
Príloha č.2

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

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

prevádzkovateľ HYDAC, s.r.o. 31578314 Gorkého 4 036 01 Martin Slovenská republika matusova@hydac.sk 905933017

spoločný prevádzkovateľ

zástupca prevádzkovateľa

zodpovedná osoba

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)

1. odvody do sociálnej poisťovne

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

zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovomsporení v znení 

neskorších predpisov, zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom 

sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov

zamestnanci spoločnosti, manželia alebo manželky zamestnancov 

spoločnosti, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí 

zamestnancov, blízke osoby

bežné osobné údaje, údaje nevyhnutné na preukázanie 

splnenia zákonnej povinnosti 

10 rokov od vykonania 

vymedzeného plnenia do sociálnej 

poisťovne

sociálna poisťovňa, subjekty ktorým je prevádzkovateľ 

povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, 

zamestnanci, audítor

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje
bezpečnostná politika spoločnosti

2. odvody do zdravotnej poisťovne

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

zamestnanci spoločnosti, manželia alebo manželky zamestnancov 

spoločnosti, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí 

zamestnancov, blízke osoby

bežné osobné údaje, údaje nevyhnutné na preukázanie 

splnenia zákonnej povinnosti 

10 rokov od vykonania 

vymedzeného plnenia do 

zdravotnej poisťovne

zdravotná poisťovňa,subjekty ktorým je prevádzkovateľ 

povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona,

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje
bezpečnostná politika spoločnosti

3. výberové konanie zamestnancov predzmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods, 1 písm. b) Nariadenia uchádzači o zamestnanie
osobné údaje uvedené v životopise, doklad o dosiahnutom 

vzdelaní

2 roky od ukončenia výberového 

konania

zamestnanci,subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný 

poskytnúť osobné údaje zo zákona, 

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje 

bezpečnostná politika 

prevádzkovateľa

4.
plnenie povinností zamesntávateľa 

súvisiacich s pracovno právnym 

vzťahom a obdobným vzťahom 

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení

neskorších predpisov

zmluvný vzťah, 

uchádzači o zamestnanie, zamestnanci spoločnosti, manželia alebo 

manželky zamestnancov spoločnosti, vyživované deti zamestnancov, rodičia 

vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci 

spoločnsoti

bežné osobné údaje ako mzdové údaje, údaje o 

predchádzajúcom zamestnaní, údaje o pracovnej 

neschopnosti, o dôležitých osobných prekážkach v práci, o 

zmenenej pracovnej schopnosti,  tieto údaje môžu obsahovať 

aj údaje o zdraví (osobitná kategória osobných údajov)

do 70 roku života zamestnanca  

zamestnanci, iné oprávnené orgány štátu, ak 

poskytovanie údajov prebieha na základe pravidelnej 

zákonnej povinnosti, subjekty, kotým je prevádzkovateľ 

povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, 

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje
bezpečnostná politika spoločnosti

5

plnenie povinností zamestnávateľa 

na úseku bezpečnosti a ochrany 

zdravia

zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia

pri práce 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

zamestnanci spoločnosti
bežné osobné údaje, údaje nevyhnutné na preukázanie 

splnenia zákonnej povinnosti 

5 rokov po ukončení alebo zániku 

povinnosti

školiaci subjekt, zamestnávateľ, zamestnanci, subjekty 

ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné 

údaje zo zákona,  spostredkovatelia zabezpečujúci 

plnenie zákonných povinností, 

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika 

spoločnostiA16:I16

6
plnenie daňových povinností 

spoločnosti
zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov zamestnanci spoločnosti bežné osobné údaje, údaje o príjmoch

10 rokov od splnenia danovej 

povinnosti

daňový úrad, subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný 

poskytnúť osobné údaje zo zákona, zamestnanci,

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje
bezpečnostná politika spoločnosti

7 mzdová politika zamestnávateľa

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

zamestnanci spoločnosti, vyživované deti zamestnancov, bývalí zamestnanci

bežné osobné údaje, napríklad identifikačné údaje, mzda, 

plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti 

priznané za  výkon pracovnej činnosti,  údaje o 

odpracovanom čase, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia 

nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty 

a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi 

vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, údaje o 

pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných 

prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, 

deň začiatku výkonu  pracovnej činnosti, údaje o 

vyživovaných deťom v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, 

údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej 

dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, 

výška príspevku zamestnanca a zamestnávateľa do 

doplnkovej dôchodkovej poisťovne, platbe členského 

príspevku odborovej organizácii,

rodinný stav, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, údaje o 

zamestnávateľovi

50 rokov po skončení 

pracovnoprávneho vzťahu

Zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, daňový úrad, 

DDS, zamestnanci, subjekty ktorým je prevádzkovateľ 

povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona,

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje
bezpečnostná politika spoločnosti

8.
správa registratúry, archivovanie 

dokumentov, evidencia pošty
zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.

zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti 

zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, 

dodávatelia, bývalí zamestnanci, klienti, jednotlivý sprostredkovatelia 

bežné osobné údaje, osobné údaje nachádzajúce sa v 

dokumentoch podliehajúcich archivácií

jednotlivé dokumenty podľa 

registratúrneho plánu 

prevádzkvoateľa

zamestnanci, subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný 

poskytnúť osobné údaje zo zákona,  sprostredkovateľ 

zabezpečujúci  elektronické doručovanie dokumentov, 

hybridnej pošty a služby konsolidátora 

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika 

prevádzkovateľa

9. evidenia dochádzky zamestnancov Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zamestnanci 
bežné osobné údaje nevyhnutné na zabezpečenie 

dochádzky zamestnancov, 

5 rokov od od spracovania 

dochádzky 

zamestnanci, subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný 

poskytnúť osobné údaje zo zákona, 

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika 

prevádzkovateľa

10.
zabezpečovanie správy siete 

(sieťová bezpečnosť, informačná 

bezpečnosť) 

oprávnený záujem prevádzkovateľa (recitál 49 Nariadenia). Hlavným 

oprávneným záujmom je zabezpečenie sieťovej a informačnej bezpečnosti 

zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov,  vyživované deti 

zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, 

dodávatelia, bývalí zamestnanci

bežné osobné údaje resp. osobné údaje, dostupné z 

jednotlivých pracovných staníc podľa vykonanej 

spracovteľskej činnosti 

jedotlivo podľa vymezdených 

spracovateľských operácií  

súvisiacimi so zabezpečovaním 

správy siete

zamestnanci, subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný 

poskytnúť osobné údaje zo zákona, subjekt 

zabezpečujúci správu siete,sprotredkovatelia

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika 

prevádzkovateľa

11. evidencia dodávateľov
Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným 

oprávneným záujmom je evidencia dodávateľov 

osoba oprávnená konať v mene dodávateľa, poverený zamestnanec 

dodávateľa (dodávateľ ako právnická osoba) 

kontaktné osobné údaje uvedené v dodávateľských 

zmluvách, resp. návrhoch dodávateľských zmlúv

do ukončenia spolupráce, 

zmluvného vzťahu s vymezdenými 

dodávateľmi 

zamestnanci, subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný 

poskytnúť osobné údaje zo zákona, 

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika 

prevádzkovateľa

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa HYDAC, s.r.o.

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

informácie obsahovať

e-mail/tel. kontakt

mailto:matusova@hydac.sk


12. evidencia klientov
Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným 

oprávneným záujmom je evidencia klientov

klient (fyzická osoba), ososba oprávnená konať v mene klienta ak je klientom 

právnická osoba, poverený zamestnanec klienta ak je klient právnická 

osoba, 

kontaktné osobné údaje uvedené v  zmluvách uzatvorenými 

s klientmi, resp. návrhoch uvedených zmlúv, 

do ukončenia spolupráce, 

zmluvného vzťahu s vymezdenými 

klientmi 

zamestnanci, subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný 

poskytnúť osobné údaje zo zákona, 

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika 

prevádzkovateľa

13. evidencia zamestnancov  
Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným 

oprávneným záujmom je evidencia zamesntnacov 
zamestnanci 

osobné údaje v rozsahu ust. § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 

Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, kontaktné údaje

do skončenia pracovného alebo 

iného obdobného pomeru 

zamesntnaca, do ukončenia 

zmluvného vzťahu v zmysle 

príkaznej zmluvy 

zamestnanci, subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný 

poskytnúť osobné údaje zo zákona, zamestnanci,  

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočuje

bezpečnostná politika 

prevádzkovateľa

15.

monitorovanie priestorov 

prípustných/neprípustných 

verejnosti za účelom ochrany 

majetku, života a zdravia dotknutých 

osôb 

Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným 

oprávneným záujmom je ochrana majetku a bezpečnosti prevádzkovateľa a 

dotknutých osôb. 

zamestnanci spločnosti, klienti, návštevy, dodávatelia, iné fyzické osoby 

nachádzajúce sa v priestoroch objektu
obrazovo - zvukové záznamy 15 dní od vyhotovenia zánamu

zamestnanci, subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný 

poskytnúť osobné údaje zo zákona,  sprostredkovateľ 

zabezpečujúci dohľad nad bezpečnostou vo 

vymedzenom objekte

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika 

prevádzkovateľa

16. evidencia reklámacií

Zákon č. 250/2007 Z. z.Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona 

Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov, Zákon č. 102/2014 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru 

alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo 

zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

klienti

kontaktné údaje, meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a 

ďalšie osobné údaje nevyhnutné pre vybavenie reklamácie v 

súlade so zásadou minimalizácie

do 1 roka od vybavenia agendy 

súvisiacej s reklamáciou v súlade 

so zákonnými požiadavkami

zamestnanci, subjekty ktorým je prevádzkovateľ povinný 

poskytnúť osobné údaje zo zákona, 

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika 

prevádzkovateľa

21.
evidencia uchádzačov o 

zamestnanie 
súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia uchádzači o zamestnanie

kontaktné údaje osobné údaje, meno, priezvisko, email, tel. 

číslo, údaje uvedené v životopise, motivačnom liste, žiadosti 

o zamestnanie.

6 mesiacov od udelenia súhlasu
zamestnanci, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný 

poskytnúť osobné údaje zo zákona, 

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika 

prevádzkovateľa

23. kolektívne pracovnoprávne vzťahy

 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

§ 229 až § 250a zákona č.311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 

predpisov, zmluva - čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia

zamestnanci 

bežné osobné údaje, údaje o členstve v organizácii v 

rozsahu zákonného oprávnenia (osobitná kategória 

osobných údajov),  údaje o priznaní dôchodku, údaje zo 

zamestnaneckej zmluvy doplnkovej dôchodkovej poisťovne) 

10 rokov od skončenia účelu 

spracúvania

zástupcovia zamestnancov, zamestnanci, rodinní 

príslušníci zamestnancov, subjekty ktorým je 

prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo 

zákona, 

prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

bezpečnostná politika 

prevádzkovateľa








