkytuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa
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Účel spracúvania

Poistenie zamestnancov

Právny základ

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Opis kategórií dotknutých osôb

Zamestnanci, bývalí zamestnanci

Opis kategórií osobných údajov

Kategórie príjemcov

Cezhraničné prenosy

Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia,
rodné číslo, príslušnosť k zamestnávateľovi, údaje týkajúce sa pracovnej
cesty
Osobitné kategórie osobných údajov môžu byť predmetom spracúvania
vo vzťahu k údajom týkajúcim sa zdravia
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania
Zmluva, zákon č. 39/2015 Z. z.
o poisťovníctve a o zmene a doplnení
Poisťovňa
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
Neuskutočňuje sa
Oprávnený záujem na základe § 78 ods. 3 zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zverejňovanie

Webové sídlo

Doba uchovávania

(a) osobné spisy zamestnancov 70 rokov od narodenia, (b) dohody
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s odvodmi 70 rokov
od narodenia, (c) dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru bez odvodov 10 rokov, (d) evidencia dovoleniek 3 roky, (e)
evidencia práceneschopnosti 5 rokov, (f) evidencia materských
dovolenie a neplateného voľna 5 rokov, (g) kniha dochádzok 5 rokov,
(h) disciplinárne konanie 15 rokov, (i) nemocenské poistenie 10 rokov,
(j) mzdové listy 50 rokov, (k) ročné zúčtovanie preddavkov na daň
z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti 10 rokov po vykonaní
kontroly príslušnou inštitúciou, (l) doklady k nemocenskému,
zdravotnému, dôchodkovému poisteniu a poisteniu v nezamestnanosti
20 rokov, vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov 5 rokov
a iné v súlade s registratúrnym plánom

3 Označenie (názov) činnosti: Evidencia uchádzačov o zamestnanie

Účel spracúvania

Vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie, ktorí prevádzkovateľovi
zaslali žiadosti o prijatie do zamestnania, a to dobrovoľne bez
vypísaného výberového konania

Právny základ

Súhlas so spracúvaním osobných údajov
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Opis kategórií dotknutých osôb

Opis kategórií osobných údajov

Uchádzači o zamestnanie
Osobné údaje uvedené v žiadosti a v životopise, najmä titul, meno,
priezvisko, fotografia, dátum alebo rok narodenia, trvalý pobyt,
prechodný pobyt, rodinný stav, kontaktné údaje (tel. č., e-mail),
vzdelanie, pracovná prax, zamestnanie, pracovné zaradenie, funkcia,
priebeh predchádzajúcich zamestnaní, osvedčenia, iná prax
a skúsenosti, iné osobné údaje uvedené v predložených dokladoch
a/alebo dokumentoch
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky nie
sú predmetom spracúvania

Kategórie príjemcov

Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Neuskutočňuje sa

Doba uchovávania

3 roky

4 Označenie (názov) činnosti: Monitorovanie zamestnancov

Účel spracúvania

Právny základ

Monitorovanie zamestnancov z dôvodu dodržiavania pracovnej
disciplíny v zmysle § 13 ods. 4 Zákonníka práce, a to najmä (a)
prostredníctvom monitorovania kamerovým systémom, (b) sledovania
polohy a pohybu prostredníctvom GPS zariadenia v služobných
motorových vozidlách, (c) vykonávania záznamov telefonických
hovorov uskutočňovaných technickými pracovnými zariadeniami
zamestnávateľa, (d) kontrola elektronickej pošty odoslanej z pracovnej
elektronickej adresy a doručenej na túto adresu, (e) vedenie evidencie IP
adresy pracovnej stanice konkrétnych zamestnancov a (f) iné formy
kontrolného mechanizmu zamestnávateľa
Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f)
nariadenia č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
(§ 13 ods. 4)

Opis kategórií dotknutých osôb

Zamestnanci, osoby vykonávajúce činnosť na základe dohody/zmluvy

Opis kategórií osobných údajov

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, titul, meno, priezvisko, osobné
číslo, obrazový záznam z kamerového systému, monitorovanie
zamestnaneckých motorových vozidiel – GPS záznam o pohybe
motorového vozidla a súvisiace údaje, záznam o telefonických
hovoroch na pracovnom telefóne, IP adresa
Osobitné kategórie osobných údajov vo vzťahu k údajom týkajúcim sa
zdravia
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Kategórie príjemcov

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky nie
sú predmetom spracúvania
Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový
Súd
poriadok v znení neskorších predpisov
Orgán činný v trestnom Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
konaní
v znení neskorších predpisov
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
Zástupca zamestnancov
v znení neskorších predpisov
Čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia
č. 2016/679 (GDPR) v spojitosti s § 13 ods.
Iný oprávnený subjekt
2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Neuskutočňuje sa

Doba uchovávania

5 rokov

5 Označenie (názov) činnosti: Preukazy
Účel spracúvania

Vydávanie preukazov a zabezpečenie vstupu do priestorov RTVS

Právny základ

Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia
č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Opis kategórií dotknutých osôb

Zamestnanci, osoby vykonávajúce činnosť na základe dohody/zmluvy
Identifikačné údaje, titul, meno, priezvisko, fotografia, sekcia, oprávnenie
na vstup do priestorov

Opis kategórií osobných údajov Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania
Kategórie príjemcov

Neuskutočňuje sa

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Neuskutočňuje sa

Doba uchovávania

Po skončení pracovnoprávneho vzťahu/dohody/zmluvy
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6 Označenie (názov) činnosti: Bezpečnostné previerky zamestnancov

Účel spracúvania

Právny základ

Opis kategórií dotknutých osôb

Opis kategórií osobných údajov

Kategórie príjemcov

Vykonávanie bezpečnostných previerok I. stupňa na oboznamovanie sa
s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Vyhradené, vedenie
evidencie o vzniku a zániku určenia osôb na oboznamovanie sa
s utajovanými skutočnosťami
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
vykonávacie predpisy
Zamestnanci, manžel/manželka, druh a družka, deti, osoby žijúce
v spoločnej domácnosti a ďalšie osoby, ktorých osobné údaje sú
nevyhnutné na vykonanie bezpečnostných previerok
Osobné údaje súvisiace s vykonávaním bezpečnostných previerok,
najmä titul, meno, priezvisko, osobné údaje uvedené v životopise
a ďalšie osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu v súlade
so zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a vyhláškou Národného bezpečnostného úradu č. 134/2016 Z. z.
o personálnej bezpečnosti
Osobitné kategórie osobných údajov vo vzťahu k údajom týkajúcim sa
zdravia
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky
vo vzťahu k údajom o bezúhonnosti a priestupkovej činnosti
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane
Národný bezpečnostný utajovaných
skutočností
a o zmene
úrad
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Neuskutočňuje sa

Doba uchovávania

5 rokov po strate platnosti

7 Označenie (názov) činnosti: Rada RTVS

Účel spracúvania

Vedenie evidencie členov Rady RTVS ako orgánu Rozhlasu a televízie
Slovenska

Právny základ

Osobitné predpisy, najmä zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii
Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších
predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
v znení neskorších predpisov

Opis kategórií dotknutých osôb

Členovia Rady RTVS

Opis kategórií osobných údajov

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko,
adresa, dátum narodenia, rodné číslo, údaje týkajúce sa rozhodnutia
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o priznaní dôchodku a invalidite, číslo účtu, údaje týkajúce sa výkonu
funkcie
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky
vo vzťahu k údajom o bezúhonnosti podľa osobitného predpisu
Sociálna poisťovňa

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení neskorších predpisov

Zdravotná poisťovňa

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom
poistení v znení neskorších predpisov

Iný oprávnený subjekt

Čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia
č. 2016/679 (GDPR) v spojitosti s § 13 ods.
2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov

Kategórie príjemcov

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Webové sídlo

Doba uchovávania

5 rokov

Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa
čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov (všeobecné nariadenie
o ochrane údajov) a § 13 ods. 1 písm. f)
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

8 Označenie (názov) činnosti: Rokovanie Rady RTVS
Účel spracúvania

Plnenie úloh Rady RTVS ako orgánu Rozhlasu a televízie Slovenska

Právny základ

Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Opis kategórií dotknutých osôb

Členovia Rady RTVS, fyzická osoba zúčastnená na rokovaní Rady RTVS,
fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú predmetom rokovania Rady RTVS
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko,
funkcia, podpis, osobné údaje uvedené v materiáloch na rokovanie,
v zápise z rokovania

Opis kategórií osobných údajov

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania

Kategórie príjemcov

Neuskutočňuje sa
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Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa
Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii
Slovenska a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (§14
ods. 7)

Zverejňovanie

Webové sídlo

Doba uchovávania

5 rokov

Účel spracúvania

Vyhotovovanie zvukových záznamov z rokovaní Rady RTVS

Právny základ

Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia
č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak je s ohľadom na okolnosti
vhodnejší alebo výslovne potrebný

Opis kategórií dotknutých osôb

Členovia Rady RTVS, fyzická osoba zúčastnená na rokovaní Rady RTVS
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko,
funkcia, slovný prejav zachytený na zvukovom zázname

Opis kategórií osobných údajov Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania
Kategórie príjemcov

Neuskutočňuje sa

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl.
6 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov (všeobecné nariadenie
o ochrane údajov) a § 13 ods. 1 písm. f)
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

Webové sídlo

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak
je s ohľadom na okolnosti vhodnejší alebo
výslovne potrebný
Doba uchovávania

5 rokov
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9 Označenie (názov) činnosti: Odborná prax

Účel spracúvania

Vedenie evidencie a zabezpečenie odbornej praxe (praktického
vyučovania) fyzických osôb trvajúcej vopred vymedzený čas

Právny základ

Osobitné predpisy, najmä zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní
a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších
predpisov

Opis kategórií dotknutých osôb

Žiaci stredných škôl
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä meno, priezvisko, dátum
narodenia, adresa, kontaktné údaje, údaje o dochádzke, vzdelanie

Opis kategórií osobných údajov Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania

Škola

Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom
vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

Iný oprávnený subjekt

Čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia
č. 2016/679 (GDPR) v spojitosti s § 13 ods.
2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov

Kategórie príjemcov

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Neuskutočňuje sa

Doba uchovávania

2 roky

10 Označenie (názov) činnosti: Absolventská prax

Účel spracúvania

Vykonávanie absolventskej praxe a vedenie evidencie študentov
vykonávajúcich absolventskú prax

Právny základ

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Opis kategórií dotknutých osôb

Žiaci stredných škôl, študenti vysokých škôl

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä meno, priezvisko,
kontaktné údaje (tel. č., e-mail), pracovná pozícia, miesto výkonu práce,
Opis kategórií osobných údajov
termín nástupu, dôvody záujmu o absolventskú prax, zručnosti
a schopnosti, podpis, údaje súvisiace s výkonom absolventskej praxe
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Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania
Kategórie príjemcov

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Úrad práce, sociálnych
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vecí a rodiny
v znení neskorších predpisov

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Neuskutočňuje sa

Doba uchovávania

2 roky

11 Označenie (názov) činnosti: Stáže
Účel spracúvania

Vykonávanie stáží a vedenie evidencie stážistov

Právny základ

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Opis kategórií dotknutých osôb

Predzmluvný a zmluvný vzťah

Opis kategórií osobných údajov

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä meno, priezvisko, adresa,
uvedené údaje, životopisné údaje, údaje o škole, podpis, kontaktné údaje
(tel.č., e-mail) a iné osobné údaje za účelom dosiahnutia účelu
spracúvania
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania

Kategórie príjemcov

Neuskutočňuje sa

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Neuskutočňuje sa

Doba uchovávania

2 roky

12 Označenie (názov) činnosti: Agenda BOZP zamestnancov
Účel spracúvania
Právny základ

Opis kategórií dotknutých osôb

Plnenie povinností zamestnávateľa na úseku BOZP
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov
Zamestnanci, osoby vykonávajúce činnosť na základe dohody/zmluvy,
bývalí zamestnanci a osoby, ktoré vykonávali činnosť na základe
dohody/zmluvy
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Opis kategórií osobných údajov

Kategórie príjemcov

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko,
pohlavie, adresa (trvalé bydlisko, prechodné bydlisko), dátum
narodenia, rodné číslo a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie
účelu spracúvania
Osobitné kategórie osobných údajov vo vzťahu k údajom týkajúcim sa
zdravia (pracovné úrazy, zdravotná spôsobilosť vo vzťahu k práci –
povinné preventívne lekárske prehliadky, odborná spôsobilosť
vo vzťahu k práci – povinné oboznámenia a školenia)
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník
práce v znení neskorších predpisov, zákon
Orgány verejnej moci
č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce v znení
vykonávajúce dozor,
neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z.
dohľad alebo kontrolu o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia v znení neskorších predpisov, zákon
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci v znení neskorších
predpisov
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
Zástupcovia
vo verejnom záujme v znení neskorších
zamestnancov
predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník
práce v znení neskorších predpisov
Čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia
č. 2016/679 (GDPR) v spojitosti s § 13 ods. 2
Iný oprávnený subjekt zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Neuskutočňuje sa

Doba uchovávania

5 rokov

13 Označenie (názov) činnosti: Zabezpečovanie BOZP pre externé fyzické a právnické osoby

Účel spracúvania

Zabezpečovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre externé
fyzické osoby – organizácia vstupných školení, vyšetrovanie úrazov
na pracovisku, ich registrácia a evidencia, plnenie povinností na úseku
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Právny základ

Osobitné predpisy, najmä zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, zákon
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

Opis kategórií dotknutých osôb

Externé fyzické osoby, u ktorých sa vyžaduje BOZP
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Opis kategórií osobných údajov

Kategórie príjemcov

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko,
pohlavie, adresa (trvalé bydlisko, prechodné bydlisko), dátum
narodenia, rodné číslo a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie
účelu spracúvania
Osobitné kategórie osobných údajov vo vzťahu k údajom týkajúcim sa
zdravia (pracovné úrazy, zdravotná spôsobilosť vo vzťahu k práci –
povinné preventívne lekárske prehliadky, odborná spôsobilosť
vo vzťahu k práci – povinné oboznámenia a školenia)
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky nie
sú predmetom spracúvania
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti
Orgány verejnej moci a ochrane zdravia pri práci v znení
vykonávajúce
dozor, neskorších predpisov, zákon č. 314/2001
dohľad alebo kontrolu
Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov
Čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia
č. 2016/679 (GDPR) v spojitosti s § 13 ods.
Iný oprávnený subjekt
2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Neuskutočňuje sa

Doba uchovávania

(a) 5 rokov agenda BOZP, (b) 20 rokov rizikové práce

14 Označenie (názov) činnosti: Ekonomicko-účtovná agenda

Účel spracúvania

Ekonomická agenda a spracovanie účtovných dokladov (najmä zmluvy,
objednávky, spracovanie úhrad a došlých faktúr, fakturácia v pôsobnosti
Rozhlasu a televízie Slovenska, styk s bankou, pokladne, sklady,
investičný majetok a drobný majetok, spracovanie účtovných dokladov)

Právny základ

Osobitné zákony, najmä 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, zákon č. 595/ 2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov, zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby
verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska v znení
neskorších predpisov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde
a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení
neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001
Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Opis kategórií dotknutých osôb

Zamestnanci, zástupcovia a zamestnanci dodávateľov tovarov a služieb,
fyzické osoby, ktorým vznikne povinnosť úhrady
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Osobné údaje v rozsahu najmä titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne
číslo, e-mailová adresa, podpis, číslo bankového účtu a iné osobné údaje
nevyhnutné na dosiahnutie účelu
Opis kategórií osobných údajov

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania

Kategórie príjemcov

Cezhraničné prenosy

Daňový úrad

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení
neskorších
predpisov,
zákon
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

Banka

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

Iný oprávnený subjekt

Čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č. 2016/679
(GDPR) v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Internetová stránka

Doba uchovávania

10 rokov

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

15 Označenie (názov) činnosti: Verejné obstarávania

Účel spracúvania

Obstarávanie na dodanie tovaru, poskytnutie služieb a uskutočnenie
stavebných prác

Právny základ

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov

Opis kategórií dotknutých osôb

Fyzické osoby, ktoré sú najmä štatutárnym orgánom záujemcu,
uchádzača, subdodávateľa a iné fyzické osoby podľa zákona o verejnom
obstarávaní a Obchodného zákonníka

Osobné údaje nevyhnutné na účely verejného obstarávania, najmä titul,
meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, ekonomická
Opis kategórií osobných údajov identita, osobné údaje uvedené v dokladoch / potvrdeniach / certifikátoch
a iných obdobných dokumentoch, údaje týkajúce sa spôsobilosti a iné
osobné údaje, ktoré, ktoré je nevyhnutné doložiť pri obstarávaní
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Osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia
č. 2016/679 (GDPR) alebo § 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov v závislosti od verejného obstarávania v súlade
so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky
vo vzťahu k údajom o bezúhonnosti, ak to vyžaduje osobitný zákon
Úrad pre verejné
obstarávanie

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
v znení neskorších predpisov

Iný oprávnený subjekt

Čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č. 2016/679
(GDPR) v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kategórie príjemcov

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Internetová stránka

Doba uchovávania

10 rokov

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov

16 Označenie (názov) činnosti: Dodávateľské vzťahy

Účel spracúvania

Spracúvanie osobných údajov zamestnancov a zástupcov dodávateľov
v rámci dodávateľských / zmluvných vzťahov s cieľom zabezpečiť
plnenie a funkčnosť vzájomných vzťahov

Právny základ

Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia
č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Opis kategórií dotknutých osôb

Zamestnanci dodávateľov / zmluvných partnerov, zástupcovia a osoby
oprávnené konať v mene dodávateľa / zmluvného partnera

Opis kategórií osobných údajov

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko,
funkcia, adresa pracoviska, kontaktné údaje (tel. č., e-mail), údaje
týkajúce sa zamestnávateľa a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie
účelu spracúvania
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania

Kategórie príjemcov

Neuskutočňuje sa

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa
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Zverejňovanie

Neuskutočňuje sa

Doba uchovávania

10 rokov

17 Označenie (názov) činnosti: Správa informačných a komunikačných technológií

Účel spracúvania

Právny základ

Správa informačných a komunikačných technológii, zabezpečenie IT
služieb, sieťová bezpečnosť, správa a ochrana údajov
Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia
č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak je s ohľadom na okolnosti
vhodnejší alebo výslovne potrebný

Opis kategórií dotknutých osôb

Zamestnanci, osoby vykonávajúce činnosť na základe dohody/zmluvy,
zamestnanci dodávateľov

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko,
logovacie údaje, prihlasovacie údaje, IP adresa, MAC adresa, typ, verzia
internetového prehliadača, verzia operačného systému, užívateľské konto,
adresa elektronickej pošty, fotografia a iné osobné údaje na dosiahnutie
Opis kategórií osobných údajov účelu spracúvania
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania
Kategórie príjemcov

Dodávateľ služieb

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Neuskutočňuje sa

Doba uchovávania

5 rokov

Zmluva

18 Označenie (názov) činnosti: Správa registratúry, evidencia prijatej a odoslanej pošty

Účel spracúvania

Zabezpečenie správy registratúry, najmä evidencia záznamov
(vyraďovanie spisov (záznamov), evidencia došlej a odoslanej pošty,
evidencia elektronickej pošty a plnenie povinností na úseky správy
registratúry

Právny základ

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vykonávacie predpisy
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Opis kategórií dotknutých osôb

Opis kategórií osobných údajov

Odosielatelia a prijímatelia korešpondencie (fyzické osoby), osoby
uvedené v predmete korešpondencie
Osobné údaje súvisiace so správou registratúry, najmä titul, meno,
priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, predmet
korešpondencie / registratúrneho záznamu a iné osobné údaje nevyhnutné
na dosiahnutie účelu
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania
Čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia
č. 2016/679 (GDPR) v spojitosti s § 13 ods. 2
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

Kategórie príjemcov

Oprávnený subjekt

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Neuskutočňuje sa

Doba uchovávania

(a) registratúrny denník 10 rokov, (b) pomocná evidencia 5 rokov, (c)
vyraďovacie konanie 10 rokov, (d) preberacie zoznamy spisov
odovzdaných do registratúrneho strediska 20 rokov

19 Označenie (názov) činnosti: Bádateľská agenda
Účel spracúvania

Právny základ

Prístup k archívnym dokumentom
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje
vzor bádateľského listu
Písomný súhlas s osvedčeným podpisom fyzickej osoby

Opis kategórií dotknutých osôb

Žiadatelia (fyzické osoby), fyzické osoby, na potreby ktorých žiadatelia
žiadajú o prístup k dokumentom, fyzické osoby uvedené v dokumentoch

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä meno, priezvisko, rodné
číslo, adresa trvalého pobytu a adresa prechodného pobytu, druh a číslo
preukazu totožnosti žiadateľa, kontaktné údaje (telefónne číslo, email,
fax), vzťah žiadateľa k požadovaným archívnym dokumentom, meno,
Opis kategórií osobných údajov priezvisko a adresa fyzickej osoby, na potreby ktorej žiadateľ žiada
o prístup k dokumentom, osobné údaje nachádzajúce sa v archívnych
dokumentoch
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
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Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania

Kategórie príjemcov

Pôvodca, právny
nástupca a vlastník
archívnych dokumentov

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch
a registratúrach a o doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

Štátne orgány

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch
a registratúrach a o doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

Samosprávny kraj

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch
a registratúrach a o doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

Iné právnické a fyzické
osoby v súvislosti s ich
činnosťou podľa
osobitných zákonov

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch
a registratúrach a o doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a iné
osobitné
zákony
upravujúce
činnosť
fyzických a právnických osôb podľa § 13 ods.
6 písm. b) zákona č. 395/2002 Z. z.

Žiadateľ, ktorého sa
týkajú údaje obsiahnuté
v archívnych
dokumentoch

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch
a registratúrach a o doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

Okresný úrad

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch
a registratúrach a o doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch
a registratúrach a o doplnení niektorých
Žiadateľ vo vzťahu
zákonov v znení neskorších predpisov,
k sprístupneniu osobných písomný súhlas s osvedčeným podpisom
údajov
fyzickej osoby, o ktorej osobné údaje ide,
alebo jej zákonného zástupcu, alebo blízkej
osoby, ak táto fyzická osoba už nežije

Iný oprávnený subjekt

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Neuskutočňuje sa

Doba uchovávania

10 rokov
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Čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia
č. 2016/679 (GDPR) v spojitosti s § 13 ods. 2
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov

20 Označenie (názov) činnosti: Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Účel spracúvania

Evidencia a vybavovanie oznámení
oznamovateľov protispoločenskej činnosti

podľa

zákona

o ochrane

Právny základ

Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej
činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Opis kategórií dotknutých osôb

Fyzické osoby, ktoré podali oznámenie a ktoré sú prešetrované podľa
zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
Osobné údaje súvisiace s vybavovaním oznámení, najmä meno,
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ďalšie osobné údaje
nevyhnutné na preverenie oznámenia

Osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia
č. 2016/679 (GDPR) alebo § 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
Opis kategórií osobných údajov osobných údajov, ktoré sú predmetom oznámenia alebo zistené počas
šetrenia
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky podľa
čl. 10 nariadenia č. 2016/679 (GDPR) alebo § 17 zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom spracúvania,
ak spracúvanie ustanoví osobitný predpis
Úrad
na
ochranu
Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane
oznamovateľov
oznamovateľov protispoločenskej činnosti
protispoločenskej
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
činnosti
Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane
Národný
inšpektorát
oznamovateľov protispoločenskej činnosti
práce, inšpektoráty práce
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Kategórie príjemcov
Orgány činné v trestnom
konaní

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
v znení
neskorších
predpisov,
zákon
č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení
neskorších predpisov

Iný oprávnený subjekt

Čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č.
2016/679 (GDPR) v spojitosti s § 13 ods. 2
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Neuskutočňuje sa

Doba uchovávania

10 rokov
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21 Označenie (názov) činnosti: Jednotný informačný systém hospodárskej mobilizácie
Účel spracúvania

Spracovanie agendy hospodárskej mobilizácie

Právny základ

Osobitné predpisy, najmä zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej
mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení
štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení
neskorších predpisov, ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti
štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového
stavu v znení neskorších predpisov, zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení
štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení
neskorších predpisov

Opis kategórií dotknutých osôb

Zamestnanci

Opis kategórií osobných údajov

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä meno, priezvisko
a akademický titul, miesto a dátum narodenia, rodné číslo, adresa
trvalého alebo prechodného pobytu, pohlavie, štátna príslušnosť,
rodinný stav, dosiahnuté vzdelanie, profesijné zamestnanie fyzickej
osoby, telefónne číslo pevnej linky, telefónne číslo mobilného
zariadenia, faxové číslo alebo e-mailová adresa na fyzickú osobu alebo
zamestnanca subjektu hospodárskej mobilizácie, na ktorom je
zastihnuteľný cez pracovný čas aj mimo neho, údaje na fyzickú osobu
súvisiace s jej zamestnaním, ako je pracovné zaradenie, osobné číslo
pridelené v rámci zamestnávateľa, vodičský preukaz, osvedčenie
Národného bezpečnostného úradu, vojenská evidencia za účelom
dosiahnutia účelu spracúvania
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania

Kategórie príjemcov

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania
Zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej
mobilizácii a o zmene a doplnení zákona
Ministerstvo
č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových
hospodárstva SR
situáciách mimo času vojny a vojnového
stavu v znení neskorších predpisov
Čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia
č. 2016/679 (GDPR) v spojitosti s § 13 ods.
Iný oprávnený subjekt
2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Neuskutočňuje sa

Doba uchovávania

5 rokov

22 Označenie (názov) činnosti: Kamerový systém

Účel spracúvania

Monitorovanie priestorov kamerovým systémom z dôvodu ochrany
RTVS, ochrany majetkových, finančných a iných záujmov RTVS
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Právny základ

Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia
č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Opis kategórií dotknutých osôb

Fyzické osoby vstupujúce do priestoru monitorovaného kamerovým
systémom
Podobizeň fyzickej osoby, prejavy osobnej povahy, údaje, ktorými je
možné fyzickú osobu identifikovať, typ a EČV vozidla, a iné údaje
zachytené na kamerovom systéme

Opis kategórií osobných údajov Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania, osobné údaje súvisiace s páchaním priestupku
alebo trestného činu môžu zachytené ako dôkaz na kamerovom zázname
Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový
poriadok v znení neskorších predpisov

Súd

Orgán činný v trestnom Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
konaní
v znení neskorších predpisov
Kategórie príjemcov

Priestupkový orgán

Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov

Strážna služba

Zmluva

Iný oprávnený subjekt

Čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č. 2016/679
(GDPR) v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Neuskutočňuje sa

Doba uchovávania

10 dní

23 Označenie (názov) činnosti: Evidencia vstupov

Účel spracúvania

Identifikácia fyzickej osoby pri jej jednorazovom vstupe do priestorov
prevádzkovateľa

Právny základ

Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia
č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Opis kategórií dotknutých osôb

Návštevy, stránky, verejnosť, dodávatelia (zamestnanci dodávateľov)
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Opis kategórií osobných údajov

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu (a) televízia: meno, priezvisko,
číslo občianskeho preukazu, cestovného dokladu (u zahraničných osôb),
EČV vozidla, (b) rozhlas: meno, priezvisko, číslo OP, navštívená osoba,
resp. kto preberá zodpovednosť za návštevu EČV vozidla
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania

Kategórie príjemcov

Strážna služba

Zmluva

Iný oprávnený subjekt

Čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č. 2016/679
(GDPR) v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Neuskutočňuje sa

Doba uchovávania

3 roky

24 Označenie (názov) činnosti: Propagácia prevádzkovateľa

Účel spracúvania

Právny základ

Propagácia prevádzkovateľa, zverejňovanie informácií o aktivitách
prevádzkovateľa so zámerom prezentovať a budovať dobré meno
prevádzkovateľa
Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia
č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak je s ohľadom na okolnosti
vhodnejší alebo výslovne potrebný

Opis kategórií dotknutých osôb

Zástupcovia prevádzkovateľa, zamestnanci, fyzické osoby, ktoré sú
súčasťou propagačných aktivít
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko,
funkcia / pracovné zaradenie, fotografia, videozáznam, osobné údaje
nevyhnutné k propagácii

Opis kategórií osobných údajov

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania

Kategórie príjemcov

Neuskutočňuje sa

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa
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Zverejňovanie

Doba uchovávania

Internetové stránky,
intranet, sociálne
siete a iné obdobné
komunikačné
nástroje

Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f)
nariadenia 2016/679 (GDPR) a § 13 ods. 1 písm.
f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov
Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak je
s ohľadom na okolnosti vhodnejší alebo výslovne
potrebný

Počas poskytovania služieb prevádzkovateľa

25 Označenie (názov) činnosti: Interný newsletter

Účel spracúvania

Vydávanie interného newslettra, ktorý je určený na šírenie informácií
o činnosti a aktivitách prevádzkovateľa a dobrého mena prevádzkovateľa

Právny základ

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Opis kategórií dotknutých osôb

Zamestnanci, iné fyzické osoby, ktorých sa publikačná činnosť týka
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko,
pracovné / funkčné zaradenie, fotografia, údaje o pôsobení v organizácii
a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu

Opis kategórií osobných údajov

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania

Kategórie príjemcov

Neuskutočňuje sa

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Intranet

Doba uchovávania

30 dní po uplynutí doby platnosti súhlasu

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

26 Označenie (názov) činnosti: Korporátna agenda

Účel spracúvania

Vedenie a chod organizácie, vypracovávanie zmlúv, čestných vyhlásení,
príprava a zabezpečovanie poverení, plnomocenstiev, povolení

Právny základ

Osobitné predpisy, najmä zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov

Opis kategórií dotknutých osôb

Štatutárny orgán, osoby oprávnené konať v mene štatutárneho orgánu,
vedenie organizácie, zamestnanci
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Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko,
adresa, kontaktné údaje (tel.č., e-mail), dátum narodenia, podpis, osobné
údaje, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie agendy
Opis kategórií osobných údajov

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania
Súd a iné orgány
verejnej moci

Osobitné predpisy, najmä zákon č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov

Iný oprávnený subjekt

Čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č. 2016/679
(GDPR) v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Kategórie príjemcov

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Neuskutočňuje sa

Doba uchovávania

10 rokov po strate platnosti

27 Označenie (názov) činnosti: Evidencia SZČO

Účel spracúvania

Evidencia SZČO, príprava a vedenie dodávateľsko-odberateľských
vzťahov so samostatne zárobkovo činnými osobami, vrátane zmlúv,
faktúr, objednávok, evidencie dodávok a odberov tovarov a služieb

Právny základ

Osobitné predpisy, najmä zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) 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
iné osobitné predpisy, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov

Opis kategórií dotknutých osôb

SZČO
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko,
adresa, dátum narodenia, bankové údaje a číslo účtu, kontaktné údaje,
podpis

Opis kategórií osobných údajov

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania

Kategórie príjemcov

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

Daňový úrad
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Cezhraničné prenosy

Banka

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

Iný oprávnený subjekt

Čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č. 2016/679
(GDPR) v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Internetová stránka

Doba uchovávania

10 rokov

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

28 Označenie (názov) činnosti: Sprístupňovanie informácií na základe zákona o slobodnom prístupe
k informáciám
Účel spracúvania

Vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií
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

Právny základ

Opis kategórií dotknutých osôb

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, v prípadoch pre ktoré to 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 vyžaduje
Žiadateľ (fyzická osoba), 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, osoby oprávnené udeliť súhlas podľa § 11 ods. 1 písm. a) a c)
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

Osobné údaje súvisiace so sprístupňovaním informácií, najmä titul, meno,
priezvisko, adresa, ďalšie osobné údaje žiadateľa, dotknutej osoby, osoby
oprávnenej udeliť súhlas na sprístupnenie informácií a osobné údaje
fyzických osôb dotýkajúce sa osobnosti a súkromia žiadateľa, dotknutej
osoby, osoby oprávnenej udeliť súhlas na sprístupnenie informácií, ktoré
Opis kategórií osobných údajov sú sprístupnené povinnou osobou na základe zákona a/alebo súhlasu
Osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia
č. 2016/679 (GDPR) alebo § 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov môžu byť predmetom spracúvania, ak sú predmetom
žiadosti o sprístupnenie
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Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky nie sú
predmetom spracúvania
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
Iná povinná osoba príslušná prístupe
k informáciám
a o zmene
vo veci konať podľa zákona a doplnení niektorých zákonov (zákon
č. 211/2000 Z. z.
o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov

Žiadateľ
podľa
č. 211/2000 Z. z.
Kategórie príjemcov

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe
k informáciám
a o zmene
zákona
a doplnení niektorých zákonov (zákon
o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov a/alebo súhlas

Odvolací orgán

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

Iný oprávnený subjekt

Čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia
č. 2016/679 (GDPR) v spojitosti s § 13
ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Neuskutočňuje sa

Doba uchovávania

5 rokov

29 Označenie (názov) činnosti: Zverejňovanie dokumentov na webovej stránke

Účel spracúvania

Spracúvanie a zverejňovanie dokumentov (zmlúv, faktúr, objednávok)
na webovej stránke prevádzkovateľa

Právny základ

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. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov

Opis kategórií dotknutých osôb

Fyzické osoby konajúce v mene zmluvného partnera

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, titul, meno, priezvisko, adresa,
dátum narodenia, rodné číslo, číslo účtu, podpis, údaje týkajúce sa
Opis kategórií osobných údajov predmetu zmluvy a údaje uvedené v zmluve
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania

36

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania
Kategórie príjemcov

Neuskutočňuje sa

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa
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. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov

Zverejňovanie

Webové sídlo
(v zákonom
stanovenom rozsahu)

Doba uchovávania

Zverejňovanie po dobu trvania záväzku, najmenej však 5 rokov

30 Označenie (názov) činnosti: Sťažnosti
Účel spracúvania

Vybavovanie sťažností podľa zákona o sťažnostiach

Právny základ

Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

Opis kategórií dotknutých osôb

Sťažovateľ, zástupca sťažovateľa (fyzické osoby), fyzická osoba, ktorej
sa sťažnosť týka, iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné
na vybavovanie sťažností
Osobné údaje súvisiace s vybavovaním a prešetrovaním sťažností, najmä
meno, priezvisko, adresa trvalého alebo prechodného pobytu sťažovateľa,
adresa sťažovateľa na doručovanie v elektronickej forme, ďalšie osobné
údaje zistené alebo predložené v priebehu vybavovania sťažnosti a ktoré
sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania

Opis kategórií osobných údajov Osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia
č. 2016/679 (GDPR) alebo § 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov môžu byť predmetom spracúvania, ak sú predmetom
sťažnosti alebo zistené v priebehu vybavovania sťažnosti
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania
Orgány verejnej správy
a iné osoby v súvislosti Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení
s poskytovaním
neskorších predpisov
súčinnosti
Kategórie príjemcov

Sťažovateľ
a iné
Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení
fyzické osoby, ktorých
neskorších predpisov
sa sťažnosť týka
Iný oprávnený subjekt
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Čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č. 2016/679
(GDPR) v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Neuskutočňuje sa

Doba uchovávania

10 rokov

31 Označenie (názov) činnosti: Sporová a nesporová právna agenda

Účel spracúvania

Vedenie a vybavovanie právnej agendy, najmä zastupovanie
v občianskych, obchodných, pracovnoprávnych, správnych, trestných
a iných právnych veciach, vymáhanie pohľadávok, tvorba interných
predpisov a pod.

Právny základ

Osobitné predpisy, najmä zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov, č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový
poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný
poriadok v znení neskorších predpisov, 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
a iné osobitné predpisy

Opis kategórií dotknutých osôb

Fyzické osoby, ktoré majú postavenie účastníka konania alebo jeho
zástupcu, zúčastnenej osoby, osoby oprávnenej konať, svedka,
poškodenej osoby, dlžník, iné fyzické osoby, ktorých sa agenda týka
Osobné údaje súvisiace s vedením agendy, najmä meno, priezvisko,
adresa trvalého pobytu alebo pobytu, dátum narodenia alebo iný
identifikačný údaj, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty a ďalšie
osobné údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu agendy

Opis kategórií osobných údajov

Osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia
č. 2016/679 (GDPR) alebo § 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov môžu byť predmetom spracúvania, ak sú zistené alebo
poskytnuté v priebehu vybavovania súdneho konania alebo príslušnej
právnej agendy podľa osobitného predpisu
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky podľa
čl. 10 nariadenia č. 2016/679 (GDPR) alebo § 17 zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom spracúvania, ak
sú zistené alebo poskytnuté v priebehu súdneho konania alebo príslušnej
právnej agendy podľa osobitného predpisu
Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový
poriadok v znení neskorších predpisov

Súd
Kategórie príjemcov

Orgán činný v trestnom
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
konaní,
svedok,
v znení neskorších predpisov
poškodený, prokurátor
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Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový
Účastník, zúčastnené
poriadok v znení neskorších predpisov, zákon
osoby a iné subjekty
č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení
súdneho konania
neskorších predpisov

Iný oprávnený subjekt

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Neuskutočňuje sa

Doba uchovávania

10 rokov

Čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia
č. 2016/679 (GDPR) v spojitosti s § 13 ods. 2
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

32 Označenie (názov) činnosti: Práva dotknutých osôb
Účel spracúvania

Vybavovanie žiadostí, ktorými si dotknuté osoby uplatnili svoje práva
vo veciach ochrany osobných údajov

Právny základ

Nariadenie č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov), zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Opis kategórií dotknutých osôb

Fyzické osoby, ktoré si uplatnia svoje práva
Osobné údaje súvisiace s vybavovaním žiadostí, ktorými si dotknuté
osoby uplatnili svoje práva, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, podpis
a ďalšie osobné údaje, ku ktorým sa vzťahuje uplatňované právo dotknutej
osoby

Osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia
č. 2016/679 (GDPR) alebo § 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov môžu byť predmetom spracúvania, ak sa týkajú výkonu
práv dotknutých osôb v súlade s nariadením GDPR, zákonom o ochrane
Opis kategórií osobných údajov
osobných údajov a osobitnými predpismi, na základe ktorých sa osobné
údaje spracúvajú
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky podľa
čl. 10 nariadenia č. 2016/679 (GDPR) alebo § 17 zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom spracúvania, ak sa
týkajú výkonu práv dotknutých osôb v súlade s nariadením GDPR,
zákonom o ochrane osobných údajov a osobitnými predpismi, na základe
ktorých sa osobné údaje spracúvajú

Kategórie príjemcov

Nariadenie č. 2016/679 o ochrane fyzických
Úrad na ochranu osobných osôb pri spracúvaní osobných údajov
údajov SR
a o voľnom pohybe takýchto údajov
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov),
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zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Iný prevádzkovateľ pri
oznamovacej povinnosti
v súvislosti
s opravou,
vymazaním
alebo
obmedzením
osobných
údajov

Nariadenie č. 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov),
zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

Iný oprávnený subjekt

Čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia
č. 2016/679 (GDPR) v spojitosti s § 13
ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Neuskutočňuje sa

Doba uchovávania

1 rok

33 Označenie (názov) činnosti: Zmluvné vzťahy

Účel spracúvania

Objednávky, príprava a uzatváranie zmlúv, evidencia zmluvných vzťahov
a objednávok v pôsobnosti RTVS
Predzmluvný a zmluvný vzťah

Právny základ

Opis kategórií dotknutých osôb

Opis kategórií osobných údajov

Osobitné predpisy, najmä zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších priestorov, zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
v znení neskorších predpisov, iné osobitné predpisy
Fyzická osoba, ktorá je objednávateľom, fyzická osoba, ktorá je zmluvnou
stranou, fyzická osoba, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej
osoby, ak objednávateľom alebo zmluvnou stranou je právnická osoba
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu podľa typu objednávky a zmluvy,
najmä titul, meno, priezvisko, adresa, tel. č., e-mail, dátum narodenia,
číslo OP, rodné číslo, číslo účtu, cestovný doklad (len pri zahraničných
spolupracovníkoch), podpis, údaje uvedené v objednávke a zmluve
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania

Kategórie príjemcov

Organizácie kolektívnej Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
správy práv
v znení neskorších predpisov
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Iný oprávnený subjekt

Čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia
č. 2016/679 (GDPR) v spojitosti s § 13
ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám
a o zmene
a doplnení
Webové sídlo
niektorých zákonov (zákon o slobode
(v zákonom stanovenom
informácií) v znení neskorších predpisov,
rozsahu)
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov

Doba uchovávania

5 rokov objednávky, 20 rokov kúpnopredajné zmluvy a zmluvy o dielo,
iné zmluvy 10 rokov v súlade s registratúrnym plánom

34 Označenie (názov) činnosti: Televízia
Účel spracúvania

Poskytovanie služieb verejnosti v oblasti televízneho vysielania
§ 78 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predzmluvný a zmluvný vzťah
Osobitné predpisy, najmä zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii
Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene
a zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších
predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov, zákon č. 220/2007 Z. z. digitálny zákon v znení neskorších
predpisov

Právny základ

Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia
č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Verejný záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a § 13
ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 16 ods. 3 písm. j) zákona
č. 308/2000 Z. z.)

Opis kategórií dotknutých osôb

Osoby vystupujúce v televíznej programovej službe, zákonní zástupcovia
týchto osôb
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Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko,
pracovné zaradenie / funkcia, obrazová podobizeň, hlasový prejav,
prejavy osobnej povahy, video záznam
Osobitné kategórie osobných údajov môžu byť predmetom spracúvania
Opis kategórií osobných údajov v súlade s čl. 9 ods. 2 písm. g) nariadenia GDPR a § 16 ods. 2 písm. g)
zákona č. 18/2018 Z. z. o ohrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania

Kategórie príjemcov

Oprávnený subjekt

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia
č. 2016/679 (GDPR) v spojitosti s § 13
ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

§ 78 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

Zverejňovanie

Televízne vysielanie

Doba uchovávania

Počas poskytovania služieb v oblasti televízneho vysielania

35 Označenie (názov) činnosti: Rozhlas
Účel spracúvania

Poskytovanie služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania
§ 78 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predzmluvný a zmluvný vzťah

Právny základ

Osobitné predpisy, najmä zákon č.532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii
Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene
a zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších
predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov, zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní v znení
neskorších predpisov
Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia
č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Verejný záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
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pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a § 13
ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 16 ods. 3 písm. j) zákona č.
308/2000 Z. z.)
Opis kategórií dotknutých osôb

Účastníci rozhlasového vysielania, zákonní zástupcovia
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko,
pracovné zaradenie / funkcia, hlasový prejav, slovný prejav zachytený
na zvukovom zázname

Osobitné kategórie osobných údajov môžu byť predmetom spracúvania
Opis kategórií osobných údajov v súlade s čl. 9 ods. 2 písm. g) nariadenia GDPR a § 16 ods. 2 písm. g)
zákona č. 18/2018 Z. z. o ohrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania

Kategórie príjemcov

Oprávnený subjekt

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia
č. 2016/679 (GDPR) v spojitosti s § 13
ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

§ 78 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

Zverejňovanie

Rozhlasové vysielanie

Doba uchovávania

Počas poskytovania služieb v oblasti rozhlasového vysielania

36 Označenie (názov) činnosti: Zber dát a ich kontrola pre potreby vydávania satelitných kariet RTVS

Účel spracúvania

Zabezpečenie bezplatného prístupu platiteľov úhrad za služby televízneho
a rozhlasového vysielania k verejnoprávnym programovým službám
vysielateľa nasledovným spôsobom (a) zber údajov žiadateľov o vydanie
satelitnej karty, (b) kontrola prislúchajúcich úhrad žiadateľa za služby
verejnosti v súlade so zákonom č. 340/2012 Z. z., (c) vydanie satelitnej
karty žiadateľovi

Právny základ

Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Opis kategórií dotknutých osôb

Fyzické osoby, ktoré požiadali o vydanie satelitnej karty a ktorým sa
satelitná karta vydala

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko,
Opis kategórií osobných údajov dátum narodenia, adresa, e-mail, SIPO alebo VS, pod ktorým sú platené
úhrady za služby televízneho a rozhlasového vysielania
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Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania
Kategórie príjemcov

Neuskutočňuje sa

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Neuskutočňuje sa

Doba uchovávania

5 rokov

37 Označenie (názov) činnosti: Platitelia úhrad

Účel spracúvania

Vedenie evidencie platiteľov, preukazovanie nároku podľa zákona
č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom
a televíziou Slovenska v znení neskorších predpisov, vyberania úhrady,
kontrola platenia úhrady a vymáhanie úhrady za služby verejnosti
poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska

Právny základ

Osobitné zákony, najmä zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby
verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska v znení
neskorších predpisov, zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon
č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Opis kategórií dotknutých osôb

Platitelia úhrad, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, fyzická
osoba, ktorá je príjemcom pomoci v hmotnej núdzi

Meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia (podľa § 9 v spojitosti
s § 3 písm. b), ak ide o fyzickú osobu), trvalý pobyt, adresa odberného
miesta, číslo sústredeného inkasa platieb obyvateľstva, ak platiteľ platí
úhradu prostredníctvom poštového podniku, číslo odberného miesta,
energetický identifikačný kód (EIC) odberného miesta, adresa
na doručovanie písomností, adresa elektronickej pošty, skutočnosti podľa
§ 9 ods. 2 v spojitosti s § 5 ods. 1 zákona č. 340/2012 Z. z. o úhrade
za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
Opis kategórií osobných údajov v znení neskorších predpisov
Osobitné kategórie osobných údajov sú predmetom spracúvania
vo vzťahu k údaju o tom, že platiteľ je fyzickou osobou s ťažkým
zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 340/2012
Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou
Slovenska v znení neskorších predpisov
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania
Kategórie príjemcov

Orgány príslušné podľa Zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby
osobitného predpisu
verejnosti
poskytované
Rozhlasom
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a televíziou Slovenska v znení neskorších
predpisov
Slovenská pošta, a.s.

Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových
službách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

Advokátska kancelária

Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov

Exekútorsky úrad

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

Dodávateľ
webhosting

Zmluva

poskytujúci

Dodávateľ
poskytujúci
tlačenie a balenie listových Zmluva
zásielok
Kontaktné
centrá

telefonické

Iný oprávnený subjekt

Zmluva
Čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia
č. 2016/679 (GDPR) v spojitosti s § 13
ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Neuskutočňuje sa

Doba uchovávania

5 rokov po skončení statusu platiteľa

Účel spracúvania

Overenie platiteľov v súvislosti s prihlásením, zmenou alebo odhlásením
sa z evidencie platiteľov prostredníctvom webového formulára v súlade
so zákonom č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované
Rozhlasom a televíziou Slovenska v znení neskorších predpisov, zaslanie
platobných údajov

Právny základ

Zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované
Rozhlasom a televíziou Slovenska v znení neskorších predpisov

Opis kategórií dotknutých osôb

Platitelia úhrad, ktorí podajú žiadosť o prihlásenie, zmenu alebo
odhlásenie prostredníctvom webového formulára

Opis kategórií osobných údajov E-mailová adresa
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Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania
Kategórie príjemcov

Neuskutočňuje sa

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Neuskutočňuje sa

Doba uchovávania

5 rokov po skončení statusu platiteľa

38 Označenie (názov) činnosti: Kontrola a vymáhanie úhrad voči platiteľom

Účel spracúvania

Kontrola a vymáhanie pohľadávok za služby verejnosti poskytované
Rozhlasom a televíziou Slovenska v oblasti rozhlasového vysielania
a televízneho vysielania

Právny základ

Osobitné zákony, najmä zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby
verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska v znení
neskorších predpisov, zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii
Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení
neskorších predpisov, 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

Opis kategórií dotknutých osôb

Platitelia úhrad, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, fyzická
osoba, ktorá je príjemcom pomoci v hmotnej núdzi

Osobné údaje nevyhnutné ku kontrole a vymáhaniu pohľadávok, najmä
meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia (podľa § 9 v spojitosti
s § 3 písm. b), ak ide o fyzickú osobu),trvalý pobyt, adresa odberného
miesta, číslo sústredeného inkasa platieb obyvateľstva, ak platiteľ platí
úhradu prostredníctvom poštového podniku, číslo odberného miesta,
energetický identifikačný kód (EIC) odberného miesta, adresa
na doručovanie písomností, adresa elektronickej pošty, skutočnosti podľa
§ 9 ods. 2 v spojitosti s § 5 ods. 1 zákona č. 340/2012 Z. z. o úhrade
za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
Opis kategórií osobných údajov v znení neskorších predpisov, osobné údaje týkajúce sa pohľadávky a jej
vymáhania, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu
Osobitné kategórie osobných údajov sú predmetom spracúvania
vo vzťahu k údaju o tom, že platiteľ je fyzickou osobou s ťažkým
zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 340/2012
Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou
Slovenska v znení neskorších predpisov
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania
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Zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby
Orgány príslušné podľa verejnosti
poskytované
Rozhlasom
osobitného predpisu
a televíziou Slovenska v znení neskorších
predpisov

Advokátska kancelária

Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov

Exekútorsky úrad

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

Iný oprávnený subjekt

Čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia
č. 2016/679 (GDPR) v spojitosti s § 13
ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Kategórie príjemcov

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Neuskutočňuje sa

Doba uchovávania

10 rokov

39 Označenie (názov) činnosti: Webový účet platiteľov úhrad

Účel spracúvania

Registrácia a vytvorenie webového účtu on-line na uhrady.rtvs.sk
s cieľom vedenia prehľadu o svojom platiteľskom účte a skvalitňovania
poskytovaných služieb

Právny základ

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Opis kategórií dotknutých osôb

Fyzická osoba, ktorá si vytvorí webový účet
E-mailová adresa, variabilný symbol, IP adresa

Opis kategórií osobných údajov Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania
Kategórie príjemcov

Neuskutočňuje sa

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Neuskutočňuje sa

Doba uchovávania

Po dobu trvania súhlasu
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40 Označenie (názov) činnosti: Evidencia ubytovaných hostí

Účel spracúvania

Evidencia a poskytovanie ubytovacích služieb, plnenie povinností
viažucich sa k ubytovacím službám (kniha ubytovaných a daň
za ubytovanie)

Právny základ

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov, zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej
republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov, zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov

Opis kategórií dotknutých osôb

Ubytované fyzické osoby

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko,
dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo
cestovného dokladu, trvalý pobyt, štátna príslušnosť (u cudzinca), tel. č.,
e-mail, podpis, doba ubytovania, údaje v súvislosti s preukazovaním
splnenia podmienok v súlade s VZN, na základe ktorého osoby sú / môžu
Opis kategórií osobných údajov
byť oslobodené od platenia dane za ubytovanie
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu
občanov Slovenskej republiky a registri
obyvateľov Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov, zákon č. 171/1993 Z.
z. o Policajnom zbore v znení neskorších
predpisov

Policajný zbor

Kategórie príjemcov

Slovenská
služba

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu
občanov Slovenskej republiky a registri
informačná obyvateľov Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov, zákon č. 46/1993 Z.
z. o Slovenskej informačne službe v znení
neskorších predpisov

Vojenské spravodajstvo

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu
občanov Slovenskej republiky a registri
obyvateľov Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov, zákon č. 198/1994 Z.
z. o Vojenskom spravodajstve v znení
neskorších predpisov

Obec (správca dane)

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne

48

odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov
Čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č.
2016/679 (GDPR) v spojitosti s § 13 ods. 2
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov

Iný oprávnený subjekt

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Neuskutočňuje sa

Doba uchovávania

10 rokov

41 Označenie (názov) činnosti: Akreditácie

Účel spracúvania

Vybavovanie
akreditácií
a medzinárodných podujatí

a víz

Právny základ

Predzmluvný a zmluvný vzťah

Opis kategórií dotknutých osôb

Zamestnanci, externí spolupracovníci

účastníkov

republikových

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko,
fotografia, zamestnanie, pracovné zaradenie, funkcia, dátum narodenia,
miesto a okres narodenia, adresa, tel.č., e-mail, číslo OP a/alebo
cestovného dokladu a jeho fotokópia, doba jeho platnosti, údaje týkajúce
Opis kategórií osobných údajov sa akreditácie
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania
Kategórie príjemcov

Organizátor podujatia

Predzmluvný a zmluvný vzťah

Cezhraničné prenosy

Organizátor podujatia

Čl. 49 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov (všeobecné nariadenie
o ochrane údajov) a § 51 ods. 1 písm. b)
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

Zverejňovanie

Neuskutočňuje sa

Doba uchovávania

3 roky

42 Označenie (názov) činnosti: I-Reportér
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Účel spracúvania

Spracúvanie osobných údajov. užívateľov aplikácie I-Reportér
sprístupnenej pre zariadenia s operačným systémom Android a iOS

Právny základ

Predzmluvný a zmluvný vzťah

Opis kategórií dotknutých osôb

Užívatelia
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, meno, priezvisko, pohlavie, dátum
narodenia, fotografia, obec

Opis kategórií osobných údajov Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania
Kategórie príjemcov

Dodávateľ služieb

Zmluva

Cezhraničné prenosy

Dodávateľ služieb

Zmluva

Zverejňovanie

Televízne vysielanie, § 78 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
webové
sídlo, osobných
údajov
a o zmene
a doplnení
sociálne siete
niektorých
zákonov
v znení
neskorších
predpisov

Doba uchovávania

30 dní po odhlásení sa z aplikácie

43 Označenie (názov) činnosti: Centrálny register námetov

Účel spracúvania

Právny základ
Opis kategórií dotknutých osôb

Spracúvanie osobných údajov predkladateľov námetov / programových
projektov
Súhlas so spracúvaním osobných údajov
Predzmluvný a zmluvný vzťah
Fyzické osoby, ktoré predkladajú námet / programový projekt
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, titul, meno, priezvisko, adresa,
tel. č., e-mail

Opis kategórií osobných údajov Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania
Kategórie príjemcov

Dodávateľ služieb

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Neuskutočňuje sa

Doba uchovávania

6 mesiacov odo dňa vyhodnotenia námetu
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Zmluva

44 Označenie (názov) činnosti: Klub Zelených anjelov

Účel spracúvania

Spracúvanie osobných údajov členov Klubu Zelených anjelov, ktorí sa
zaregistrovali prostredníctvom webovej stránky zelenavlna.sk pre účel
aktuálne a pravdivo informovať o mimoriadnych udalostiach v doprave
(dopravné nehody, zdržania, prekážky na ceste), ktoré negatívne
ovplyvňujú bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky

Právny základ

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Opis kategórií dotknutých osôb

Členovia Klubu Zelených anjelov
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, meno, priezvisko, adresa, kraj,
tel.č., e-mail

Opis kategórií osobných údajov Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania
Kategórie príjemcov

Neuskutočňuje sa

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Neuskutočňuje sa

Doba uchovávania

30 dní po uplynutí doby platnosti súhlasu

45 Označenie (názov) činnosti: Hudobné pozdravy
Účel spracúvania
Právny základ
Opis kategórií dotknutých osôb

Spracúvanie osobných údajov žiadateľov o odvysielanie pozdravu
Predzmluvný a zmluvný vzťah (žiadatelia)
Súhlas so spracúvaním osobných údajov
Fyzické osoby, ktoré sú žiadateľmi a oslávencami
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko,
adresa, telefónne číslo, e-mail, číslo účtu, vek, hudobný pozdrav

Opis kategórií osobných údajov Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania
Kategórie príjemcov

Neuskutočňuje sa

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Rozhlasové vysielanie

Doba uchovávania

1 rok
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Súhlas so spracúvaním osobných údajov

46 Označenie (názov) činnosti: Súťaže

Účel spracúvania

Organizovanie, vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov súťaží, vedenie
evidencie súťažiacich a komunikácia s nimi

Právny základ

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Opis kategórií dotknutých osôb

Fyzické osoby, ktoré sa zapoja do súťaže
Osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu, titul, meno, priezvisko,
adresa, tel., email, podpis, číslo účtu, údaje týkajúce sa súťaže, iné osobné
údaje v závislosti od súťaže a jej priebehu

Opis kategórií osobných údajov

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania

Kategórie príjemcov

Neuskutočňuje sa

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Spôsob obvyklý
v závislosti od súťaže

Doba uchovávania

2 roky

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

47 Označenie (názov) činnosti: Ocenenia
Účel spracúvania

Právny základ

Informovanie o oceneniach
Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia
č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak je s ohľadom na okolnosti
vhodnejší alebo výslovne potrebný

Opis kategórií dotknutých osôb

Ocenené fyzické osoby
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko,
pracovné zaradenie / funkcia, predmet ocenenia

Opis kategórií osobných údajov Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania
Kategórie príjemcov

Neuskutočňuje sa

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa
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Zverejňovanie

Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl.
6 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
Webové sídlo, intranet, údajov (všeobecné nariadenie o ochrane
sociálne siete a iné údajov) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018
obdobné komunikačné Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
nástroje
a doplnení niektorých zákonov
Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak je
s ohľadom na okolnosti vhodnejší alebo
výslovne potrebný

Doba uchovávania

5 rokov

48 Označenie (názov) činnosti: Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu
Účel spracúvania

Evidovanie členov detského speváckeho zboru

Právny základ

Predzmluvný a zmluvný vzťah

Opis kategórií dotknutých osôb

Deti, ktoré sú členmi detského speváckeho zboru, zákonní zástupcovia

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu najmä meno, priezvisko, dátum
narodenia, bydlisko, rodné číslo, e-mail, základná škola, trieda, základná
umelecká škola, hra na hudobný nástroj, informácia o dobe členstva
v zbore, údaje o zákonných zástupcoch v rozsahu titul, meno, priezvisko,
Opis kategórií osobných údajov tel.č., podpis
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania
Kategórie príjemcov

Neuskutočňuje sa

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Neuskutočňuje sa

Doba uchovávania

10 rokov

49 Označenie (názov) činnosti: Pracovné skupiny a komisie
Účel spracúvania

Zriadenie a činnosť pracovných skupín a komisií

Právny základ

Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia
č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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Opis kategórií dotknutých osôb

Zamestnanci a fyzické osoby, ktoré sú externým členom pracovnej
skupiny a komisie
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko
a identifikácia zamestnávateľa, tel. č., e-mail, iné údaje v rozsahu
nevyhnutnom na účely činnosti komisie a pracovnej skupiny

Opis kategórií osobných údajov

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania

Kategórie príjemcov

Neuskutočňuje sa

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa
Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa
čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov (všeobecné nariadenie
o ochrane údajov) a § 13 ods. 1 písm. f)
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

Zverejňovanie

Webové sídlo

Doba uchovávania

Postup podľa registratúrneho poriadku upravujúci jednotlivé agendy,
v rámci ktorých sa zriaďujú pracovné skupiny a komisie

50 Označenie (názov) činnosti: Newsletter

Účel spracúvania

Informovanie o novinkách, aktuálnom dianí alebo iných dôležitých
skutočnostiach v RTVS alebo jej službách

Právny základ

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Opis kategórií dotknutých osôb

Fyzické osoby, ktoré sa prihlásili na odber newslettra
E-mail

Opis kategórií osobných údajov Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania
Kategórie príjemcov

Neuskutočňuje sa

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Neuskutočňuje sa

Doba uchovávania

3 roky
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Účel spracúvania

Právny základ

Novinky, aktuálne dianie alebo iné dôležité skutočnosti v RTVS alebo jej
služieb
Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia
č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak je s ohľadom na okolnosti
vhodnejší alebo výslovne potrebný

Opis kategórií dotknutých osôb

Fyzické osoby, ktorých sa informácie v newslettri týkajú
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko,
funkcia / pracovné zaradenie, fotografia, údaje týkajúce sa služieb, diania
alebo iných skutočností v RTVS

Opis kategórií osobných údajov

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania

Kategórie príjemcov

Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl.
6 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov (všeobecné nariadenie
Fyzické osoby, ktoré sa o ochrane údajov) a § 13 ods. 1 písm. f)
prihlásili
na
odber zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
newslettra
údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak
je s ohľadom na okolnosti vhodnejší alebo
výslovne potrebný

Cezhraničné prenosy

Zverejňovanie

Neuskutočňuje sa

Webové
sídlo,
internetové
stránky,
sociálne
siete,
iné
obdobné komunikačné
prostriedky

Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl.
6 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov (všeobecné nariadenie
o ochrane údajov) a § 13 ods. 1 písm. f)
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak
je s ohľadom na okolnosti vhodnejší alebo
výslovne potrebný

Doba uchovávania

3 roky
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51 Označenie (názov) činnosti: Podujatia a iné obdobné aktivity
Účel spracúvania

Právny základ

Organizovanie a prezentovanie podujatí organizovaných RTVS
Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia
č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak je s ohľadom na okolnosti
vhodnejší alebo výslovne potrebný

Opis kategórií dotknutých osôb

Fyzické osoby, ktoré sú účastné na podujatí alebo inej obdobnej aktivite
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko,
funkcia/pracovné zaradenie, fotografia, videozáznam a iné osobné údaje
za účelom dosiahnutia účelu spracúvania

Opis kategórií osobných údajov

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania

Kategórie príjemcov

Neuskutočňuje sa

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Oprávnený záujem prevádzkovateľa
podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia
č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom
Webové sídlo, internetové pohybe takýchto údajov (všeobecné
stránky, sociálne siete, iné nariadenie o ochrane údajov) a § 13 ods. 1
obdobné
komunikačné písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
prostriedky
osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Súhlas so spracúvaním osobných údajov,
ak je s ohľadom na okolnosti vhodnejší
alebo výslovne potrebný

Doba uchovávania

5 rokov

52 Označenie (názov) činnosti: Knižnica
Účel spracúvania

Poskytovanie knižnično-informačných služieb

Právny základ

Predzmluvný a zmluvný vzťah
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Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona
č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov
kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení
zákona č. 38/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov
Opis kategórií dotknutých osôb

Fyzické osoby, ktoré sú príjemcami knižnično-informačných služieb
Titul, meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného
bydliska, dátum a miesto narodenia, číslo dokladu totožnosti a jeho
platnosť, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, telefónne číslo, emailová adresa

Opis kategórií osobných údajov

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania

Kategórie príjemcov

Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Neuskutočňuje sa

Doba uchovávania

5 rokov

53 Označenie (názov) činnosti: Agenda Covid-19

Účel spracúvania

Ochrana života a verejného zdravia, predchádzanie šírenia ochorenia
COvid-19, plnenie povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov
Osobitné predpisy, najmä zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov, zákon
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení
neskorších predpisov, zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvateľstve v znení neskorších predpisov, vyhlášky Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky

Právny základ

Verejný záujem pod čl. 6 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a § 13 ods. 1
písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Opis kategórií dotknutých osôb

Zamestnanci, fyzické osoby vstupujúce do priestorov RTVS, fyzické
osoby, ktoré sa zúčastňujú podujatí organizovaných RTVS

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko,
pracovné zaradenie / funkcia, meranie telesnej teploty, pozorovanie
Opis kategórií osobných údajov
príznakov ochorenia covid-19, ochorenie covid-19, miesto výkonu práce,
údaje o očkovaní, testovanie, preukazovanie sa negatívnym výsledkom
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RT-PCR testu alebo antigénového testu, alebo dokladom, že týmto
výsledkom fyzické osoby nemusia disponovať
Osobitné kategórie osobných údajov vo vzťahu k údajom týkajúcim sa
zdravia
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú
predmetom spracúvania

Kategórie príjemcov

Osobitné predpisy, najmä zákon č.
Úrad
verejného 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
zdravotníctva
SR, a rozvoji verejného zdravia v znení
Regionálny úrad verejného neskorších predpisov, vyhlášky Úradu
zdravotníctva
verejného
zdravotníctva
Slovenskej
republiky
Strážna služba

Zmluva

Iný oprávnený subjekt

Čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia
č. 2016/679 (GDPR) v spojitosti s § 13
ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov

Cezhraničné prenosy

Neuskutočňuje sa

Zverejňovanie

Neuskutočňuje sa

Doba uchovávania

(a) 1 mesiac od vypnutia Covid automatu na území Slovenskej republiky,
(b) 2 týždne pri evidovaní osôb v súvislosti s výkonom hromadného
podujatia kultúrneho charakteru, iné lehoty v závislosti od prijímania
opatrení Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
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