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osôb
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osobných 

údajov
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Bezpečnostné opatrenia (technické a 

organizačné)

1

AGENDA 

VYKONANÝCH 

AUDITOV

Výkon vnútorného auditu 

podľa zákona o kontrole v 

štátnej správe, evidencia 

záznamov o vykonaných 

kontrolách

Zamestnanci 

kontrolovaných útvarov 

MIRRI

Bežné 

osobné 

údaje

V zmysle Nariadenia o 

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, 

V zmysle zákona č. 

395/2002 Z. z. o 

archívoch a 

registratúrach. 

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika 

informačnej bezpečnosti, Smernica o ochrane 

osobných údajov (ďalej len ,,OOÚ"), Smernica 

pravidlá pre používanie informačných systémov a 

služieb, Smernica pre riešenie bezpečnostných 

incidentov, Smernica pre prideľovanie 

prístupových práv,Smernica pre klasifikáciu 

informačných aktív, Analýza rizík, DPIA

2

BEZPEČNOSTNÉ 

PREVIERKY A 

UTAJOVANÉ 

SKUTOČNOSTI

Vykonávanie 

bezpečnostných previerok 

určiených osôb, vedenie 

zoznamu utajovaných 

skutočností

Zamestnanci MIRRI, 

osoby v príbuzenskom 

vzťahu k 

zamestnancom MIRRI 

a ďalšie osoby, ktorých 

údaje sú nevyhnutné 

na výkon 

bezpečnostných 

previerok

Bežné 

osobné 

údaje, 

osobitné 

údaje 

v zmysle 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, 

podľa zákona č. 

215/2004 Z. z. o 

ochrane utajovaných 

skutočností a o zmene a 

doplnení niektorých 

zákonov v znení 

neskorších predpisov.

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika 

informačnej bezpečnosti, Smernica OOÚ, 

Smernica pravidlá pre používanie informačných 

systémov a služieb, Smernica pre riešenie 

bezpečnostných incidentov, Smernica pre 

prideľovanie prístupových práv,Smernica pre 

klasifikáciu informačných aktív, Analýza rizík, DPIA

3

CENTRÁLNY  

REGISTER 

DOKUMENTÁCIE  

VEREJNÉHO  

OBSTARÁVANIA

Vypracovávanie vybraných  

druhov dokumentácie, 

plnenie  oznamovacej 

povinnosti voči Úradu pre 

verejné obstarávanie. Výkon 

verejnej moci 

prostredníctvom elektronickej 

schránky na ÚPVS. 

Kontaktné osoby, 

členovia komisie a 

poroty

Bežné 

osobné 

údaje, 

osobitné 

údaje 

(údaje o 

zdraví)

10r. a v zmysle platnej 

registratúry 

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika 

informačnej bezpečnosti, Smernica OOÚ, 

Smernica pravidlá pre používanie informačných 

systémov a služieb, Smernica pre riešenie 

bezpečnostných incidentov, Smernica pre 

prideľovanie prístupových práv,Smernica pre 

klasifikáciu informačných aktív, Analýza rizík, DPIA

článok 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia o 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, zákon 

č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe,

- zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.

Osobné údaje sa neposkytujú

článok 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia o 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, zákon 

č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších 

predpisov

Národný bezpečnostný úrad 

Slovenskej republiky

Poverení zamestnanci§ 49  zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 

305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov 

verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-

Govermente).

zodpovedná osoba

Obec

Bratislava

Bratislava

Právny základ spracovateľskej činnosti

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa

Kategória príjemcov

E-mail/ Tel. kontaktIdentifikačné a kontaktné údaje*

prevádzkovateľ

mailto:zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk
mailto:zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk
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4 DATABÁZA 

UCHÁDZAČOV O 

ZAMESTNANIE

Vedenie databázy 

uchádzačov o zamestnanie

Uchádzači o 

zamestnanie

Bežné 

osobné 

údaje, 

údaje o 

zdraví

Na účely ponuky 

voľného pracovného 

miesta alebo ponuky 

voľného 

štátnozamestnaneckého 

miesta v dočasnej 

štátnej službe, ktoré je 

Úrad oprávnený obsadiť 

bez výberového konania 

po dobu pol roka

V zmysle platného 

Registratúrneho 

poriadku Úrad archivuje 

žiadosti o zamestnanie 

po dobu 5 rokov 

Úrad vráti  dotknutej 

osobe  (ak je to možné) 

alebo zlikviduje osobné 

údaje poskytnuté v 

listinnej podobe po 

naplnení účelu ich 

spracúvania 

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika 

informačnej bezpečnosti, Smernica OOÚ, 

Smernica pravidlá pre používanie informačných 

systémov a služieb, Smernica pre riešenie 

bezpečnostných incidentov, Smernica pre 

prideľovanie prístupových práv,Smernica pre 

klasifikáciu informačných aktív, Analýza rizík, DPIA

5 DOHODY O 

PRÁCACH 

VYKONÁVANÝCH 

MIMO 

PRACOVNÉHO 

POMERU

Vypracovávanie dohôd o 

prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru

Zamestnanci, s ktorými 

sa dohody uzatvárajú

Bežné 

osobné 

údaje, 

osobitné 

údaje 

(údaje o 

zdraví)

dohody o prácach 

vykonávaných mimo 

pracovného pomeru a 

vedľajšie pracovné 

pomery 10 rokov

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika 

informačnej bezpečnosti, Smernica OOÚ, 

Smernica pravidlá pre používanie informačných 

systémov a služieb, Smernica pre riešenie 

bezpečnostných incidentov, Smernica pre 

prideľovanie prístupových práv,Smernica pre 

klasifikáciu informačných aktív, Analýza rizík, DPIA

6 DOHODY O 

PRIDELENÍ A 

POUŽÍVANÍ 

MOTOROVÉHO 

VOZIDLA

vypracovávanie a evidencia 

dohôd o pridelení a 

používaní služobných 

motorových vozidiel na 

služobné účely

vypracovávanie a evidencia 

dohôd o pridelení a 

používaní súkromných 

motorových vozidiel na 

služobné účely

elektronická komunikácia 

prostredníctvom elektronickej 

schránky na ústrednom 

portáli verejných služieb v 

súvislosti s vykonávanými 

pracovnými činnosťami 

Zamestnanci, ktorým 

boli pridelené služobné 

motorové vozidlá na 

súkromné a služobné 

účely

Bežné 

osobné 

údaje

10r. prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika 

informačnej bezpečnosti, Smernica OOÚ, 

Smernica pravidlá pre používanie informačných 

systémov a služieb, Smernica pre riešenie 

bezpečnostných incidentov, Smernica pre 

prideľovanie prístupových práv,Smernica pre 

klasifikáciu informačných aktív, Analýza rizík, DPIA

7 DOCHÁDZKOVÝ 

SYSTÉM

Evidencia pracovného času a 

dovolenky zamestnancov 

Úradu podpredsedu vlády 

Slovenskej republiky pre 

investície a informatizáciu

Zamestnanci Úradu 

podpredsedu vlády 

Slovenskej republiky 

pre investície a 

informatizáciu

Bežné 

osobné 

údaje

5r. prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika 

informačnej bezpečnosti, Smernica OOÚ, 

Smernica pravidlá pre používanie informačných 

systémov a služieb, Smernica pre riešenie 

bezpečnostných incidentov, Smernica pre 

prideľovanie prístupových práv,Smernica pre 

klasifikáciu informačných aktív, Analýza rizík, DPIA

Poverení zamestnanci

Poverení zamestnanci

Poverení zamestnanciČlánok 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 

č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a 

o voľnom pohybe takýchto údajov,zákon č. 470/2019 Z. z., ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa 

menia a dopĺňajú niektoré zákony,

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

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom 

znení

Súhlas dotknutej osoby Orgány štátnej správy a 

verejnej moci na výkon kontroly 

a dozoru 

Článok 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 

č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a 

o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov,

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

ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, zákon č. 470/2019 

Z. Z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

§223 až 228a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 
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8 ELEKTRONICKÉ 

SLUŽBY 

SOCIÁLNEJ 

POISŤOVNE

Plnenie úloh spojených s 

koordináciou a 

usmerňovaním subjektov v 

oblasti systému riadenia v 

súvislosti s realizáciou 

Národného strategického 

referenčného rámca a 

operačných programov v 

Národnom strategickom 

referenčnom rámci; 

zefektívnenie procesov 

konania o žiadosti o 

nenávratný finančný 

príspevok a realizácie 

jednotlivých projektov na 

úrovni jednotlivých riadiacich 

orgánov a 

sprostredkovateľských 

orgánov v rámci Národného 

strategického referenčného 

rámca.

Fyzické osoby – 

zamestnanci riadiacich 

a 

sprostredkovateľských 

orgánov pod riadiacimi 

orgánmi, v prospech 

ktorých je uzatváraná 

Dohoda o spolupráci 

pri poskytovaní údajov 

a informácií uzatvorená 

podľa § 51 zákona č. 

40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení 

neskorších predpisov 

(reg. číslo ÚV SR: 

28/2014; reg. č. SP: 

20789-1/2014-BA)

bežné 

osobné 

údaje

10r. prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika 

informačnej bezpečnosti, Smernica OOÚ, 

Smernica pravidlá pre používanie informačných 

systémov a služieb, Smernica pre riešenie 

bezpečnostných incidentov, Smernica pre 

prideľovanie prístupových práv,Smernica pre 

klasifikáciu informačných aktív, Analýza rizík, DPIA

9 EVIDENCIA 

DIPLOMATICKÝCH

A SLUŽOBNÝCH  

PASOV 

Vedenie agendy 

diplomatických a služobných 

pasov 

Zamestnanci MIRRI, 

fyzické osoby

Bežné 

osobné 

údaje, 

osobitné 

údaje

v zmysle 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

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika 

informačnej bezpečnosti, Smernica OOÚ, 

Smernica pravidlá pre používanie informačných 

systémov a služieb, Smernica pre riešenie 

bezpečnostných incidentov, Smernica pre 

prideľovanie prístupových práv,Smernica pre 

klasifikáciu informačných aktív, Analýza rizík, DPIA

10 EVIDENCIA 

SLUŽOBNÝCH 

PREUKAZOV

Vedenie agendy služobných 

preukazov 

Zamestnanci MIRRI Bežné 

osobné 

údaje, 

osobitné 

údaje

v zmysle 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

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika 

informačnej bezpečnosti, Smernica OOÚ, 

Smernica pravidlá pre používanie informačných 

systémov a služieb, Smernica pre riešenie 

bezpečnostných incidentov, Smernica pre 

prideľovanie prístupových práv,Smernica pre 

klasifikáciu informačných aktív, Analýza rizík, DPIA

11 EVIDENCIA 

VÝBEROVÝCH 

KONANÍ DO 

ŠTÁTNOZAMESTN

ANECKÉHO 

PRACOVNÉHO 

POMERU

Vedenie agendy výberových 

konaní do 

štátnozamestnaneckého 

pracovného pomeru

Uchádzači vo 

výberovom konaní

Bežné 

osobné 

údaje, 

údaje o 

zdraví

Na účely ponuky 

voľného pracovného 

miesta alebo ponuky 

voľného 

štátnozamestnaneckého 

miesta v dočasnej 

štátnej službe, ktoré je 

Úrad oprávnený obsadiť 

bez výberového konania 

po dobu pol roka

V zmysle platného 

Registratúrneho 

poriadku Úrad archivuje 

žiadosti o zamestnanie 

po dobu 5 rokov 

Úrad vráti  dotknutej 

osobe  (ak je to možné) 

alebo zlikviduje osobné 

údaje poskytnuté v 

listinnej podobe po 

naplnení účelu ich 

spracúvania 

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika 

informačnej bezpečnosti, Smernica OOÚ, 

Smernica pravidlá pre používanie informačných 

systémov a služieb, Smernica pre riešenie 

bezpečnostných incidentov, Smernica pre 

prideľovanie prístupových práv,Smernica pre 

klasifikáciu informačných aktív, Analýza rizík, DPIA

Sociálna poisťovňa

Riadiace orgány jednotlivých 

operačných programov a 

sprostredkovateľské orgány 

pod riadiacimi orgánmi, v 

prospech ktorých je uzatváraná 

dohoda

Článok 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 

č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a 

o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon č. 470/2019 Z. z., ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa 

menia a dopĺňajú niektoré zákony,

- zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.

Orgány štátnej správy a 

verejnej moci na výkon kontroly 

a dozoru, Ministerstvo 

zahraničných vecí a 

európskych záležitostí 

Slovenskej republiky

Článok 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 

č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a 

o voľnom pohybe takýchto údajov

Osobné údaje sa neposkytujú

Dohoda o spolupráci pri poskytovaní údajov a informácií uzatvorená 

podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov (reg. číslo ÚV SR: 28/2014; reg. č. SP: 20789-

1/2014-BA),

Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov 

Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov,

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

Súhlas dotknutej osoby Orgány štátnej správy a 

verejnej moci na výkon kontroly 

a dozoru 



P. č.

Okruh 

spracovateľských 

operácií

Účel spracúvania
Kategórie dotknutých 

osôb

Kategória 

osobných 

údajov

Lehota na výmaz OÚ

Označenie tretej krajiny 

alebo medzinárodnej 

organizácie

Bezpečnostné opatrenia (technické a 

organizačné)

Právny základ spracovateľskej činnosti
Kategória príjemcov

12 IDENTIFIKAČNÉ 

KARTY

Vyhotovovanie 

identifikačných kariet 

zamestnancov Úradu a iných 

osôb, pre ktoré je potrebné 

identifikačné karty vydať

Zamestnanci MIRRI a 

iné osoby, ktoré žiadali 

o vydanie identifikačnej 

karty

Bežné 

osobné 

údaje

Po dobu 

zamestnaneckého, 

služobného alebo iného 

pracovnoprávneho 

pomeru

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika 

informačnej bezpečnosti, Smernica OOÚ, 

Smernica pravidlá pre používanie informačných 

systémov a služieb, Smernica pre riešenie 

bezpečnostných incidentov, Smernica pre 

prideľovanie prístupových práv,Smernica pre 

klasifikáciu informačných aktív, Analýza rizík, 

Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov 

(ďalej len ,,DPIA").

13 INFOZÁKON Vybavovanie žiadostí o 

sprístupňovanie informácií,  

výkon verejnej moci 

elektronicky a s tým 

súvisiaca elektronická 

komunikácia prostredníctvom 

elektronickej schránky na 

ústrednom portáli verejných 

služieb

Fyzické osoby – 

žiadatelia o 

sprístupnenie 

informácií, dotknuté 

osoby resp. ich blízke 

osoby podľa § 9 

zákona č. 211/2000 Z. 

z. o slobodnom 

prístupe k informáciám 

v platnom znení 

Bežné 

osobné 

údaje

Po dobu 10 rokov a v 

zmysle Zákona o 

archívoch a 

registratúrach.

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika 

informačnej bezpečnosti, Smernica OOÚ, 

Smernica pravidlá pre používanie informačných 

systémov a služieb, Smernica pre riešenie 

bezpečnostných incidentov, Smernica pre 

prideľovanie prístupových práv,Smernica pre 

klasifikáciu informačných aktív, Analýza rizík, DPIA

14 INTEGROVANÉ 

OBSLUŽNÉ 

MIESTA - IOM

Sprostredkovanie 

elektronických služieb štátu 

občanom prostredníctvom 

asistovaného podania a 

výberu výstupu.

žiadatelia o poskytnutie 

výstupu elektronickej 

služby štátu,

pracovníci 

prevádzkarní IS IOM.

Bežné 

osobné 

údaje

V zmysle Zákona  č. 

305/2013 Z. z. o 

elektronickej podobe 

výkonu pôsobnosti 

orgánov verejnej moci a 

o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  

(zákon o e-

Governmente) a Zákona 

č. 395/2002 o archívoch 

a registratúrach

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika 

informačnej bezpečnosti, Smernica OOÚ, 

Smernica pravidlá pre používanie informačných 

systémov a služieb, Smernica pre riešenie 

bezpečnostných incidentov, Smernica pre 

prideľovanie prístupových práv,Smernica pre 

klasifikáciu informačných aktív, Analýza rizík, DPIA

15 KONANIA O 

OPRAVNÝCH 

PROSTRIEDKOCH 

PODĽA 

INFOZÁKONA

Vybavovanie opravných 

prostriedkov uplatnených 

podľa Zákona o slobodnom 

prístupe k informáciám, 

výkon verejnej moci 

elektronicky a s tým 

súvisiaca elektronická 

komunikácia prostredníctvom 

elektronickej schránky na 

ústrednom portáli verejných 

služieb

Fyzické osoby – 

žiadatelia o 

sprístupnenie 

informácií, dotknuté 

osoby resp. ich blízke 

osoby podľa § 9 

zákona č. 211/2000 Z. 

z. o slobodnom 

prístupe k informáciám 

v platnom znení 

Bežné 

osobné 

údaje

V zmysle Zákona č. 

211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o 

slobode informácií) v 

platnom znení a Zákona 

o archívoch a 

registratúrach

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika 

informačnej bezpečnosti, Smernica OOÚ, 

Smernica pravidlá pre používanie informačných 

systémov a služieb, Smernica pre riešenie 

bezpečnostných incidentov, Smernica pre 

prideľovanie prístupových práv,Smernica pre 

klasifikáciu informačných aktív, Analýza rizík, DPIA

16 MOBILNÁ 

KOMUNIKÁCIA

spracovanie žiadosti o 

prenesenie čísla k 

spoločnosti O2 Slovakia (na 

prepis telefónneho čísla z 

fyzickej osoby na právnickú 

osobu), evidencia 

súrkomných telefónnych 

čísiel používaných na 

služobné účely

Dotknutí zamestnanci 

MIRRI

Bežné 

osobné 

údaje

V zmysle platnej 

registratúry 

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika 

informačnej bezpečnosti, Smernica OOÚ, 

Smernica pravidlá pre používanie informačných 

systémov a služieb, Smernica pre riešenie 

bezpečnostných incidentov, Smernica pre 

prideľovanie prístupových práv,Smernica pre 

klasifikáciu informačných aktív, Analýza rizík, DPIA

O2 Slovakia, s. r. o., 

Einsteinova 24, 851 01 

Bratislava 5

Poverení zamestnanci MIRRI

§ 10 ods. 5 a 10a zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe 

výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  (zákon o e-Governmente).

Poverení zamestnanci MIRRI

Článok 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 

č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a 

o voľnom pohybe takýchto údajov,Zákon č. 351/2011 Z. z. o 

elektronických komunikáciách § 44, § 48 ods. 7, § 50 ods. 2 písm. c), § 

59 ods. 2,

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zákon 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 

Opatrenia Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (TÚ SR) zo 

dňa 16.12.2004, č. O-702/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 

zabezpečenia prenositeľnosti čísla v znení neskorších predpisov, Článok 

6, ods. 1, písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov, 

Článok 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 

č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a 

o voľnom pohybe takýchto údajov, § 108 zákona č. 55/2017 Z. z. o 

štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 

orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o e-Governmente)

Orgány štátnej správy a 

verejnej moci na výkon kontroly 

a dozoru

Orgány štátnej správy a 

verejnej moci na výkon kontroly 

a dozoru

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 

orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o e-Governmente)



P. č.

Okruh 

spracovateľských 

operácií

Účel spracúvania
Kategórie dotknutých 

osôb

Kategória 

osobných 

údajov

Lehota na výmaz OÚ

Označenie tretej krajiny 

alebo medzinárodnej 

organizácie

Bezpečnostné opatrenia (technické a 

organizačné)

Právny základ spracovateľskej činnosti
Kategória príjemcov

17 PERSONÁLNA A 

MZDOVÁ AGENDA

Vedenie osobných spisov 

štátnych zamestnancov, 

zamestnancov vo výkone 

práce vo verejnom záujme a 

štátnych zamestnancov vo 

verejnej funkcii, plnenie 

povinnosti zamestnávateľa 

súvisiacich s pracovným 

pomerom a 

štátnozamestnaneckým 

pomerom, vrátane 

predzmluvných vzťahov a 

dohôd o prácach 

vykonávaných mimo 

pracovného pomeru

uchádzači o 

zamestnanie, 

zamestnanci úradu, 

manželia 

alebo manželky 

zamestnancov úradu, 

vyživované

deti zamestnancov, 

rodičia vyživovaných 

detí zamestnancov, 

blízke osoby, bývalí 

zamestnanci

úradu

Bežné 

osobné 

údaje, 

osobitné 

údaje 

(údaje o 

zdraví)

zamestnanci pri výkone 

práce vo verejnom 

záujme - Do 70 roku 

života zamestnanca 

dohody o prácach 

vykonávaných mimo 

pracovného pomeru a 

vedľajšie pracovné 

pomery 10 rokov po 

ukončení pracovného 

pomeru

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika 

informačnej bezpečnosti, Smernica OOÚ, 

Smernica pravidlá pre používanie informačných 

systémov a služieb, Smernica pre riešenie 

bezpečnostných incidentov, Smernica pre 

prideľovanie prístupových práv,Smernica pre 

klasifikáciu informačných aktív, Analýza rizík, DPIA

18 PODNETY 

SÚVISIACE S 

OZNAMOVANÍM 

PROTISPOLOČENS

KEJ ČINNOSTI

Preverovanie podnetov  

súvisiacich s oznamovaním 

protispoločenskej činnosti

Elektronická komunikácia 

prostredníctvom elektronickej 

schránky na ústrednom 

portáli verejných služieb v 

súvislosti s vykonávanými 

pracovnými činnosťami

oznamovatelia - fyzické 

osoby, ktoré v dobrej 

viere urobia oznámenie 

úradu vlády, za 

oznamovateľa sa 

považuje aj jemu blízka 

osoba, ak je v 

pracovnoprávnom 

vzťahu k tomu istému 

zamestnávateľovi

Bežné 

osobné 

údaje

10r. prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika 

informačnej bezpečnosti, Smernica OOÚ, 

Smernica pravidlá pre používanie informačných 

systémov a služieb, Smernica pre riešenie 

bezpečnostných incidentov, Smernica pre 

prideľovanie prístupových práv,Smernica pre 

klasifikáciu informačných aktív, Analýza rizík, DPIA

19 PROFIL  

VEREJNÉHO  

OBSTARÁVATEĽA

Vypracovávanie všetkých 

druhov a typov oznámení vo 

verejnom obstarávaní, 

plnenie  oznamovacej 

povinnosti voči Úradu pre 

verejné obstarávanie. Výkon 

verejnej moci 

prostredníctvom elektronickej 

schránky na ÚPVS.

Kontaktné osoby, 

členovia komisie a 

poroty

Bežné 

osobné 

údaje, 

osobitné 

údaje 

(údaje o 

zdraví)

10r. V zmysle Zákona č. 

395/2002 o archívoch a 

registratúrach

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika 

informačnej bezpečnosti, Smernica OOÚ, 

Smernica pravidlá pre používanie informačných 

systémov a služieb, Smernica pre riešenie 

bezpečnostných incidentov, Smernica pre 

prideľovanie prístupových práv,Smernica pre 

klasifikáciu informačných aktív, Analýza rizík, DPIA

20 REFUNDÁCIA 

MZDOVÝCH 

NÁKLADOV ZO 

ZDROJOV EŠIF

Refundácia mzdových 

nákladov zamestnancov 

MIRRI zo zdrojov EŠIF a 

vybraných zamestnancov 

VÚC a vybraných odborných 

zamestnancov VŠ

Zamestnanci MIRRI a 

zamestnanci 

mimopracovného 

pomeru MIRRI, 

vybraných 

zamestnancov VÚC a 

vybraných odborných 

zamestnancov VŠ 

Bežné 

osobné 

údaje

V zmysle Zákona 

292/2014 o príspevku 

poskytovanom z 

európskych 

štrukturálnych a 

investičných fondov a 

Zákona č. 395/2002 o 

archívoch a 

registratúrach

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika 

informačnej bezpečnosti, Smernica OOÚ, 

Smernica pravidlá pre používanie informačných 

systémov a služieb, Smernica pre riešenie 

bezpečnostných incidentov, Smernica pre 

prideľovanie prístupových práv,Smernica pre 

klasifikáciu informačných aktív, Analýza rizík, DPIA

Sociálna poisťovňa

Zdravotné poisťovne

Daňový úrad

Doplnkové dôchodkové 

sporiteľne

Dôchodkové správcovské 

spoločnosti

Orgány štátnej správy a 

verejnej moci na výkon kontroly 

a dozoru (napr. inšpektorát 

práce)

Ústredie práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR

Súd, orgány činné v trestnom 

konaní

Exekútor 

iný oprávnený subjekt

Poverení zamestnanci MIRRI

Riadiace orgány OP (Úrad 

vlády SR, Ministerstvo dopravy, 

Ministerstvo vnútra)

§ 10 zákona č. 54/2019 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s 

oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 

orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o e-Governmente)

Zákon 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych 

a investičných fondov

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,

zákon č. 470/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej 

službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,

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

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

predpisov,Článok 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 

č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

− zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 

95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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 a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

− zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov,

− zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 

zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

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

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

− zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

§ 49  zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 

305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov 

verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-

Govermente).

Poverení zamestnanci MIRRI



P. č.

Okruh 

spracovateľských 

operácií

Účel spracúvania
Kategórie dotknutých 

osôb

Kategória 

osobných 

údajov

Lehota na výmaz OÚ

Označenie tretej krajiny 

alebo medzinárodnej 

organizácie

Bezpečnostné opatrenia (technické a 

organizačné)

Právny základ spracovateľskej činnosti
Kategória príjemcov

21 REGISTRATÚRA Správa registratúry Fyzické osoby 

(žiadateľ, prijímateľ, 

partner, užívateľ, 

cieľová skupina, 

dodávateľ a iné), ak je 

to nevyhnutné na 

plnenie úloh podľa 

zákona.

Bežné 

osobné 

údaje, 

osobitné 

osobné 

údaje 

(údaje o 

zdraví)

V zmysle Zákona č. 

395/2002 o archívoch a 

registratúrach

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika 

informačnej bezpečnosti, Smernica OOÚ, 

Smernica pravidlá pre používanie informačných 

systémov a služieb, Smernica pre riešenie 

bezpečnostných incidentov, Smernica pre 

prideľovanie prístupových práv,Smernica pre 

klasifikáciu informačných aktív, Analýza rizík, DPIA

22 SŤAŽNOSTI Vybavovanie sťažností 

fyzických osôb podľa Zákona 

č. 9/2010 Z. z. o

sťažnostiach v znení zákona 

č. 289/2012 Z. z.

Dotknuté fyzické 

osoby, ktorých osobné 

údaje sú nevyhnutné 

na vybavovanie 

sťažností

Bežné 

osobné 

údaje, 

osobitné 

údaje 

(údaje o 

zdraví)

10 rokov a v následne 

zmysle Zákona č. 

395/2002 o archívoch a 

registratúrach

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika 

informačnej bezpečnosti, Smernica OOÚ, 

Smernica pravidlá pre používanie informačných 

systémov a služieb, Smernica pre riešenie 

bezpečnostných incidentov, Smernica pre 

prideľovanie prístupových práv,Smernica pre 

klasifikáciu informačných aktív, Analýza rizík, DPIA

23 SŤAŽNOSTI 

ŠTÁTNYCH 

ZAMESTNANCOV

Vybavovanie sťažností podľa 

zákona č. 55/2017 Z. z. o

štátnej službe a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

a zákona č. 9/2010 Z. z. o

sťažnostiach v znení zákona 

č. 289/2012 Z. z.

štátny zamestnanec a 

bývalý štátny 

zamestnanec 

vykonávajúci štátnu 

službu v ÚPVII, iné 

fyzické osoby, ktorých 

osobné údaje sú 

nevyhnutné na 

vybavovanie sťažností

Bežné 

osobné 

údaje, 

osobitné 

údaje 

(údaje o 

zdraví)

10 rokov a v následne 

zmysle Zákona č. 

395/2002 o archívoch a 

registratúrach

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika 

informačnej bezpečnosti, Smernica OOÚ, 

Smernica pravidlá pre používanie informačných 

systémov a služieb, Smernica pre riešenie 

bezpečnostných incidentov, Smernica pre 

prideľovanie prístupových práv,Smernica pre 

klasifikáciu informačných aktív, Analýza rizík, DPIA

24 SÚDNE SPORY Vybavovanie súdnych sporov fyzické osoby – 

prevádzkovatelia a 

sprostredkovatelia, 

oprávnené osoby 

prevádzkovateľov a 

sprostredkovateľov, 

dotknuté osoby, iné 

fyzické osoby v 

postavení účastníkov 

konania

Bežné 

osobné 

údaje

V zmysle Zákona č. 

395/2002 o archívoch a 

registratúrach

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika 

informačnej bezpečnosti, Smernica OOÚ, 

Smernica pravidlá pre používanie informačných 

systémov a služieb, Smernica pre riešenie 

bezpečnostných incidentov, Smernica pre 

prideľovanie prístupových práv,Smernica pre 

klasifikáciu informačných aktív, Analýza rizík, DPIA

Ministerstvo vnútra Slovenskej 

republiky

Štátny archív 

Orgány štátnej správy a 

verejnej moci na výkon kontroly 

a dozoru (napr. inšpektorát 

práce, rada škôl), zástupcovia 

zamestnancov

Orgány činné v trestnom 

konaní

Iný oprávnený subjekt

zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok,

zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok,

zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok

Súdy

Orgány činné v trestnom 

konaní

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

zákonov v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení Zákona č. 289/2012 Z. Z

Orgány verejnej správy a iné 

osoby v rámci poskytovanej 

súčinnosti 

Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení Zákona č. 289/2012 Z. Z Orgány verejnej správy a iné 

osoby v rámci poskytovanej 

súčinnosti 

zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

− predpis č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov,

− zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 

orgánov verejnej moci,

− vyhláška č. 410/2015 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej 

moci a o tvorbe spisu,

− výnos č. 525/2011 Z. z. Výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu 

registratúry, vyhláška č. 628/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 

o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, Článok 6, 

ods. 1, písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov,



P. č.

Okruh 

spracovateľských 

operácií

Účel spracúvania
Kategórie dotknutých 

osôb

Kategória 

osobných 

údajov

Lehota na výmaz OÚ

Označenie tretej krajiny 

alebo medzinárodnej 

organizácie

Bezpečnostné opatrenia (technické a 

organizačné)

Právny základ spracovateľskej činnosti
Kategória príjemcov

25 UPLATŇOVANIE 

ZODPOVEDNOSTI 

ZA ŠKODU 

SPÔSOBENÚ 

ZAMESTNANCAMI 

MIRRI

Uplatňovanie zodpovednosti 

za škodu spôsobenú 

zamestnancami MIRRI

fyzické osoby Bežné 

osobné 

údaje

v zmysle 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

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika 

informačnej bezpečnosti, Smernica OOÚ, 

Smernica pravidlá pre používanie informačných 

systémov a služieb, Smernica pre riešenie 

bezpečnostných incidentov, Smernica pre 

prideľovanie prístupových práv,Smernica pre 

klasifikáciu informačných aktív, Analýza rizík, DPIA

26 VNÚTORNÝ AUDIT Výkon vnútorného auditu zamestnanci MIRRI Bežné 

osobné 

údaje

V zmysle Zákona č. 

395/2002 o archívoch a 

registratúrach

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika 

informačnej bezpečnosti, Smernica OOÚ, 

Smernica pravidlá pre používanie informačných 

systémov a služieb, Smernica pre riešenie 

bezpečnostných incidentov, Smernica pre 

prideľovanie prístupových práv,Smernica pre 

klasifikáciu informačných aktív, Analýza rizík, DPIA

27 ZMLUVNÉ VZŤAHY Príprava a evidencia zmlúv s 

fyzickými osobami, nájomné 

zmluvy

Obchodní partneri – 

fyzické osoby

Bežné 

osobné 

údaje

V zmysle Zákona č. 

395/2002 o archívoch a 

registratúrach

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika 

informačnej bezpečnosti, Smernica OOÚ, 

Smernica pravidlá pre používanie informačných 

systémov a služieb, Smernica pre riešenie 

bezpečnostných incidentov, Smernica pre 

prideľovanie prístupových práv,Smernica pre 

klasifikáciu informačných aktív, Analýza rizík, DPIA

Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok,

Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok,

Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších 

predpisov

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

v znení neskorších predpisov

Úrad vládneho auditu

Orgány činné v trestnom 

konaní

Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite

Zákon č. 278/ 1993 Zb. o správe majetku štátu

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách

Zákon č 431/2002 Z. z. o účtovníctve

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 

orgánov verejnej moci

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

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

Zákon č. 40/1964 Zb.  Občiansky zákonník

Ďalšie zákony podľa predmetu auditu.

Článok 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 

č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a 

o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník 

práce v znení neskorších predpisov,

− zákon č. 470/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. 

z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,

− zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 

neskorších predpisov, Článok 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia Európskeho 

parlamentu a rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Súdy

Orgány činné v trestnom 

konaní

Orgány štátnej správy a 

verejnej moci na výkon kontroly 

a dozoru



P. č.

Okruh 

spracovateľských 

operácií

Účel spracúvania
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Kategória príjemcov

28 DATABÁZA 

PARTNERSKÝCH 

KONTAKTOV V 

RÁMCI 

PLATFORMY 

SPOLUPRÁCE 

,,INTELIGENTNÁ 

MOBILITA 

SLOVENSKA"

Kontaktovanie 

spoločnosti/organizácie v 

súvislosti s informovaním o 

aktivitách platformy 

spolupráce pre inteligentnú 

mobilitu Inteligentná mobilita 

Slovenska, ku ktorej 

zakladajúcim členom MIRRI 

patrí

fyzické osoby zapojené 

do spolupráce s 

oddelením inteligentnej 

mobility

Bežné 

osobné 

údaje

Do doby ukončenia 

projektu (5 rokov) + 

následné 2 roky na 

právne účely a 5 rokov 

na archívne účely

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Politika 

informačnej bezpečnosti, Smernica OOÚ, 

Smernica pravidlá pre používanie informačných 

systémov a služieb, Smernica pre riešenie 

bezpečnostných incidentov, Smernica pre 

prideľovanie prístupových práv,Smernica pre 

klasifikáciu informačných aktív, Analýza rizík, DPIA

29 SPRACÚVANIE 

ÚDAJOV O ZDRAVÍ

Spracúvanie osobných 

údajov zamestnancov na 

účely identifikácie infekčnosti/ 

neinfekčnosti na prenosné 

ochorenie COVID-19 formou 

antigénových testov alebo 

PCR testov.

Fyzické osoby – 

zamestnanci MIRRI

Osobné 

údaje 

osobitnej 

kategórie – 

údaje o 

zdraví

Dobu spracúvania 

stanovuje dĺžka 

povinnosti pre 

prevádzkovateľa 

testovať zamestnancov 

na COVID 19 podľa § 

250b ods. 6 a 7 zákona 

č. 311/2001 Z. z. 

Zákonník práce 

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

Minimalizácia rozsahu spracúvaných osobných 

údajov, minimalizácia doby spracúvania osobných 

údajov, záväzok mlčanlivosti sprostredkovateľa.

„splnenie zákonnej povinnosti“ v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Poverení zamestnanci MIRRI, 

zmluvní sprostredkovatelia: 

mobilné odberové miesta 

spoločnosti Phoenix 

Corporation s.r.o.   a 

spoločnosť laboratórnej 

diagnostiky Unilabs Slovensko, 

s. r. o. 

článok 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia o 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,§ 13 

ods.1 písm. a) zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, Čl. 6 ods. 1 Nariadenia 2016/679 pís. c) 

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 

prevádzkovateľa.

Poverení zamestnanci MIRRI
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