
 

 

 

EVIDENCIA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU 

OSOBNÝCH ÚDAJOV 
podľa § 43 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z.  

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
  

 

 

I. NÁZOV INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV 

IS účtovné doklady 

 

 

II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI 

Názov prevádzkovateľa Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 

Identifikačné číslo organizácie 

(IČO) 

360 642 20 

Obec a PSČ    Bratislava, 820 07  

Ulica a číslo Hraničná 12 

Štát    Slovenská republika 

Právna forma   rozpočtová organizácia 

Štatutárny orgán 

prevádzkovateľa (alebo osoba 

oprávnená konať v jeho mene) 

Soňa Pőtheová, predsedníčka úradu 

Zástupca prevádzkovateľa nie je vymenovaný 

Počet oprávnených osôb 36 

 

 

III. ÚDAJE O INFORMAČNOM SYSTÉME OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Účel spracúvania osobných 

údajov 
spracovanie účtovných dokladov 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   
- 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. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 

v znení neskorších predpisov 

- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 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. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 

neskorších predpisov 

- zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov  

Okruh dotknutých osôb    - zamestnanci úradu  

- zamestnanci dodávateľov tovaru a služieb 
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- fyzické osoby, ktorým vznikla povinnosť uhradiť 

správny poplatok  

- fyzické osoby, ktorým boli uložené sankcie 

Zoznam osobných údajov 

(alebo rozsah)    

meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa 

prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, 

dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, 

podpis, číslo bankového účtu fyzickej osoby 

Označenie bezpečnostných 

opatrení  

bezpečnostný projekt informačného systému osobných 

údajov 

 

 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

Poskytovanie osobných údajov 

Tretie strany (prípadne okruh tr. strán) Právny základ 

Sociálna poisťovňa 

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

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 

zdravotné 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 

daňový úrad zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

v znení neskorších predpisov 

iný oprávnený subjekt 

všeobecne záväzný právny predpis v zmysle 

§ 10 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

Sprístupňovanie osobných údajov 

 

Okruh príjemcov  Právny základ 

osobné údaje sa nesprístupňujú  

Zverejňovanie osobných údajov 

Spôsob zverejnenia Právny základ 

Centrálny register zmlúv 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 

webové sídlo Úradu na ochranu osobných 

údajov Slovenskej republiky (faktúry, 

objednávky) 

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 
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Cezhraničný prenos osobných údajov 

Tretia krajina Právny základ 

prenos osobných údajov sa neuskutočňuje  

 

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

01.09.2002 

 

 

 

 

 

 

     

         Odtlačok pečiatky                                                         Soňa Pőtheová v. r.  

                   predsedníčka úradu 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


