
Identifikačné a kontaktné údaje* Obchodné meno/meno a priezvisko
IČO 

(ak bolo pridelné)
Adresa trvalého bydliska/sídlo PSČ Obec Štát

prevádzkovateľ INTERIUS, s.r.o. 36509582 Štefánikova 772 085 01 Bardejov Slovenská republika
marek@interius-bj.sk

0948812555

spoločný prevádzkovateľ

zástupca prevádzkovateľa

zodpovedná osoba Marek Robert Stiene Brezová 3509/4 085 01 Bardejov Slovenská republika
marek@interius-bj.sk

0948812555

P. č. Účel spracúvania
Právny základ spracovateľskej činnosti

(nepovinné)
Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov

Lehota na výmaz 
OÚ

Katogória príjemcov

Označenie tretej 
krajiny alebo 

medzinárodnej 
organizácie

Bezpečnostné opatrenia 
(technické a organizačné)

Minimalizácia údajov
(nepovinné)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa

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

e-mail/tel. kontakt

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

uvedené v Postup pri posudzovaní 
vplyvu na ochranu osobných údajov

áno
Informačný systém 

personalistika 
a mzdy

1.

bežné osobné údaje + osobitné kategórie 
osobných údajov

uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, ktorí sú 
povinní predložiť oprávnenej osobe osobné 
údaje za účelom spracovania údajov pri jeho 
nástupe do zamestnania a podľa ďalších 
špecifických potrieb zamestnávateľa, manželia 
alebo manželky zamestnancov, vyživované deti 
zamestnancov, rodinní príslušníci, blízke osoby, 
bývalí zamestnanci.

podľa zákona 
uvedeného v právnom 

základe

oprávneným subjektom 
(inštitúciám/organizáciám) 

podľa osobitného právneho 
predpisu: Sociálna 

poisťovňa, daňový úrad, 
zdravotné poisťovne,  

Ústredie práce, sociálnych 
vecí a rodiny, orgány štátnej 

správy a verejnej moci na 
výkon kontroly a dozoru 
(napr. inšpektorát práce,  
MPSVaR, Úrad verejného 
zdravotníctva Slovenskej 

republiky a iné oprávnené 
subjekty, orgány verejnej 

správy a iné osoby, v rámci 
poskytovanej súčinnosti), 

Štatistický úrad, súd, orgány 
činné v trestnom konaní, 

bankové inštitúcie, polícia, 
exekútor, 

sprostredkovateľom BOZP 
a PO, zdravotnej služby, či 
iným sprostredkovateľom, 

oprávneným subjektom

článok 6, ods. 1. písmeno c) GDPR – spracúvanie 
osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného 
predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je 

Slovenská republika viazaná, - nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a 
voľnom pohybe takýchto údajov GDPR,

- zákon 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,

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

predpisov a vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky č. 628/2002 Z. z., 

- zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 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 a zákona č. 

581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade 
nad zdravotnou starostlivosťou v znení neskorších 

predpisov,
- zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov,

- zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom 
sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov,
- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 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 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení 
zamestnancov v znení neskorších predpisov, 

- zákon 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, 
o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z 

nemocenského poistenia v znení neskorších predpisov,
- Nariadenie vlády SR č. 268/2006 o rozsahu zrážok zo 

mzdy pri výkone rozhodnutia v znení neskorších 
predpisov, 

- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov, 

- zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov,
- 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých 
oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný 
zákon) v znení neskorších predpisov,

- Zákon č. 540/2001 o štátnej štatistike v znení 
neskorších predpisov,

- zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov,

vedenie agendy zamestnancov sa 
uskutočňuje pre účely 

pracovno-právne, mzdové, dochádzky 
pre správny výpočet mzdy, uchádzačov 
o zamestnanie a pre účely zdravotného 

a sociálneho poistenia, starobného 
dôchodkového sporenia a dane z 

príjmov zo závislej činnosti fyzických 
osôb zamestnancov v pracovnom 
pomere a pre osoby pracujúce na 

základe dohôd o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru v zmysle 

Zákonníka práce



odvody do sociálnej poisťovne
článok 6 ods. 1 písmeno b) GDPR

zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákon č. 
43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovomsporení 

zamestnanci, rodinní príslušníci zamestnancov, 
blízke osoby

bežné osobné údaje 10 rokov sociálna poisťovňa

odvody do zdravotnej poisťovne
článok 6 ods. 1 písmeno b) GDPR

zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene 
a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve

zamestnanci, rodinní príslušníci zamestnancov, 
blízke osoby

bežné osobné údaje 10 rokov zdravotná poisťovňa

plnenie povinností zamestnávateľa 
súvisiacich s pracovným pomerom so 

zamestnancom

článok 6 ods. 1 písmeno b) GDPR
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na 

plnenie zmluvy
zamestnanci bežné osobné údaje

podľa zákona 
uvedeného v právnom 

základe
žiadny príjemcovia

evidencia uchádzačov o zamestnanie

článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním 

svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny 
účel

žiadatelia o zamestnanie bežné osobné údaje
podľa zákona 

uvedeného v právnom 
základe

usek personalistiky

lekárske posudky
článok 6 ods. 1 písmeno b) GDPR

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

zamestnanci osobitné kategórie osobných údajov
podľa zákona 

uvedeného v právnom 
základe

žiadny príjemcovia

evidencia dochádzky
článok 6, ods. 1. písmeno c) GDPR

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
zamestnanci

bežné osobné údaje + osobitné kategórie 
osobných údajov

podľa zákona 
uvedeného v právnom 

základe
usek vnutornej prevádzky

a mzdy zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene 

a doplnení zákona v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov,

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

spracovanie účtovných dokladov, 
vykazovanie skutočností o účtovných 

prípadoch týkajúcich sa stavu a pohybu 
majetku,  stavu a pohybu záväzkov,  

Každý podnikateľský subjekt – účtovná jednotka, musí 
viesť o svojej činnosti účtovníctvo, ktorého rozsah, 
spôsob vedenia a jeho preukázateľnosť ustanovuje 

zákon 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov. Účtovná jednotka je povinná dodržiavať 
účtovnú osnovu a postupy účtovania Ministerstva 

financií Slovenskej republiky, zapisovať účtovné 
prípady v účtovných knihách, inventarizovať majetok a 

záväzky, zostavovať účtovnú uzávierku. - nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a voľnom pohybe takýchto údajov GDPR,

- zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov,

- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov,

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

predpisov a vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej 
podľa zákona 

oprávneným subjektom 
(inštitúciám/organizáciám) 

podľa osobitného právneho 
predpisu: Orgány štátnej 
správy a verejnej moci na 
výkon kontroly a dozoru 
(napr.  Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky a iné 
oprávnené subjekty, orgány 



3. Informačný systém 
kamerový systém

vedenie záznamu na účely trestného
konania alebo konania o priestupkoch,
ktorý sa týka ochrany majetku alebo
zdravia spoločnosti

článok 6, ods. 1. písmeno f) GDPR
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel 
oprávnených záujmov prevádzkovateľa - nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a voľnom pohybe takýchto údajov GDPR,

- zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov,

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

predpisov, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
zákona.

zamestnanci, fyzické osoby, ktoré vstupujú do
priestorov prevádzkovateľa

bežné osobné údaje 14 dní žiadny príjemcovia
prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje
uvedené v Postup pri posudzovaní 

vplyvu na ochranu osobných údajov
áno

4.
Informačný systém 
odoslaná a prijatá 

pošta

získavanie osobných údajov a ich 
využite je určené výhradne pre potreby 

prevádzkovateľa v poštovom styku 
s dotknutou osobou, preberanie, 

triedenie a evidencia týchto záznamov, 
prijatá a odovzdaná pošta

článok 6, ods. 1. písmeno c) GDPR – spracúvanie 
osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného 
predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je 

Slovenská republika viazaná - nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a 
voľnom pohybe takýchto údajov GDPR,

- zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov,

- zákon 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky č. 628/2002 Z. z.

fyzické osoby, ktoré komunikujú 
s prevádzkovateľom v poštovom styku

bežné osobné údaje
podľa zákona 

uvedeného v právnom 
základe

žiadny príjemcovia
prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje
uvedené v Postup pri posudzovaní 

vplyvu na ochranu osobných údajov
áno

majetku,  stavu a pohybu záväzkov,  
rozdiele majetku a záväzkov, výnosoch, 
nákladoch, príjmoch, výdavkoch, výsled

ku hospodárenia,  či o výsledku 
rozpočtového hospodárenia 

prevádzkovateľa

Informačný systém 
účtovníctvo

2. ánouvedené v Postup pri posudzovaní 
vplyvu na ochranu osobných údajov

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

predpisov a vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky č. 628/2002 Z. z.,

- zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov,
- zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov s prehľadom opatrení 

MPSVaR SR o úprave súm životného minima a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov,
- zákon č. 540/2001 o štátnej štatistike 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 o 

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

zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 
581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade 

nad zdravotnou starostlivosťou 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 v znení neskorších predpisov,

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

zamestnanci, iné fyzické osoby bežné osobné údaje
podľa zákona 

uvedeného v právnom 
základe

oprávnené subjekty, orgány 
verejnej správy a iné osoby 

v rámci poskytovanej 
súčinnosti), Ústredie práce, 

sociálnych vecí a rodiny, 
sociálna poisťovňa, 

zdravotné poisťovne, 
daňový úrad, štatistický 
úrad,  inšpektorát práce, 

súd, orgány činné 
v trestnom konaní, polícia, 
exekútor,  webová stránka



5.
Informačný systém 
verejné 
obstarávanie

vedenie záznamu verejného 
obstarávania: zákazok na dodanie 
tovaru, zákazky na poskytovanie 
služieb, koncesia a súťaž  návrhov

článok 6, ods. 1. písmeno c) GDPR – spracúvanie 
osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného 
predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je 

Slovenská republika viazaná - nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a 
voľnom pohybe takýchto údajov GDPR,

- zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov,

- zákon 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky č. 628/2002 Z. z.,

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

neskorších predpisov

zamestnanci, fyzické osoby, na ktoré má verejný 
obstarávateľ priamy alebo nepriamy vplyv na 

základe vlastníckeho práva finančného podielu
bežné osobné údaje

podľa zákona 
uvedeného v právnom 

základe
žiadny príjemcovia

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

uvedené v Postup pri posudzovaní 
vplyvu na ochranu osobných údajov

áno

6.

Informačný systém 
ochrana zdravia pri 

práci a požiarna 
ochrana

evidencia školení BOZP a PO, zdravotná 
služba

článok 6, ods. 1. písmeno c) GDPR - nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a voľnom pohybe takýchto údajov GDPR,

- zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov,

- zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi a 

vyhláškou MVSR č. 121/2002 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,
- zákonník práce č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších 

predpisov,
- zákon 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 628/2002 Z. z.

zamestnanci, autorizovaný bezpečnostný 
technik

bežné osobné údaje
podľa zákona 

uvedeného v právnom 
základe

žiadny príjemcovia prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

uvedené v Postup pri posudzovaní 
vplyvu na ochranu osobných údajov

áno

Marek Robert Stiene
konateľ


