
P. č. Účel spracúvania Právny základ spracovateľskej činnosti Lehota na výmaz OÚ Kategória príjemcov

1. výber zamestnancov 

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

č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmenea doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov; zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 

verejnom záujme v znení neskorších predpisov

10 rokov Úrad vlády SR

2.

plnenie poviností zamestnávateľa súvisiacich 

s pracovnoprávnym vzťahom a obdobným 

vzťahom

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

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

znení neskorších predpisov; zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 

verejnom záujme 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. 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; zmluvný vzťah

70 rokov (zamestnaci vo verejnom záujme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

50 rokov (zamestnaci v štátnej službe)

zamestnanci, zástupcovia zamestnancov, iné 

oprávnené orgány štátu, ak poskytovanie 

údajov prebieha na základe pravidelnej 

zákonnej povinnosti

3. 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; 

Kolektívna zmluva

10 rokov
zástupcovia zamestnancov, zamestnanci, 

rodinní príslušníci zamestnancov

4. plnenie daňových povinností úradu zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 10 rokov daňový úrad

5. správa registratúry
zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov
10 rokov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, iný 

oprávnený subjekt

6. spracovanie účtovných dokladov

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

niektorých zákonov 

 10 rokov daňový úrad

7. dodávateľské zmluvy
zmluvný vzťah; zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov
10 rokov Úrad vlády SR, zmluvné strany

8.
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

5 rokov

žiadatelia podľa 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

9.

vybavovanie opravných prostriedkov 

uplatnených podľa 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

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

5 rokov
sťažovateľ a iné osoby, ktorých sa sťažnosť 

týka

10.

bezpečnostné previerky a určenie osoby na 

oboznamovanie sa s utajovanými 

skutočnosťami

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

neskorších predpisov

5 rokov po skončení platnosti previerky 

(záznamy z previerok), 1 rok po skončení 

vedenia zoznamu úradom (zoznam a 

evidencia oprávnených osôb na 

oboznamovanie sa s utajovanými 

skutočnosťami)

Národný bezpečnostný úrad

11.
evidencia zodpovedných osôb 

prevádzkovateľov

zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov
5 rokov _



12.
evidencia zodpovedných osôb 

prevádzkovateľov a sprostredkovateľov

Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 

ochrane údajov)

5 rokov od zániku funkcie zodpovednej osoby _

13.
Informačná/kybernetická bezpečnosť 

informačného systému

zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov; zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo 

verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1 rok _

14.
oznámenia porušenia ochrany osobných 

údajov 

Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 

ochrane údajov) 

5 rokov dotknuté strany

15. akreditácia certifikačného subjektu

Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 

ochrane údajov)

5 (po skončený platnosti chváleného kódexu 

správania)
účastníci konania, iné oprávnené subjekty

16. akreditácia monitorujúceho subjektu

Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 

ochrane údajov)

5 rokov (po skončený platnosti chváleného 

kódexu správania)
účastníci konania, iné oprávnené subjekty

17. certifikácia

Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 

ochrane údajov)

5 rokov (po skončený platnosti chváleného 

kódexu správania)

účastníci konania, iné oprávnené subjekty, 

Európsky výbor pre ochranu údajov

18. schvaľovanie kódexov správania

Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 

ochrane údajov)

5 rokov (po skončený platnosti chváleného 

kódexu správania)
účastníci konania, iné oprávnené subjekty

19.
predchádzajúca konzultácia k posúdeniu 

vplyvu

Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 

ochrane údajov)

5 rokov dotknuté strany

20.

evidencia povolení prenosu osobných údajov 

do tretej krajiny alebo mezinárodnej 

organizácii

Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 

ochrane údajov)

5 rokov dotknuté strany

21.

Vzájomné poskytovanie osobných údajov 

dotknutých osôb medzi dozornými orgánmi 

členských štátov Európskeho hospodárskeho 

priestoru pre potreby preskúmania sťažností 

voči prevádzkovateľom a /alebo 

sprostredkovateľom pri cezhraničnom 

spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb 

podľa čl. 4 ods. 23 Nariadenia 

Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 

ochrane údajov); Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 

1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom 

informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 

2008/49/ES  („nariadenie  o  IMI“)

7 rokov oprávnené subjekty

22.

vybavovanie podaní obsahujúcich podozrenia 

z porušenia zákona č. 122/2013 Z. z. o 

ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov

zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov

7 rokov

účastníci konania,iný oprávnený subjekt, 

subjekty poskytujúce súčinnosť,iný správny 

orgán  



23.

vybavovanie opravných prostriedkov 

uplatnených podľa zákona č. 122/2013 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov

zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov; zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov

7 rokov účastníci konania,iný oprávnený subjekt 

24.

vybavovanie podaní obsahujúcich podozrenia 

z porušenia zákona č. 18/2018 Z.z. o 

ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov / Nariadenia 

európskeho parlamentu a rady (EÚ) 

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 

ochrane údajov)

Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 

ochrane údajov)

5 rokov

účastníci konania,iný oprávnený subjekt, 

subjekty poskytujúce súčinnosť,iný správny 

orgán  

25.

vybavovanie opravných prostriedkov 

uplatnených podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o 

ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov

zákon č. 18/2018 Z.z. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
7 rokov účastníci konania a iné oprávnené osoby

26.

kontrola spracúvania osobných údajov podľa 

zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov

zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov
7 rokov

prevádzkovateľ a sprostredkovateľ, u ktorého 

bola vykonaná kontrola,iný oprávnený 

subjekt, subjekty poskytujúce súčinnosť,iný 

správny orgán

27.

kontrola spracúvania osobných údajov podľa 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov

zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
7 rokov

kontrolovaná osoba, iný oprávnený subjekt, 

subjekty poskytujúce súčinnosť

28.

prešetrovanie podnetov podľa zákona č. 

307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach 

súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej 

činnosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov

zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním 

protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5 rokov účastníci konania

29.

vybavovanie sťažností podľa zákona č. 

55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a zákona č. 

9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 

289/2012 Z. z. 

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

zákonov, zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. 

z.

5 rokov
účastníci konania, iný zákonom oprávnený 

subjekt 

30.

vybavovanie sťažností podľa zákona č. 

9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení 

neskorších predpisov

zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov 5 rokov
sťažovateľ a iné osoby, ktorých sa sťažnosť 

týka

31. vybavovanie súdnych sporov

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

predpisov; zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení 

norskorších predpisov

5 rokov účastníci konania,iný oprávnený subjekt 

32. exekúcie

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

10 rokov
osoby oprávnené v zmysle príslušných 

predpisov, notári

33.

evidencia uplatnených práv dotknutých osôb 

podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o 

ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov

zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
7 rokov

fyzické osoby uplatňujúce práva dotknutých 

osôb



34.

evidencia uplatnených práv dotknutých osôb 

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov

zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
7 rokov

fyzické osoby uplatňujúce práva dotknutých 

osôb


