
ZMLUVA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 
uzavretá na základe § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zmluva“) 
 
 
 
 

 ZMLUVNÉ STRANY 
 

Prevádzkovateľ: Trenčiansky samosprávy kraj  
sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01  Trenčín 
zastúpený: Ing. Jaroslav Baška, predseda  
IČO: 36126624 
DIČ:  
bankové spojenie: Štátna pokladnica   
č. účtu: 7000504489/8180 
(ďalej len „Prevádzkovateľ“) 
 
 
Sprostredkovateľ: Asseco Solutions, a. s.  
sídlo: Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 
zastúpený: Ing. Edita Angyalová,  členka predstavenstva 
IČO: 00602311 
DIČ: 2020447990 
IČ DPH: SK2020447990 
bankové spojenie:                      Slovenská  spor i t eľňa ,  a .  s .   
číslo účtu: 0177990855/0900 
(ďalej len „Sprostredkovateľ“) 
 
 
Prevádzkovateľ a Sprostredkovateľ sú ďalej spoločne označovaní ako „Zmluvné strany“ alebo 
samostatne ako „Zmluvná strana“. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREAMBULA 
 
Táto zmluva definuje vzájomné práva a povinnosti pri spracúvania osobných údajov na 
strane prevádzkovateľa vrátane jeho organizácií v zriaďovateľskej a zakladateľskej 
pôsobnosti ako aj na strane sprostredkovateľa.  
Zmluvné strany  sa zaväzujú aplikovať podmienky plnenia tejto zmluvy aj na organizácie 
v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti prevádzkovateľa. 
 



Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľa dbal  na jeho odbornú, 
technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť 
spracúvaných osobných údajov opatreniami podľa zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). 
 
Prevádzkovateľ podpisom tejto Zmluvy súhlasí so spracúvaním osobných údajov 
v informačných systémoch osobných údajov Sprostredkovateľom.  
 
Sprostredkovateľ podpisom tejto  Zmluvy  vyhlasuje,  že  prijal  všetky  potrebné  opatrenia,  
ktoré  sú  požadované v zmysle Zákona. 
 
 
 
 

ČL. I PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 
 

1. Predmetom tejto Zmluvy je poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním 
osobných údajov v informačných systémoch osobných údajov „Účtovná agenda“ a „Mzdová 
a personálna agenda“ a určenie s tým súvisiacich vzájomných práv a povinností pri 
spracúvaní osobných údajov. Poverenie spracúvaním osobných údajov Prevádzkovateľom 
vyplýva z vykonávania a zabezpečovania činnosti v oblasti poskytovania služieb na servis 
ekonomického informačného systému SPIN, iSPIN  a WMzdy (administrácia databázy 
a serverov, programovanie, metodika – legislatívne a organizačné poradenstvo, školenia, 
práca s údajmi, inštalácia nových programových modulov a tlačových zostáv, konverzie 
údajov a pozáručné odstraňovanie vád a  porúch systému, odovzdávanie opravy do rutinnej 
prevádzky, update, upgrade, hepldesk a ďalšie výkony a to aj prostredníctvom vzdialeného 
pripojenia) na základe Servisnej zmluvy EIS – SPIN č.158/2005/S. 

 

2. Účelom spracúvania osobných údajov v informačných systémoch osobných údajov je vedenie 
účtovníctva a vedenie evidencie správnych poplatkov prevádzkovateľa a jeho organizácií 
v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti  a  zabezpečovanie procesu spracovania miezd 
a personalistiky pre zamestnancov prevádzkovateľa a  zamestnancov organizácií 
v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti prevádzkovateľa, poslancov Zastupiteľstva 
Prevádzkovateľa, osôb vykonávajúcich pre prevádzkovateľa a organizácie v jeho 
zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti práce mimo pracovného pomeru, riaditeľov 
a   štatutárov organizácií v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti prevádzkovateľa.  

 
3. Na základe tejto Zmluvy poskytne Prevádzkovateľ Sprostredkovateľovi osobné údaje, 

ktoré bude Sprostredkovateľ pre Prevádzkovateľa spracúvať za podmienok dohodnutých v 
tejto Zmluve ako aj podmienok dohodnutých v Servisnej zmluve EIS – SPIN č.158/2005/S.  
Rozsah poskytovaných osobných údajov je definovaný v evidenčných listoch informačných 
systémov osobných údajov podľa § 43 Zákona, ktoré sú prílohou č.1 tejto zmluvy. 

 
4. Okruh dotknutých osôb pre účely tejto Zmluvy je definovaný v evidenčných listoch 

informačných systémov osobných údajov podľa § 43 Zákona, ktoré sú prílohou č.1 tejto 
zmluvy. 

 
 
 
 



ČL. II ZÁSADY A PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 

 
Zmluvné strany sa dohodli na týchto zásadách a podmienkach spracúvania osobných údajov: 

1. Sprostredkovateľ   je   oprávnený   spracúvať   osobné   údaje   poskytnuté   Prevádzkovateľom 
v rozsahu a za podmienok ustanovených v platných právnych predpisoch a v rozsahu a za 
podmienok dojednaných v tejto Zmluve ako aj v Servisnej zmluve EIS – SPIN 
č.158/2005/S. 

2. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať len tie údaje, ktoré zodpovedajú účelu ich 
spracúvania, pričom má povinnosť, okrem iného: 

a) spracúvať osobné údaje len na určené účely; 

b) spracúvať len také osobné údaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedajú určenému 
účelu a sú nevyhnutné pre jeho dosiahnutie; 

c) udržiavať osobné údaje získané na rozdielne účely oddelene a zabezpečiť, aby osobné 
údaje boli spracúvané iba spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, pre ktorý boli 
zhromaždené; 

d) spracúvať  iba  správne,  kompletné  a aktuálne  osobné  údaje  vo  vzťahu  k účelu  
ich spracúvania a naložiť s nesprávnymi a nekompletnými údajmi v súlade so Zákonom; 

e) spracúvať  osobné  údaje  v súlade  s dobrými  mravmi  a konať  spôsobom,  ktorý  nie  
je v rozpore so Zákonom, ani inými právnymi predpismi a ani ich neobchádza. 

3. Sprostredkovateľ je oprávnený pre účely plnenia tejto Zmluvy a Servisnej zmluvy EIS – 
SPIN č.158/2005/S vykonávať len operácie, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie účelu 
spracúvania osobných údajov a  to aj prostredníctvom vzdialeného pripojenia.  Za týmto 
účelom majú zamestnanci Sprostredkovateľa sprístupnené databázy s osobnými údajmi v 
informačných systémoch Prevádzkovateľa a jeho organizácií v zriaďovateľskej 
a zakladateľskej pôsobnosti, majú možnosť vykonávať ich spracúvanie  v rámci výkonu ich 
práce pre účely plnenia Servisnej zmluvy EIS – SPIN č.158/2005/S. 

4. Prevádzkovateľ  si  vyhradzuje  právo  rozhodnúť  o poskytovaní  získaných  osobných  
údajov z informačného systému tretím stranám. 

5. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov sa Prevádzkovateľ zaväzuje poskytovať 
Sprostredkovateľovi správne a aktuálne osobné údaje, tým nie je dotknutá zodpovednosť 
dotknutých osôb za pravdivosť poskytnutých osobných údajov. 

6. Za bezpečnosť poskytnutých osobných údajov zodpovedá Sprostredkovateľ tým, že ich 
chráni pred odcudzením, stratou, poškodením, neoprávneným prístupom, zmenou a 
rozširovaním. Sprostredkovateľ  sa  za  týmto  účelom  zaväzuje  prijať  primerané  
technické,  organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracovania 
osobných údajov v informačnom systéme a to formou a za podmienok stanovených 
Zákonom. 
 

7. Sprostredkovateľ a jeho zamestnanci, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi 
dotknutých osôb sú povinní zachovávať o nich mlčanlivosť, povinnosť mlčanlivosti trvá 
aj po ukončení spracúvania osobných údajov. Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných 
zákonov. 

 
8. Sprostredkovateľ sa zaväzuje preukázateľne poučiť vlastné oprávnené osoby o ich právach 

a povinnostiach pri ochrane osobných údajov vyplývajúcich z platných právnych predpisov, 



ako aj o zodpovednosti v prípade ich porušenia. 
 
9. Sprostredkovateľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť Prevádzkovateľovi každý prípad 

podozrenia úniku, straty, zničenia, zneužitia alebo iného nenáležitého nakladania s 
osobnými údajmi. 

10. Prevádzkovateľ aj Sprostredkovateľ sa zaväzujú rešpektovať právo dotknutej osoby na 
informácie súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov v informačnom systéme, pokiaľ si 
ho písomne uplatní. 

11. Sprostredkovateľ po skončení účelu spracúvania osobných údajov, najneskôr však pred 
ukončením platnosti tejto Zmluvy, bezodkladne odovzdá Prevádzkovateľovi všetky 
osobné údaje a doklady súvisiace s ich spracúvaním v informačných systémoch osobných 
údajov, ktoré mu boli poskytnuté Prevádzkovateľom alebo dotknutými osobami a to aj v 
prístupnej elektronickej forme ak existuje. Prevádzkovateľ po skončení účelu spracúvania 
osobných údajov zabezpečí úschovu a ochranu osobných údajov v súlade s platnou 
legislatívou. 

 
 
 
 

ČL. III SUBDODÁVATELIA 
 
1. Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že nezadá na spracovanie osobných údajov v informačných 

systémoch osobných údajov Prevádzkovateľa prípadným subdodávateľom, bez 
predchádzajúcej písomnej dohody s Prevádzkovateľom, žiadnu zo spracovateľských 
operácií, ktoré vykonáva v mene Prevádzkovateľa podľa tejto Zmluvy. Pokiaľ 
Sprostredkovateľ so súhlasom Prevádzkovateľa zadáva zákazky na spracovanie údajov 
subdodávateľom podľa tejto Zmluvy, môže to uskutočniť len formou písomnej dohody 
so subdodávateľom, ktorá subdodávateľovi uloží rovnaké záväzky, aké má Sprostredkovateľ 
podľa tejto Zmluvy. Pokiaľ subdodávateľ neplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany 
osobných údajov,  je Sprostredkovateľ naďalej v plnej miere zodpovedný voči 
Prevádzkovateľovi za plnenie povinností subdodávateľa podľa tejto Zmluvy. 

 
2. Zoznam subdodávateľov Sprostredkovateľa v čase podpisu tejto Zmluvy je prílohou č. 2 tejto 

Zmluvy, tým nie je dotknutá povinnosť Sprostredkovateľa podľa čl. III ods.1 tejto zmluvy.   
 
 
 

ČL. IV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu  oprávnenými zástupcami Zmluvných strán 

a účinnosť dňom  nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Táto zmluva je platná počas doby 
trvania a platnosti Servisnej zmluvy EIS – SPIN č.158/2005/S. 

2. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje na základe tejto Zmluvy a za 
podmienok dojednaných v tejto Zmluve.  

3. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, že ich zmluvná 
voľnosť nie je obmedzená. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že táto Zmluva nebola uzavretá za nevýhodných podmienok 
alebo v tiesni, že si ju riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej 



obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. 
5. Pokiaľ niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné, alebo sa stane neskôr neplatným, nemá 

to vplyv na platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy. V prípade, že niektoré z 
ustanovení tejto Zmluvy je neplatné, alebo sa stane neskôr neplatným alebo neúčinným, 
zaväzujú sa Zmluvné strany, že  ho nahradia ustanovením, ktoré najviac zodpovedá 
pôvodnej vôli Zmluvných strán a účelu podľa tejto Zmluvy. 

6. Táto Zmluva môže byť doplnená a zmenená len písomným dodatkom podpísaným oboma 
Zmluvnými stranami. 

7. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo Zmluvných strán dostane 
po jednom rovnopise. 

 
 
 
 
 
 
Za Prevádzkovateľa:                                                                      Za Sprostredkovateľa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jaroslav Baška, v. r.  Ing. Edita Angyalová, v. r. 
      predseda                                                                               členka predstavenstva 
 
 
 
 
 
V Trenčíne dňa 22.6.2015 V Bratislave dňa 
 
 
 



 

Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov  
 
 
 
 

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV 
 
Predmet zmluvy neplníme prostredníctvom subdodávateľov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Edita Angyalová, v. r. 
členka predstavenstva 
 
 
 

 

 

 

V dňa 2015 
 
 
 
 
 
 



Príloha č.1 

 
 

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 v znení zákona č. 84/2014 Z. z. 

 
 
I. NÁZOV INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV 
MZDOVÁ A PERSONÁLNA AGENDA 
 
 
II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI 
Názov prevádzkovateľa Trenčiansky samosprávny kraj 
Identifikačné číslo organizácie 
(IČO) 

36126624 

Obec a PSČ    Trenčín 911 01 
Ulica a číslo K dolnej stanici 7282/20A 
Štát    Slovenská republika 
Právna forma   Územná samospráva 
Štatutárny orgán 
prevádzkovateľa (alebo osoba 
oprávnená konať v jeho mene) 

Ing. Jaroslav Baška 

Zástupca prevádzkovateľa ak bol 
vymenovaný a jeho IČO, sídlo 
a štatutárny orgán 

nie je vymenovaný 

Počet oprávnených osôb 160 
 
 
III. ÚDAJE O INFORMAČNOM SYSTÉME OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Účel spracúvania osobných 
údajov 

zabezpečenie procesu spracovania miezd a personalistiky 
pre zamestnancov prevádzkovateľa, poslancov, osôb 
vykonávajúcich pre prevádzkovateľa práce mimo 
pracovného pomeru, riaditeľov a a štatutárov organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti prevádzkovateľa 

Právny základ spracúvania 
osobných údajov   

- zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 
- zákon č. 400/2009 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. 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  
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- 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 
- zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov  
- zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení 
neskorších predpisov 

Okruh dotknutých osôb    - uchádzači o zamestnanie 
- zamestnanci prevádzkovateľa a ich rodinní príslušníci,  
- riaditelia stredných škôl a školských zariadení 
a ostatných zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
prevádzkovateľa 
- poslanci 
- fyzické osoby vykonávajúce pre prevádzkovateľa práce 
mimo pracovného pomeru 

Zoznam osobných údajov (alebo 
rozsah)    

- rodné číslo, meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, 
- dátum a miesto narodenia, 
- vlastnoručný podpis, 
- rodinný stav, 
- štátna príslušnosť,  
- štátne občianstvo, 
- trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, 
- pohlavie, 
- údaje o vzdelaní, 
- spôsobilosť na právne úkony, 
- poberanie prídavkov na deti, 
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- zdravotná poisťovňa 
- mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné 
náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon 
pracovnej činnosti, 
- údaje o odpracovanom čase, 
- údaje o bankovom účte fyzickej osoby, 
- sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným 
súdom alebo správnym orgánom, 
- peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené 
zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných 
orgánov, 
- súdom nariadená vyživovacia povinnosť 
- neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a 
dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich 
preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej 
núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných 
príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov 
ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré je zamestnanec 
povinný vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia 
podľa osobitného predpisu, 
- ročný úhrn vyplateného dôchodku, 
- údaje o pracovnej neschopnosti, 
- údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, 
- údaje o zmenenej pracovnej schopnosti a o miere 
zdravotného postihnutia 
- údaje o predchádzajúcich zamestnávateľoch a 
vykonávaných prácach, 
- pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu štátnej 
služby (výkonu prác vo verejnom záujme) alebo 
pracovnej činnosti, 
- údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, 
priezvisko, adresa, dátum narodenia, 
- údaje o manželovi alebo manželke, deťoch, rodičoch 
detí v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné 
číslo, adresa, plnenie školskej dochádzky 
- údaje z potvrdenia o zamestnaní, 
- údaje o vedení zamestnanca v evidencii 
nezamestnaných občanov, 
- údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej 
dovolenky, 
- údaje z dokladu o bezúhonnosti, 
- údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, 
- údaje zo zamestnaneckej zmluvy doplnkovej 
dôchodkovej poisťovne, 
- údaje o členstve v odborovej organizácii a platbe 
členského príspevku odborovej organizácii, 
- osobné údaje z majetkového priznania štátnych 
zamestnancov, 
- údaje z majetkového priznania zamestnancov pri 
výkone práce o verejnom záujme, 
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- osobné údaje spracúvané na oprávnení oboznamovať sa 
s utajovanými skutočnosťami, 
- osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o 
absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, 
- fotografia na účely identifikácie na služobnom preukaze 
- výkon služby v služobnom pomere, 
- údaje uvedené v životopise 

Označenie bezpečnostných 
opatrení  

bezpečnostný projekt informačného systému osobných 
údajov 

 
 
IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

Poskytovanie osobných údajov 

Tretie strany (prípadne okruh tretích 
strán) 

Právny základ 

Sociálna poisťovňa - zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 
- zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom 
dôchodkovom sporení  

zdravotné poisťovne - zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom 
poistení  

daňový úrad - zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
doplnkové dôchodkové sporiteľne  - zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom 

dôchodkovom sporení  
dôchodkové správcovské spoločnosti - zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení  

zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom 
dôchodkovom sporení  

orgány štátnej správy  a verejnej moci na 
výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát 
práce)  

- zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 
- zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o 
zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o 
nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní  
- zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a 
rozvoji verejného zdravia   
- zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práce  
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce  

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

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny - zákon č. 5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti  
- zákon č. 53/2003 Z. z. o orgánoch štátnej 
správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a 
služieb zamestnanosti  

súdy, orgány činné v trestnom konaní - zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny 
poriadok v znení neskorších predpisov 
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- zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok 
v znení neskorších predpisov 

exekútor - zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych 
exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný 
poriadok )  

Štatistický úrad - zákon č. 540/2001  o štátnej štatistike 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky 

- zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní 
základných škôl, stredných škôl a školských 
zariadení 

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 
sťažovateľ a iné osoby, ktorých sa 
sťažnosť týka 

- zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe 
- zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach 

Zverejňovanie osobných údajov 

Spôsob zverejnenia Právny základ 
Webové sídlo Trenčianskeho 
samosprávneho kraja 

§ 12 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 

Cezhraničný prenos osobných údajov 

Tretia krajina Právny základ 
prenos osobných údajov sa neuskutočňuje  
 
 
V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
1.1.2002 
 
 
 
 
 
    .........................................................               ......................................................... 
    Odtlačok pečiatky prevádzkovateľa                                Ing. Jaroslav Baška, v. r.  

                 predseda 
  
 
 
 
 



Príloha č. 1 

 
 

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 v znení zákona č. 84/2014 Z. z. 

 
 
I. NÁZOV INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV 
ÚČTOVNÁ AGENDA 
 
 
II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI 
Názov prevádzkovateľa Trenčiansky samosprávny kraj 
Identifikačné číslo organizácie 
(IČO) 

36126624 

Obec a PSČ    Trenčín 911 01 
Ulica a číslo K dolnej stanici 7282/20A 
Štát    Slovenská republika 
Právna forma   Územná samospráva 
Štatutárny orgán 
prevádzkovateľa (alebo osoba 
oprávnená konať v jeho mene) 

Ing. Jaroslav Baška 

Zástupca prevádzkovateľa ak bol 
vymenovaný a jeho IČO, sídlo 
a štatutárny orgán 

nie je vymenovaný 

Počet oprávnených osôb 160 
 
 
III. ÚDAJE O INFORMAČNOM SYSTÉME OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Účel spracúvania osobných 
údajov 

vedenie účtovníctva, vedenia evidencie správnych 
poplatkov 

Právny základ spracúvania 
osobných údajov   

zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov 
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy 
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 

Okruh dotknutých osôb    zmluvná strana 
zamestnanci  
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zamestnanci dodávateľov tovaru a služieb 
fyzické osoby, ktorým vznikla povinnosť uhradiť 
správny poplatok 
fyzické osoby, ktorým boli uložené sankcie 
fyzické osoby, ktorým boli poskytnuté dotácie 

Zoznam osobných údajov (alebo 
rozsah)    

meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, adresa trvalého 
pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e-
mailová adresa,  dátum narodenia, rodné číslo, 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 tretích 
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 

Audítor Zmluva 
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 
osobne 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 Trenčianskeho zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
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samosprávneho kraja k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov 

Cezhraničný prenos osobných údajov 

Tretia krajina Právny základ 
prenos osobných údajov sa neuskutočňuje  
 
 
V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
1.1.2002 
 
 
 
 
 
 
 
    .........................................................               ......................................................... 
    Odtlačok pečiatky prevádzkovateľa                                 Ing. Jaroslav Baška, v. r.   

                       predseda 
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