
Obchodné meno/meno a 
priezvisko IČO Adresa sídla PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt

Trenčiansky samosprávny kraj 36126624 K dolnej stanici 7282/20A 91101 Trenčn Slovenská republika info@tsk.sk +421 32 6555 111

osobneudaje@tsk.sk +421 32 6555 233

P. č. IS 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 Mzdy a personalistika odvody do Sociálnej poisťovne

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, Zákon č. 
311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 
predpisov, Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 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, 

zamestnanci, poslanci, riaditelia a štatutári 
organizácií v zriaďovacej pôsobnosti 
prevádzkovateľa, ich manželia alebo 
manželky zamestnancov, ich vyživované 
deti a rodičia ich vyživovaných detí a ich 
blízke osoby

bežné osobné údaje 10 rokov

Sociálna poisťovňa, iný 
oprávnený subjekt, 
sprostredkovatelia - Asseco 
Solutions, a.s., CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

2 Mzdy a personalistika odvody do zdravotnej poisťovne

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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,  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. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov, Zákon č.
302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch v znení neskorších
predpisov

zamestnanci, poslanci, riaditelia a štatutári 
organizácií v zriaďovacej pôsobnosti 
prevádzkovateľa, ich manželia alebo 
manželky zamestnancov, ich vyživované 
deti a rodičia ich vyživovaných detí a ich 
blízke osoby

bežné osobné údaje 10 rokov

zdravotné poisťovne, iný 
oprávnený subjekt, 
sprostredkovatelia - Asseco 
Solutions, a.s., CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

3 Mzdy a personalistika platenie príspevkov do doplnkovej 
dôchodkovej spoločnosti

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, Zákon č. 
650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v 
znení neskorších predpisov, 

zamestnanci, poslanci, riaditelia a štatutári 
organizácií v zriaďovacej pôsobnosti 
prevádzkovateľa

bežné osobné údaje
podľa 
registratúrneho 
plánu

iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovatelia - Asseco 
Solutions, a.s., CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

4 Mzdy a personalistika platenie preddavkov na daň z 
príjmov daňovému úradu

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, Zákon č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

zamestnanci, poslanci, riaditelia a štatutári 
organizácií v zriaďovacej pôsobnosti 
prevádzkovateľa, ich manželia alebo 
manželky zamestnancov, ich vyživované 
deti a rodičia ich vyživovaných detí a ich 
blízke osoby

bežné osobné údaje
podľa 
registratúrneho 
plánu

daňový úrad, iný oprávnený 
subjekt, sprostredkovatelia - 
Asseco Solutions, a.s., 
CRYSTAL CONSULTING, 
s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

Všeobecné spracovateľské operácie

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 
Identifikačné a kontaktné 
údaje
prevádzkovateľ
spoločný prevádzkovateľ
zástupca prevádzkovateľa
zodpovedná osoba
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P. č. IS 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)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 
Identifikačné a kontaktné 
údaje
prevádzkovateľ
spoločný prevádzkovateľ
zástupca prevádzkovateľa
zodpovedná osoba

5 Mzdy a personalistika
uplatnenie nezdaniteľnej časti 
základu dane, zamestnaneckej 
prémie, daňového bonusu

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, Zákon č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

zamestnanci, poslanci, riaditelia a štatutári 
organizácií v zriaďovacej pôsobnosti 
prevádzkovateľa, ich manželia alebo 
manželky zamestnancov, ich vyživované 
deti a rodičia ich vyživovaných detí a ich 
blízke osoby

bežné osobné údaje
podľa 
registratúrneho 
plánu

daňový úrad, iný oprávnený 
subjekt, sprostredkovatelia - 
Asseco Solutions, a.s., 
CRYSTAL CONSULTING, 
s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

6 Mzdy a personalistika

predkladanie prehľadu o zrazených 
a odvedených preddavkoch na daň z 
príjmov, o zamestnaneckej prémii, o 
daňovom bonuse a o daňovom 
bonuse na zaplatené úroky

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, Zákon č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

zamestnanci, poslanci, riaditelia a štatutári 
organizácií v zriaďovacej pôsobnosti 
prevádzkovateľa, ich manželia alebo 
manželky zamestnancov, ich vyživované 
deti a rodičia ich vyživovaných detí a ich 
blízke osoby

bežné osobné údaje
podľa 
registratúrneho 
plánu

daňový úrad, iný oprávnený 
subjekt, sprostredkovatelia - 
Asseco Solutions, a.s., 
CRYSTAL CONSULTING, 
s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

7 Mzdy a personalistika vedenie mzdových listov

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, Zákon č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

zamestnanci, poslanci, riaditelia a štatutári 
organizácií v zriaďovacej pôsobnosti 
prevádzkovateľa

bežné osobné údaje 10 rokov

daňový úrad, iný oprávnený 
subjekt, sprostredkovatelia - 
Asseco Solutions, a.s., 
CRYSTAL CONSULTING, 
s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

8 Mzdy a personalistika vedenie výplatných listín

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, Zákon č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

zamestnanci, poslanci, riaditelia a štatutári 
organizácií v zriaďovacej pôsobnosti 
prevádzkovateľa

bežné osobné údaje 10 rokov

daňový úrad, iný oprávnený 
subjekt, sprostredkovatelia - 
Asseco Solutions, a.s., 
CRYSTAL CONSULTING, 
s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

9 Mzdy a personalistika vydanie potvrdenia o zdaniteľných 
príjmoch

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, Zákon č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

zamestnanci, poslanci, riaditelia a štatutári 
organizácií v zriaďovacej pôsobnosti 
prevádzkovateľa

bežné osobné údaje 10 rokov

daňový úrad, iný oprávnený 
subjekt, sprostredkovatelia - 
Asseco Solutions, a.s., 
CRYSTAL CONSULTING, 
s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

10 Mzdy a personalistika zaplatenie dane z príjmov

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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,Zákon č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

zamestnanci, poslanci, riaditelia a štatutári 
organizácií v zriaďovacej pôsobnosti 
prevádzkovateľa

bežné osobné údaje
podľa 
registratúrneho 
plánu

daňový úrad, iný oprávnený 
subjekt, sprostredkovatelia - 
Asseco Solutions, a.s., 
CRYSTAL CONSULTING, 
s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy
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P. č. IS 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)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 
Identifikačné a kontaktné 
údaje
prevádzkovateľ
spoločný prevádzkovateľ
zástupca prevádzkovateľa
zodpovedná osoba

11 Mzdy a personalistika
predkladanie hlásení o vyúčtovaní 
dane a o úhrne príjmov zo závislej 
činnosti

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, Zákon č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

zamestnanci, poslanci, riaditelia a štatutári 
organizácií v zriaďovacej pôsobnosti 
prevádzkovateľa

bežné osobné údaje
podľa 
registratúrneho 
plánu

daňový úrad, iný oprávnený 
subjekt, sprostredkovatelia - 
Asseco Solutions, a.s., 
CRYSTAL CONSULTING, 
s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

12 Mzdy a personalistika podania daňového priznania na daň 
z príjmov zamestnancov

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, Zákon č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

zamestnanci, poslanci, riaditelia a štatutári 
organizácií v zriaďovacej pôsobnosti 
prevádzkovateľa

bežné osobné údaje
podľa 
registratúrneho 
plánu

daňový úrad, iný oprávnený 
subjekt, sprostredkovatelia - 
Asseco Solutions, a.s., 
CRYSTAL CONSULTING, 
s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

13 Mzdy a personalistika vykonanie ročného zúčtovania

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, Zákon č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

zamestnanci, poslanci, riaditelia a štatutári 
organizácií v zriaďovacej pôsobnosti 
prevádzkovateľa

bežné osobné údaje
podľa 
registratúrneho 
plánu

daňový úrad, iný oprávnený 
subjekt, sprostredkovatelia - 
Asseco Solutions, a.s., 
CRYSTAL CONSULTING, 
s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

14 Mzdy a personalistika tvorba a použitie sociálneho fondu

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, 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, poslanci, riaditelia a štatutári 
organizácií v zriaďovacej pôsobnosti 
prevádzkovateľa, ich manželia alebo 
manželky zamestnancov, ich vyživované 
deti a rodičia ich vyživovaných detí a ich 
blízke osoby

bežné osobné údaje
podľa 
registratúrneho 
plánu

iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovatelia - Asseco 
Solutions, a.s., CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

15 Mzdy a personalistika
poskytovanie náhrady príjmu pri 
dočasnej pracovnej neschopnosti 
zamestnanca

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, 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

zamestnanci, poslanci, riaditelia a štatutári 
organizácií v zriaďovacej pôsobnosti 
prevádzkovateľa

bežné osobné údaje a 
osobitná katerória 
osobných údajov

podľa 
registratúrneho 
plánu

iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovatelia - Asseco 
Solutions, a.s., CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

16 Mzdy a personalistika evidencia dochádzky

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, Zákon č. 
311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

zamestnanci, poslanci, riaditelia a štatutári 
organizácií v zriaďovacej pôsobnosti 
prevádzkovateľa

bežné osobné údaje
podľa 
registratúrneho 
plánu

Inšpektorát práce, Súdy, 
orgány činné v trestnom 
konaní, iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovatelia - Asseco 
Solutions, a.s., CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o., WEGA 
LH, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

mailto:info@tsk.sk
mailto:osobneudaje@tsk.sk


Obchodné meno/meno a 
priezvisko IČO Adresa sídla PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt
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P. č. IS 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)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 
Identifikačné a kontaktné 
údaje
prevádzkovateľ
spoločný prevádzkovateľ
zástupca prevádzkovateľa
zodpovedná osoba

17 Mzdy a personalistika popisy pracovných činností

Článok 6 ods. 1 písm. b) 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, Zákon č. 
311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

zamestnanci, poslanci, riaditelia a štatutári 
organizácií v zriaďovacej pôsobnosti 
prevádzkovateľa

bežné osobné údaje
podľa 
registratúrneho 
plánu

Inšpektorát práce, súdy, orgány 
činné v trestnom konaní, iný 
oprávnený subjekt, 
sprostredkovatelia - Asseco 
Solutions, a.s., CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

18 Mzdy a personalistika preukazy zamestnancov

Článok 6 ods. 1 písm. f) 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, oprávnený 
záujem prevádzkovateľa spočíva v nutnosti zabezpečiť 
overenie totožnosti zamestnanca pri vstupe do priestorov 
prevádzkovateľ prostredníctvom technických prostriedkov 
prevádzkovateľa

zamestnanci bežné osobné údaje
podľa 
registratúrneho 
plánu

Inšpektorát práce, súdy, orgány 
činné v trestnom konaní, iný 
oprávnený subjekt, 
sprostredkovatelia - WEGA LH, 
s.r.o., CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny 
alebo medzinárodnej 
organizácie sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

19 Mzdy a personalistika vykonávanie zrážok zo mzdy

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, Zákon č. 
311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 
predpisov, Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v 
znení neskorších predpisov, 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

zamestnanci, poslanci, riaditelia a štatutári 
organizácií v zriaďovacej pôsobnosti 
prevádzkovateľa

bežné osobné údaje
podľa 
registratúrneho 
plánu

Inšpektorát práce, súdy, orgány 
činné v trestnom konaní, 
exekútor, iný oprávnený 
subjekt, sprostredkovatelia - 
Asseco Solutions, a.s., 
CRYSTAL CONSULTING, 
s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

20 Mzdy a personalistika bezpečnosť a ochrana zdravia pri 
práci

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, Zákon č. 
311/2001 Z. z. Zákonník práce 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

zamestnanci, poslanci, riaditelia a štatutári 
organizácií v zriaďovacej pôsobnosti 
prevádzkovateľa

bežné osobné údaje 
podľa 
registratúrneho 
plánu

Inšpektorát práce, súdy, orgány 
činné v trestnom konaní, iný 
oprávnený subjekt, 
sprostredkovatelia - Asseco 
Solutions, a.s., CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

mailto:info@tsk.sk
mailto:osobneudaje@tsk.sk


Obchodné meno/meno a 
priezvisko IČO Adresa sídla PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt
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osobneudaje@tsk.sk +421 32 6555 233

P. č. IS 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)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 
Identifikačné a kontaktné 
údaje
prevádzkovateľ
spoločný prevádzkovateľ
zástupca prevádzkovateľa
zodpovedná osoba

21 Mzdy a personalistika ochrana pred požiarmi

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, Zákon č. 
311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 
predpisov,Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi

zamestnanci, poslanci, riaditelia a štatutári 
organizácií v zriaďovacej pôsobnosti 
prevádzkovateľa

bežné osobné údaje 
podľa 
registratúrneho 
plánu

Inšpektorát práce, súdy, orgány 
činné v trestnom konaní, iný 
oprávnený subjekt

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

22 Mzdy a personalistika vzdelávanie zamestnancov

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, Zákon č. 
311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

zamestnanci,  riaditelia a štatutári 
organizácií v zriaďovacej pôsobnosti 
prevádzkovateľa

bežné osobné údaje 
podľa 
registratúrneho 
plánu

Inšpektorát práce, súdy, orgány 
činné v trestnom konaní, iný 
oprávnený subjekt

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

23 Mzdy a personalistika
vzdelávanie zamestnancov 
organizácií v zriaďovateľskej 
pôsobnosti

Článok 6 ods. 1 písm. f) 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, Zákon č. 
311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

zamestnanci organizácii v zriaďovateľskej 
pôsobnosti prevádzakovateľa bežné osobné údaje 

podľa 
registratúrneho 
plánu

Inšpektorát práce, súdy, orgány 
činné v trestnom konaní, iný 
oprávnený subjekt

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

24 Mzdy a personalistika

plnenie povinností zamestnávateľa 
súvisiacich s pracovným pomerom 
alebo obdobným vzťahom 
vyplývajúcich z pracovnej zmluvy 
alebo dohôd o prácach 
vykonávaných mimo pracovného 
pomeru

Článok 6 ods. 1 písm. b) 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, Zákon č. 
311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 
predpisov, Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v znení neskorších predpisov, Zákon č. 
302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch v znení neskorších 
predpisov

zamestnanci, poslanci, riaditelia a štatutári 
organizácií v zriaďovacej pôsobnosti 
prevádzkovateľa

bežné osobné údaje
podľa 
registratúrneho 
plánu

Inšpektorát práce, zástupcovia 
zamestnancov, Úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny, súdy, 
orgány činné v trestnom 
konaní,
Exekútor, iný oprávnený 
subjekt,sprostredkovatelia - 
Asseco Solutions, a.s., 
CRYSTAL CONSULTING, 
s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

mailto:info@tsk.sk
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Obchodné meno/meno a 
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P. č. IS 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)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 
Identifikačné a kontaktné 
údaje
prevádzkovateľ
spoločný prevádzkovateľ
zástupca prevádzkovateľa
zodpovedná osoba

25 Mzdy a personalistika

plnenie iných povinností 
zamestnávateľa súvisiacich s 
pracovným pomerom alebo 
obdobným vzťahom (napr. na 
základe dohôd o prácach 
vykonávaných mimo pracovného
pomeru) vrátane predzmluvných 
vzťahov

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, Zákon č. 
311/2001 Z. z. Zákonník práce 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, 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. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v znení neskorších predpisov

uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, 
manželia
alebo manželky zamestnancov, 
vyživované deti
zamestnancov, rodičia vyživovaných detí 
zamestnancov,
blízke osoby, bývalí zamestnanci

bežné osobné údaje a 
osobitná katerória 
osobných údajov

podľa 
registratúrneho 
plánu

Sociálna poisťovňa, zdravotné 
poisťovne
daňový úrad, doplnkové 
dôchodkové sporiteľne,
dôchodkové správcovské 
spoločnosti, Inšpektorát práce, 
zástupcovia zamestnancov, 
Úrad práce, sociálnych vecí a 
rodiny, súdy, orgány činné v 
trestnom konaní,
exekútori, iný oprávnený 
subjekt, sprostredkovatelia - 
Asseco Solutions, a.s., 
CRYSTAL CONSULTING, 
s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

26 Mzdy a personalistika stravovanie zamestnancov

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, Zákon č. 
311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 
predpisov, Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v 
znení neskorších predpisov, Zákon č. 5/2004 Z. z. o 
službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov

zamestnanci, poslanci, riaditelia a štatutári 
organizácií v zriaďovacej pôsobnosti 
prevádzkovateľa a bývalí zamestnanci, 
poslanci, riaditelia a štatutári organizácií v 
zriaďovacej pôsobnosti prevádzkovateľa

bežné osobné údaje
podľa 
registratúrneho 
plánu

iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovatelia - Asseco 
Solutions, a.s., CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

27 Mzdy a personalistika osobné spisy zamestnancov 
pracujúcich vo verejnom záujme

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, Zákon č. 
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 

zamestnanci, poslanci, riaditelia a štatutári 
organizácií v zriaďovacej pôsobnosti 
prevádzkovateľa a bývalí zamestnanci, 
poslanci, riaditelia a štatutári organizácií v 
zriaďovacej pôsobnosti prevádzkovateľa

bežné osobné údaje
podľa 
registratúrneho 
plánu

iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovatelia - Asseco 
Solutions, a.s., CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy
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Obchodné meno/meno a 
priezvisko IČO Adresa sídla PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt
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P. č. IS 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)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 
Identifikačné a kontaktné 
údaje
prevádzkovateľ
spoločný prevádzkovateľ
zástupca prevádzkovateľa
zodpovedná osoba

28 Mzdy a personalistika dohody o hmotnej zodpovednosti

Článok 6 ods. 1 písm. b) 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

zamestnanci, riaditelia a štatutári 
organizácií v zriaďovacej pôsobnosti 
prevádzkovateľa a bývalí zamestnanci, 
riaditelia a štatutári organizácií v 
zriaďovacej pôsobnosti prevádzkovateľa

identifikačné údaje 
zamestnanca

podľa 
registratúrneho 
plánu

Inšpektorát práce, súdy, orgány 
činné v trestnom konaní, iný 
oprávnený subjekt, 
sprostredkovatelia - Asseco 
Solutions, a.s., CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

29 Mzdy a personalistika

personálna agenda riaditeľov, 
zamestnancov poverených riadením 
organizácii v zriaďovateľskej 
pôsobnosti prevádzkovateľa

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, zákon č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o 
samosprávnych krajoch), zákon č. 552/2003 o výkone práce 
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

fyzické osoby - riaditelia organizácii v 
zriaďovateľskej pôsobnosti 
prevádzkovateľa, zamestnanci poverení 
riadením organizácii v zriaďovateľskej 
pôsobnosti prevádzkovateľa

bežné osobné údaje - 
meno, priezvisko, titul, 
adresa, e-mail, tel. 
kontakt, organizácia v 
zriadovateľskej 
pôsobnosti 
prevádzkovateľa

podľa 
registratúrneho 
plánu

súdy, orgány činné v trestnom 
konaní, iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovatelia - Asseco 
Solutions, a.s., CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

30 Mzdy a personalistika

personálna agenda vybraných 
zamestnancov organizácii v 
zriaďovateľskej pôsobnosti 
prevádzkovateľa

Článok 6 ods. 1 písm. f) 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

fyzické osoby - vybraní zamestnanci 
organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti 
prevádzkovateľa

bežné osobné údaje - 
meno, priezvisko, titul, 
e-mail, tel. kontakt, 
zamestnávateľ

po dobu trvania 
pracovného 
pomeru v 
organizácii v 
zriaďovateľskej 
pôsobnosti 
prevádzkovateľa

súdy, orgány činné v trestnom 
konaní, iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovatelia - Asseco 
Solutions, a.s., CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

31 Mzdy a personalistika cestovné náhrady

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, Zákon č. 
311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 283/2002 Z. z.o cestovných náhradách

zamestnanci, poslanci, riaditelia a štatutári 
organizácií v zriaďovacej pôsobnosti 
prevádzkovateľa

bežné osobné údaje 
podľa 
registratúrneho 
plánu

súdy, orgány činné v trestnom 
konaní,
iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovatelia - Asseco 
Solutions, a.s., CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

32 Mzdy a personalistika benefity pre zamestnancov 
vyplývajúce z kolektívnej zmluvy

Článok 6 ods. 1 písm. b) 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

zamestnanci, poslanci, riaditelia a štatutári 
organizácií v zriaďovacej pôsobnosti 
prevádzkovateľa

bežné osobné údaje
počas trvania 
pracovného 
pomeru 

Inšpektorát práce, súdy, orgány 
činné v trestnom konaní, iný 
opránený subjekt, 
sprostredkovatelia - Asseco 
Solutions, a.s., CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

mailto:info@tsk.sk
mailto:osobneudaje@tsk.sk


Obchodné meno/meno a 
priezvisko IČO Adresa sídla PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt

Trenčiansky samosprávny kraj 36126624 K dolnej stanici 7282/20A 91101 Trenčn Slovenská republika info@tsk.sk +421 32 6555 111

osobneudaje@tsk.sk +421 32 6555 233

P. č. IS 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)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 
Identifikačné a kontaktné 
údaje
prevádzkovateľ
spoločný prevádzkovateľ
zástupca prevádzkovateľa
zodpovedná osoba

33 Účtovné doklady spracovanie účtovných dokladov

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, 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. 145/1995 Zb. 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. 552/2003 Z. z. 
o výkone práce vo verejnom záujme

fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú 
spracúvané v súvislosti so spracovaním 
účtovných dokladov

bežné osobné údaje
podľa 
registratúrneho 
plánu

Sociálna poisťovňa, zdravotné 
poisťovne,
daňový úrad, 
audítori, iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovatelia - Asseco 
Solutions, a.s., CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

34 Uchádzači o 
zamestnanie

výberové konania vedúcich 
zamestnancov

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 
311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

uchádzači o miesto vedúcich 
zamestnancov u prevádzkovateľa a o 
miesto vedúcich zamestnancov a 
štatutárov organizácií v zriaďovateľskej 
pôsobnosti prevádzkovateľa

bežné osobné údaje 10 rokov

Inšpektorát práce, súdy, orgány 
činné v trestnom konaní, 
výberová komisia, iný 
oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

35 Uchádzači o 
zamestnanie výberové konania zamestnancov

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení 
neskroších predpisov

uchádzači o zamestnanie bežné osobné údaje 10 rokov

Inšpektorát práce, súdy, orgány 
činné v trestnom konaní, 
výberová komisia, iný 
oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

36 Uchádzači o 
zamestnanie

evidencia uchádzačov o 
zamestnanie

Článok 6 ods. 1 písm. a) 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

fyzické osoby uchádzajúce sa o 
zamestnanie bežné osobné údaje 

podľa 
registratúrneho 
plánu

Inšpektorát práce, súdy, orgány 
činné v trestnom konaní, iný 
oprávnený subjekt, 
sprosredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

mailto:info@tsk.sk
mailto:osobneudaje@tsk.sk


Obchodné meno/meno a 
priezvisko IČO Adresa sídla PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt

Trenčiansky samosprávny kraj 36126624 K dolnej stanici 7282/20A 91101 Trenčn Slovenská republika info@tsk.sk +421 32 6555 111

osobneudaje@tsk.sk +421 32 6555 233

P. č. IS 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)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 
Identifikačné a kontaktné 
údaje
prevádzkovateľ
spoločný prevádzkovateľ
zástupca prevádzkovateľa
zodpovedná osoba

37 Správa registratúry správa registratúry

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, Zákon č. 
395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 
305/2013 Z. z.. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niekotrých 
zákonov (o e-Governmente) v znení neskorších predpisov

fyzické osoby - odosielatelia a 
prijímatelia úradnej korešpondencie, 
zástupcovia a zamestnanci právnických 
osôb - odosielateľov a prijímateľov úradnej 
korešpondencie

bežné osobné údaje
podľa 
registratúrneho 
plánu

Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky, iný oprávnený 
subjekt, sprosredkovateľ - 
CRYSTAL CONSULTING, 
s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

38 Evidencia vstupu
ochrana majetku prevádzkovateľa 
zaznamenávaním návštevníkov cez 
čítačku občianskych preukazov

Článok 6 ods. 1 písm. f) 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

fyzické osoby - návštevníci priestorov 
prevádzkovateľa

titul, meno, priezvisko, 
číslo občianskeho 
preukazu

2 roky od 
získania 
osobných údajov

Súdy, orgány činné v trestnom 
konaní,
iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - Wega LH, 
s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

39 Kamerový systém monitorovanie zamestnancov

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení 
neskorších predpisov

fyzické osoby - zamestnanci 
prevádzkovateľa na pracovisku bežné osobné údaje 7 dní

Súdy, orgány činné v trestnom 
konaní,
iný oprávnený subjekt

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

40 Kamerový systém
monitorovanie priestorov 
prístupných verejnosti a 
prevádzkových priestorov

Článok 6 ods. 1 písm. f) 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

fyzické osoby nachádzajúce sa v 
prevádzkových priestoroch 
prevádzkovateľa a v priestoroch 
prístupných verejnosti

bežné osobné údaje 7 dní
Súdy, orgány činné v trestnom 
konaní,
iný oprávnený subjekt

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

41
Oznamovanie 
protispoločenskej 
činnosti

prešetrovanie podnetov podľa 
zákona č. 307/2014 Z. z. o 
niektorých opatreniach súvisiacich s 
oznamovaním protispoločenskej 
činnosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach 
súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov

fyzické osoby, ktoré podali podnet a ktoré 
sú prešetrované

bežné osobné údaje a 
údaje potrebné na 
prešetrenie podnetu

3 roky

Ministerstvo spravodlivosti SR, 
súdy, orgány činné v trestnom 
konaní,
iný oprávnený subjekt, 
sprosredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

42 Školenia a kurzy uskutočňovanie vzdelávacích 
školení a kurzov

Článok 6 ods. 1 písm. f) 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

fyzické osoby - účastníci školení a kurzov e-mailová adresa, 
meno, priezvisko

1 rok od 
uskutočnenia 
školenia

súdy, orgány činné v trestnom 
konaní,
Iný oprávnený subjekt, 
sprosredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)
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Obchodné meno/meno a 
priezvisko IČO Adresa sídla PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt

Trenčiansky samosprávny kraj 36126624 K dolnej stanici 7282/20A 91101 Trenčn Slovenská republika info@tsk.sk +421 32 6555 111

osobneudaje@tsk.sk +421 32 6555 233

P. č. IS 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)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 
Identifikačné a kontaktné 
údaje
prevádzkovateľ
spoločný prevádzkovateľ
zástupca prevádzkovateľa
zodpovedná osoba

43 Súdne konania evidencia a vedenie súdnych konaní

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v 
znení zákona v znení neskorších predpisov, zákon č. 
307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení 
niektorých zákonov

účastníci konania a iné fyzické osoby, 
ktoré vystupujú v konaní

bežné osobné údaje a 
osobitná katerória 
osobných údajov

podľa 
registratúrneho 
plánu

účastníci konania, súdy, orgány 
činné v trestnom konaní, 
advokátska kancelária, 
účastníci konania, znalci, 
prekladatelia, iný zákonom 
oprávnený subjekt, 
sprosredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

44 Správne konania evidencia a vedenie správnych 
konaní

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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,  zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok 
v znení zákona v znení neskorších predpisov, zákon č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov

účastníci konania a iné fyzické osoby, 
ktoré vystupujú v konaní bežné osobné údaje

10 rokov od 
skončenia 
správneho 
konania

účastníci konania, súdy, orgány 
činné v trestnom konaní, 
advokátska kancelária, 
účastníci konania, znalci, 
prekladatelia, iný oprávnený 
subjekt, sprosredkovateľ - 
CRYSTAL CONSULTING, 
s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

45 Exekučné konania evidencia a vedenie exekučných 
konaní

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a 
exekučnej činnosti

účastníci konania a iné fyzické osoby, 
ktoré vystupujú v konaní

bežné osobné údaje a 
osobitná katerória 
osobných údajov

podľa 
registratúrneho 
plánu

účastníci konania, súdy, 
exekútor, orgány činné v 
trestnom konaní, advokátska 
kancelária, účastníci konania, 
iný zákonom oprávnený 
subjekt, sprosredkovateľ - 
CRYSTAL CONSULTING, 
s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

mailto:info@tsk.sk
mailto:osobneudaje@tsk.sk


Obchodné meno/meno a 
priezvisko IČO Adresa sídla PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt

Trenčiansky samosprávny kraj 36126624 K dolnej stanici 7282/20A 91101 Trenčn Slovenská republika info@tsk.sk +421 32 6555 111

osobneudaje@tsk.sk +421 32 6555 233

P. č. IS 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)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 
Identifikačné a kontaktné 
údaje
prevádzkovateľ
spoločný prevádzkovateľ
zástupca prevádzkovateľa
zodpovedná osoba

46 Verejné obstarávania zadávanie zákaziek a realizácia 
verejných obstarávaní

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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,  zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v 
znení neskorších predpisov

účastníci konania a iné fyzické osoby, 
ktoré vystupujú v konaní

meno, priezvisko, e-
mail, telefónne číslo, 
pri odborne 
spôsobilých osobách 
meno, priezvisko, 
adresa, dátum a 
miesto narodenia, 
údaje o odbornej 
kvalifikácii, 
vlastnoručný podpis, e-
mail, telefónne číslo, 
vlastnoručný podpis, 
vzdelanie, prax a iné 
bežné osobné údaje

10 rokov odo dňa 
odoslania 
oznámenia o 
výsledku 
verejného 
obstarávania 
alebo počas celej 
doby trvania 
zmluvy, podľa 
toho, ktorá 
skutočnosť 
nastane skôr

Najvyšší kontrolný úrad, Úrad 
pre verejné obstarávanie, 
Európska komisia, 
Protimonopolný úrad, súdy, 
orgány činné v trestnom 
konaní, Úrad pre úradné 
publikácie Európskej únie, 
Ministerstvo financií SR, Úrad 
vládneho auditu, Úrad vlády 
Slovenskej republiky, členovia 
poroty, náhradníci členov 
poroty, členovia komisií, 
experti, znalci, lektori, iný 
oprávnený subjekt, 
sprosredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

47 Verejné obstarávania vyhodnocovanie verejných 
obstarávaní

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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,  zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v 
znení neskorších predpisov

účastníci konania a iné fyzické osoby, 
ktoré vystupujú v konaní

meno, priezvisko, e-
mail, telefónne číslo, 
pri odborne 
spôsobilých osobách 
meno, priezvisko, 
adresa, dátum a 
miesto narodenia, 
údaje o odbornej 
kvalifikácii, 
vlastnoručný podpis, e-
mail, telefónne číslo, 
vlastnoručný podpis, 
vzdelanie, prax a iné 
bežné osobné údaje

podľa 
registratúrneho 
plánu

Najvyšší kontrolný úrad, Úrad 
pre verejné obstarávanie, 
Európska komisia, 
Protimonopolný úrad, súdy, 
orgány činné v trestnom 
konaní, Úrad pre úradné 
publikácie Európskej únie, 
Ministerstvo financií SR, Úrad 
vládneho auditu, Úrad vlády 
Slovenskej republiky, členovia 
poroty, náhradníci členov 
poroty, členovia komisií, 
sprostredkovatelia - externí 
experti, znalci, lektori, iný 
oprávnený subjekt, 
sprosredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

mailto:info@tsk.sk
mailto:osobneudaje@tsk.sk


Obchodné meno/meno a 
priezvisko IČO Adresa sídla PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt

Trenčiansky samosprávny kraj 36126624 K dolnej stanici 7282/20A 91101 Trenčn Slovenská republika info@tsk.sk +421 32 6555 111

osobneudaje@tsk.sk +421 32 6555 233

P. č. IS 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)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 
Identifikačné a kontaktné 
údaje
prevádzkovateľ
spoločný prevádzkovateľ
zástupca prevádzkovateľa
zodpovedná osoba

48 Prezentácia oceňovanie osobností 
Trenčianskeho kraja

Článok 6 ods. 1 písm. a) 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

účastníci konania a iné fyzické osoby, 
ktoré vystupujú v konaní bežné osobné údaje

3 roky od 
udelenia súhlasu 
alebo do 
odvolania 
súhlasu, podľa 
toho, ktorá 
skutočnosť 
nastane skôr

verejnosť, iný oprávnení 
subjekt, sprosredkovateľ - 
CRYSTAL CONSULTING, 
s.r.o.

prenos do USA 
spoločnosti Facebook, 
Inc. a Google Inc.

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

49 Prezentácia 
webová stránka - zasielanie 
informácií o aktualitách z 
Trenčianskeho kraja (newsletter)

Článok 6 ods. 1 písm. a) 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

fyzické osoby, ktoré sa prihlásili do odberu 
informácií e-mailová adresa

3 roky od 
udelenia súhlasu 
alebo do 
odvolania 
súhlasu, podľa 
toho, ktorá 
skutočnosť 
nastane skôr

iný oprávnený subjekt, 
sprosredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

50 Prezentácia webová stránka - vybavovanie 
návrhov v sekcii "Návrh na zlepšenie

Článok 6 ods. 1 písm. f) 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

fyzické osoby, ktoré sa zaslali návrh na 
zlepšenie

meno, priezvisko, e-
mailovú adresu, 
telefonický kontakt, 
text správy

30 dní odo dňa 
splnenia účelu 
alebo podľa 
registratúrneho 
plánu

iný oprávnený subjekt, 
sprosredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

51 Prezentácia 
prezentovanie fotografií a 
audiovizuálnych záznamov z 
verejných podujatí

Článok 6 ods. 1 písm. f) 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

fyzické osoby - účastníci verejných 
podujatí

fotografie a prejavy 
osobnej povahy, 
meno, priezvisko, 
funkcia alebo iné 
označenie fyzickej 
osoby

podľa 
registratúrneho 
plánu

verejnosť, iný oprávnený 
subjekt sprostredkovatelia - 
CRYSTAL CONSULTING, 
s.r.o., Facebook, Inc. a Google 
LLC, YouTube LLC

prenos do USA 
spoločnosti Facebook, 
Inc., Google LLC, 
YouTube LLC

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

52 Prezentácia 
prezentovanie fotografií a 
audiovizuálnych záznamov z 
neverejných podujatí

Článok 6 ods. 1 písm. a) 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

fyzické osoby - účastníci neverejných 
podujatí

fotografie a prejavy 
osobnej povahy, 
meno, priezvisko, 
funkcia alebo iné 
označenie fyzickej 
osoby

podľa 
registratúrneho 
plánu

verejnosť, iný oprávnený 
subjekt sprostredkovatelia - 
CRYSTAL CONSULTING, 
s.r.o., Facebook, Inc. a Google 
LLC, YouTube LLC

prenos do USA 
spoločnosti Facebook, 
Inc., Google LLC, 
YouTube LLC

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

53 Prezentácia 

prezentácia prevádzkovateľa na 
nástenke v prevádzkových 
priestoroch prevádzkovateľa a na 
webovej stránke

Článok 6 ods. 1 písm. f) 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, ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
v znení neskorších predpisov

predseda a poslanci meno, priezvisko, 
fotografia, e-mail

počas výkonu 
funkcie

verejnosť, iný oprávnený 
subjekt, sprostredkovateľ - 
CRYSTAL CONSULTING  
s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

mailto:info@tsk.sk
mailto:osobneudaje@tsk.sk


Obchodné meno/meno a 
priezvisko IČO Adresa sídla PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt

Trenčiansky samosprávny kraj 36126624 K dolnej stanici 7282/20A 91101 Trenčn Slovenská republika info@tsk.sk +421 32 6555 111

osobneudaje@tsk.sk +421 32 6555 233

P. č. IS 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)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 
Identifikačné a kontaktné 
údaje
prevádzkovateľ
spoločný prevádzkovateľ
zástupca prevádzkovateľa
zodpovedná osoba

54 Prezentácia vyhotovovanie prezentačných 
materiálov

Článok 6 ods. 1 písm. f) 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

fyzické osoby, ktoré sú vyobrazené na 
prezentačných materiáloch fotografia

do splnenia 
účelu, najviac do 
uplynutia 5 rokov 
od vyhotovenia 
prezentačného 
materiálu

verejnosť, iný oprávnený 
subjekt

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

55 Prezentácia vedenie kroník a pamätných kníh

Článok 6 ods. 1 písm. f) 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

fyzické osoby, ktoré sú uvedené v 
kronikách a pamätných knihách bežné osobné údaje

podľa 
registratúrneho 
plánu

verejnosť, iný oprávnený 
subjekt

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

56 Prezentácia súťaže pre verejnosť

Článok 6 ods. 1 písm. a) 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

fyzické osoby, ktoré sa zúčastňujú súťaže bežné osobné údaje 
podľa štatútu súťaže

počas súťaže v 
zmysle štatútu 
súťaže, najdlhšie 
však do 2 rokov 
odo dňa 
skončenia 
súťaže alebo do 
odvolania 
súhlasu, podľa 
toho, ktorá 
skutočnosť 
nastane skôr

externí hodnotitelia, verejnosť, 
iný oprávnený subjekt, iný 
oprávnený subjekt

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

57 Prezentácia ankety - zisťovanie preferencií a 
názorov verejnosti

Článok 6 ods. 1 písm. a) 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

fyzické osoby, ktoré sa zúčastňujú ankety bežné osobné údaje v 
závislosti od ankety

počas ankety, 
najdlhšie však 2 
roky odo dňa 
skončenia ankety 
alebo do 
odvolania 
súhlasu, podľa 
toho, ktorá 
skutočnosť 
nastane skôr

externí hodnotitelia, 
sprostredkovatelia, verejnosť, 
iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - Google LLC

prenos do USA - 
sprostredkovateľ Google 
LLC

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

58 Novinári
evidovanie akreditovaných 
novinárov, ktorý sa zúčastňujú na 
zastupiteľstve

Článok 6 ods. 1 písm. a) 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

fyzické osoby - akreditovaní novinári

meno, priezvisko, 
telefónne číslo,  e-
mail, číslo 
občianskeho 
preukazu, označenie 
zamestnávateľa, číslo 
novinárskeho 
preukazu

1 rok odo dňa 
udelenia 
akreditácie alebo 
do odvolania 
súhlasu, podľa 
toho, ktorá 
skutočnosť 
nastane skôr

iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - Google LLC

prenos do USA - 
sprostredkovateľ Google 
LLC

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

mailto:info@tsk.sk
mailto:osobneudaje@tsk.sk


Obchodné meno/meno a 
priezvisko IČO Adresa sídla PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt

Trenčiansky samosprávny kraj 36126624 K dolnej stanici 7282/20A 91101 Trenčn Slovenská republika info@tsk.sk +421 32 6555 111

osobneudaje@tsk.sk +421 32 6555 233

P. č. IS 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)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 
Identifikačné a kontaktné 
údaje
prevádzkovateľ
spoločný prevádzkovateľ
zástupca prevádzkovateľa
zodpovedná osoba

59 Novinári udelenie akreditácie novinárom

Článok 6 ods. 1 písm. a) 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

fyzické osoby - akreditovaní novinári

meno, priezvisko, 
telefónne číslo,  e-
mail, číslo 
občianskeho 
preukazu, označenie 
zamestnávateľa, číslo 
novinárskeho 
preukazu

1 rok odo dňa 
udelenia 
akreditácie alebo 
do odvolania 
súhlasu, podľa 
toho, ktorá 
skutočnosť 
nastane skôr

iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - Google LLC

prenos do USA - 
sprostredkovateľ Google 
LLC

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

60 Oznámenie 
majetkových pomerov majetkové priznania

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 
verejnom záujme

riadiaci zamestnanci, riaditelia a štatutárne 
orgány organizácií v zriaďovateľskej 
pôsobnosti prevádzkovateľa

bežné osobné údaje, 
údaje týkajúce sa 
majetku uvedené v 
majetkovom priznaní, 
podpis, údaje o 
zamestnávateľovi

5 rokov

Úrad vlády Slovenskej 
republiky, iný oprávnený 
subjekt, sprostredkovateľ - 
CRYSTAL CONSULTING, 
s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

61 Oznámenie 
majetkových pomerov

oznámenie funkcií, zamestnaní, 
činností a majetkových pomerov

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

predseda a poslanci prevádzkovateľa, 
manžel a neplnoleté deti žijúce s nimi v 
domácnosti

osobné údaje v 
zmysle čl. 7 
ústavného zákona č. 
357/2004 Z. z. o 
ochrane verejného 
záujmu pri výkone 
funkcií verejných 
funkcionárov

podľa 
registratúrneho 
plánu

Úrad vlády Slovenskej 
republiky, iný oprávnený 
subjekt,  verejnosť, 
sprostredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

62 Petície vybavovanie petícií

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení 
neskorších predpisov

fyzické osoby - členovia petičného výboru 
a osoby uvedené v podpisovom hárku

meno, priezvisko, 
adresa pobytu, 
podpis, iné údaje v 
podpisovom hárku

podľa 
registratúrneho 
plánu

Úrad vlády Slovenskej 
republiky, súdy, orgány činné v 
trestnom konaní, subjekt, 
ktorému prevádzkovateľ 
postupuje spis, iný oprávnený 
subjekt, sprostredkovateľ - 
CRYSTAL CONSULTING, 
s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

63 Petície kontrola vybavovania petícií

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení 
neskorších predpisov

fyzické osoby - členovia petičného výboru 
a osoby uvedené v podpisovom hárku

meno, priezvisko, 
adresa pobytu, 
podpis, iné údaje v 
podpisovom hárku

podľa 
registratúrneho 
plánu

Úrad vlády Slovenskej 
republiky, súdy, orgány činné v 
trestnom konaní, subjekt, 
ktorému prevádzkovateľ 
postupuje spis, iný oprávnený 
subjekt, sprostredkovateľ - 
CRYSTAL CONSULTING, 
s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

mailto:info@tsk.sk
mailto:osobneudaje@tsk.sk


Obchodné meno/meno a 
priezvisko IČO Adresa sídla PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt

Trenčiansky samosprávny kraj 36126624 K dolnej stanici 7282/20A 91101 Trenčn Slovenská republika info@tsk.sk +421 32 6555 111

osobneudaje@tsk.sk +421 32 6555 233

P. č. IS 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)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 
Identifikačné a kontaktné 
údaje
prevádzkovateľ
spoločný prevádzkovateľ
zástupca prevádzkovateľa
zodpovedná osoba

64 Sťažnosti vybavovanie a evidencia sťažností

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení 
neskorších predpisov

fyzické osoby - sťažovateľ a zástupca 
sťažovateľa

meno, priezisko, 
adresa pobytu, e-
mailová adresa na 
doručovanie, 
vlastnoručný podpis, 
ďalšie osobné údaje 
zistné alebo 
predložené pri 
vybavovaní sťažnosti

podľa 
registratúrneho 
plánu

Úrad vlády Slovenskej 
republiky, súdy, orgány činné v 
trestnom konaní, subjekt, 
ktorému prevádzkovateľ 
postupuje spis, iný oprávnený 
subjekt, sprostredkovateľ - 
CRYSTAL CONSULTING, 
s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

65 Sťažnosti evidencia opakovaných sťažností

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení 
neskorších predpisov

fyzické osoby - sťažovateľ a zástupca 
sťažovateľa

meno, priezisko, 
adresa pobytu, e-
mailová adresa na 
doručovanie, 
vlastnoručný podpis, 
ďalšie osobné údaje 
zistné alebo 
predložené pri 
vybavovaní sťažnosti

podľa 
registratúrneho 
plánu

Úrad vlády Slovenskej 
republiky, súdy, orgány činné v 
trestnom konaní, subjekt, 
ktorému prevádzkovateľ 
postupuje spis, iný oprávnený 
subjekt, sprostredkovateľ - 
CRYSTAL CONSULTING, 
s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

66 Sťažnosti sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení 
neskorších predpisov

fyzické osoby - sťažovateľ a zástupca 
sťažovateľa

meno, priezisko, 
adresa pobytu, e-
mailová adresa na 
doručovanie, 
vlastnoručný podpis, 
ďalšie osobné údaje 
zistné alebo 
predložené pri 
vybavovaní sťažnosti

podľa 
registratúrneho 
plánu

Úrad vlády Slovenskej 
republiky, súdy, orgány činné v 
trestnom konaní, subjekt, 
ktorému prevádzkovateľ 
postupuje spis, iný oprávnený 
subjekt, sprostredkovateľ - 
CRYSTAL CONSULTING, 
s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

67 Sťažnosti odloženie sťažnosti

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení 
neskorších predpisov

fyzické osoby - sťažovateľ a zástupca 
sťažovateľa

meno, priezisko, 
adresa pobytu, e-
mailová adresa na 
doručovanie, 
vlastnoručný podpis, 
ďalšie osobné údaje 
zistné alebo 
predložené pri 
vybavovaní sťažnosti

podľa 
registratúrneho 
plánu

Úrad vlády Slovenskej 
republiky, súdy, orgány činné v 
trestnom konaní, subjekt, 
ktorému prevádzkovateľ 
postupuje spis, iný oprávnený 
subjekt, sprostredkovateľ - 
CRYSTAL CONSULTING, 
s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

mailto:info@tsk.sk
mailto:osobneudaje@tsk.sk


Obchodné meno/meno a 
priezvisko IČO Adresa sídla PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt

Trenčiansky samosprávny kraj 36126624 K dolnej stanici 7282/20A 91101 Trenčn Slovenská republika info@tsk.sk +421 32 6555 111

osobneudaje@tsk.sk +421 32 6555 233

P. č. IS 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)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 
Identifikačné a kontaktné 
údaje
prevádzkovateľ
spoločný prevádzkovateľ
zástupca prevádzkovateľa
zodpovedná osoba

68 Stažnosti kontrola vybavovania sťažností

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení 
neskorších predpisov

fyzické osoby - sťažovateľ a zástupca 
sťažovateľa

meno, priezisko, 
adresa pobytu, e-
mailová adresa na 
doručovanie, 
vlastnoručný podpis, 
ďalšie osobné údaje 
zistné alebo 
predložené pri 
vybavovaní sťažnosti

podľa 
registratúrneho 
plánu

Úrad vlády Slovenskej 
republiky, súdy, orgány činné v 
trestnom konaní, subjekt, 
ktorému prevádzkovateľ 
postupuje spis, iný oprávnený 
subjekt, sprostredkovateľ - 
CRYSTAL CONSULTING, 
s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

69 Žiadosti o sprístupnenie 
informácií vybavovanie infožiadostí

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov

fyzická osoba - žiadateľ a zástupca 
žiadateľa

meno, priezvisko, 
adresa pobytu, e-
mailová adresa, iné 
údaje zistené alebo 
predložené k 
infožiadosti

podľa 
registratúrneho 
plánu

Úrad vlády Slovenskej 
republiky, súdy, orgány činné v 
trestnom konaní, subjekt, 
ktorému prevádzkovateľ 
postupuje spis, iný oprávnený 
subjekt, sprostredkovateľ - 
CRYSTAL CONSULTING, 
s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

70 Žiadosti o sprístupnenie 
informácií vybavovanie opravných prostriedkov

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov

fyzická osoba - žiadateľ a zástupca 
žiadateľa

meno, priezvisko, 
adresa pobytu, e-
mailová adresa, iné 
údaje zistené alebo 
predložené k 
infožiadosti

podľa 
registratúrneho 
plánu

Úrad vlády Slovenskej 
republiky, súdy, orgány činné v 
trestnom konaní, subjekt, 
ktorému prevádzkovateľ 
postupuje spis, iný oprávnený 
subjekt, sprostredkovateľ - 
CRYSTAL CONSULTING, 
s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

71 Podnety

vybavovanie ostatných podnetov z 
webovej stránky a prijatej pošty, 
ktoré nespĺňajú podmienky 
sťažností, petícií a infožiadostí

Článok 6 ods. 1 písm. f) 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

fyzické osoby podávajúce podnet

meno, priezvisko, 
adresa, e-mailová 
adresa, iné údaje 
doručené 
prevádzkovateľovi

30 dní odo dňa 
splnenia účelu 
alebo podľa 
registratúrneho 
plánu

Úrad vlády Slovenskej 
republiky, súdy, orgány činné v 
trestnom konaní, subjekt, 
ktorému prevádzkovateľ 
postupuje spis, iný oprávnený 
subjekt, sprostredkovateľ - 
CRYSTAL CONSULTING, 
s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

72 Územnoplánovacia 
dokumentácia

žiadosti a podnety v rámci 
územného plánovania

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, zákon č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon

fyzické osoby - žiadatelia o 
územnoplánovaciu informáciu, podávatelia 
podnetu na zmenu územného plánu, 
osoby konajúce v mene/za tieto osoby, v 
prípade ak ide o právnické osoby

bežné osobné údaje
podľa 
registratúrneho 
plánu

súdy, orgány činné v trestnom 
konaní, 
iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

mailto:info@tsk.sk
mailto:osobneudaje@tsk.sk


Obchodné meno/meno a 
priezvisko IČO Adresa sídla PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt

Trenčiansky samosprávny kraj 36126624 K dolnej stanici 7282/20A 91101 Trenčn Slovenská republika info@tsk.sk +421 32 6555 111

osobneudaje@tsk.sk +421 32 6555 233

P. č. IS 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)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 
Identifikačné a kontaktné 
údaje
prevádzkovateľ
spoločný prevádzkovateľ
zástupca prevádzkovateľa
zodpovedná osoba

73 Medzinárodná 
spolupráca

rokovanie s medzinárodnými 
partnermi a dohody o medzinárodnej 
spolupráci

Článok 6 ods. 1 písm. b) 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, zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov

fyzické osoby - osoby konajúce v mene/za 
účastníka dohody o medzinárodnej 
spolupráci

bežné osobné údaje
podľa 
registratúrneho 
plánu

súdy, orgány činné v trestnom 
konaní, Okresný úrad Trenčín, 
iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

74 Práva dotknutých osôb evidencia a vybavovanie 
uplatnených práv dotknutých osôb

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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

fyzické osoby, ktoré podali žiadosť alebo 
uplatnili svoje práva bežné osobné údaje

podľa 
registratúrneho 
plánu

Úrad na ochranu osobných 
údajov, súdy, orgány činné v 
trestnom konaní,
iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovatelia 
prevádzkovateľa

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

75 Správa financií udelenie a zrušenie prístupu v 
zmysle zákona č. 291/2002 Z. z. 

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, zákon č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici v 
znení neskorších predpisov

fyzické osoby - žiadatelia bežné osobné údaje
podľa 
registratúrneho 
plánu

Štátna pokladnica, súdy, 
orgány činné v trestnom 
konaní,
iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovatelia 
prevádzkovateľa

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

76 Správa financií žiadosť o realizáciu transkacie v 
zmysle zákona č. 291/2002 Z. z. 

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, zákon č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici v 
znení neskorších predpisov

fyzické osoby, ktoré žiadajú vykonanie 
transakcie bežné osobné údaje

podľa 
registratúrneho 
plánu

Štátna pokladnica, súdy, 
orgány činné v trestnom 
konaní,
iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovatelia 
prevádzkovateľa

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

77 Čestné občianstvo udeľovanie čestného občianstva

Článok 6 ods. 1 písm. a) 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

fyzické osoby, ktorým je udelené čestné 
občianstvo bežné osobné údaje

podľa 
registratúrneho 
plánu

Súdy, orgány činné v trestnom 
konaní,
Iný oprávnený subjekt

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

mailto:info@tsk.sk
mailto:osobneudaje@tsk.sk


Obchodné meno/meno a 
priezvisko IČO Adresa sídla PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt

Trenčiansky samosprávny kraj 36126624 K dolnej stanici 7282/20A 91101 Trenčn Slovenská republika info@tsk.sk +421 32 6555 111

osobneudaje@tsk.sk +421 32 6555 233

P. č. IS 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)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 
Identifikačné a kontaktné 
údaje
prevádzkovateľ
spoločný prevádzkovateľ
zástupca prevádzkovateľa
zodpovedná osoba

78 Zmluvy evidencia zmlúv prevádzkovateľa

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 162/1995 
Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych práv a
iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom 
nájme bytu 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, zákon č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o
samosprávnych krajoch), zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku
vyšších územných celkov v znení neskorších , zákon č.
311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

fyzické osoby - účastníci zmluvy, fyzické 
osoby - štatutárny orgán alebo osoby 
oprávnené konať v mene účastníka 
zmluvy, fyzické osoby - zmluvné strany, 
fyzické osoby - predchádzajúci účastníci 
zmluvných vzťahov

bežné osobné údaje 
potrebné k 
uzatvoreniu a plneniu 
zmluvy

podľa 
registratúrneho 
plánu

Úrad vlády Slovenskej 
republiky, súdy, orgány činné v 
trestnom konaní, banky, 
poisťovne, advokátske 
kancelárie, príslušné okresné 
úrady - katastrálne odbory, 
verejnosť, druhá zmluvná 
strana, verejnosť, iný 
oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

79 Zmluvy
evidencia zmlúv organizácii v 
zriaďovateľskej pôsobnosti 
prevádzkovateľa

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám v znení neskorších predpisov 

fyzické osoby - účastníci zmluvy, fyzické 
osoby - štatutárny orgán alebo osoby 
oprávnené konať v mene účastníka 
zmluvy, fyzické osoby - zmluvné strany, 
fyzické osoby - predchádzajúci účastníci 
zmluvných vzťahov

bežné osobné údaje 
potrebné k 
uzatvoreniu a plneniu 
zmluvy

podľa 
registratúrneho 
plánu

Úrad vlády Slovenskej 
republiky, súdy, orgány činné v 
trestnom konaní, banky, 
poisťovne, advokátske 
kancelárie, príslušné okresné 
úrady - katastrálne odbory, 
verejnosť, druhá zmluvná 
strana, verejnosť, iný 
oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

Zmluvy

mailto:info@tsk.sk
mailto:osobneudaje@tsk.sk


Obchodné meno/meno a 
priezvisko IČO Adresa sídla PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt

Trenčiansky samosprávny kraj 36126624 K dolnej stanici 7282/20A 91101 Trenčn Slovenská republika info@tsk.sk +421 32 6555 111

osobneudaje@tsk.sk +421 32 6555 233

P. č. IS 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)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 
Identifikačné a kontaktné 
údaje
prevádzkovateľ
spoločný prevádzkovateľ
zástupca prevádzkovateľa
zodpovedná osoba

80 Zmluvy evidencia nájomných zmlúv o nájme 
nebytových priestorov

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 162/1995 
Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych práv a 
iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a 
podnájme nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov

fyzické osoby - štatutárny orgán alebo 
osoby oprávnené konať v mene účastníka 
zmluvy, fyzické osoby - zmluvné strany, 
fyzické osoby - predchádzajúci účastníci 
zmluvných vzťahov

bežné osobné údaje 
potrebné k 
uzatvoreniu a plneniu 
zmluvy

podľa 
registratúrneho 
plánu

Úrad vlády Slovenskej 
republiky, súdy, orgány činné v 
trestnom konaní, banky, 
poisťovne, advokátske 
kancelárie, príslušné okresné 
úrady - katastrálne odbory, 
druhá zmluvná strana, 
verejnosť, iný oprávnený 
subjekt, sprostredkovateľ - 
CRYSTAL CONSULTING, 
s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

81 Zmluvy 

vydávanie čipových kariet pre 
nájomcu na základe zmluvy o nájme 
nebytových priestorov v mieste sídla 
prevádzkovateľa

Článok 6 ods. 1 písm. b) 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

fyzické osoby - štatutárny orgán alebo 
osoby oprávnené konať v mene účastníka 
zmluvy, fyzické osoby - zmluvné strany, 
fyzické osoby - predchádzajúci účastníci 
zmluvných vzťahov, fyzické osoby - 
zamestnanci nájomcu

meno a priezvisko 
fyzických osôb

počas doby 
trvania nájomnej 
zmluvy

iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

82 Zmluvy zverejňovanie zmlúv na webovej 
stránke

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám v znení neskorších predpisov

fyzické osoby - účastníci zmluvných 
vzťahov a ich zástupcovia bežné osobné údaje

podľa 
registratúrneho 
plánu

Centrálny register zmlúv, iný 
oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

83 Správa  majetku a financ  dane, poplatky a iné príjmy

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, Zákon č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 
Zákon č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady, Zákon č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch 

fyzické osoby - platcovia daní a poplatkov, 
zástupcovia platcov daní a poplatkov bežné osobné údaje

podľa 
registratúrneho 
plánu

súdy, orgány činné v trestnom 
konaní,
daňový úrad, 
audítor, iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

Správa majetku a financie
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mailto:osobneudaje@tsk.sk


Obchodné meno/meno a 
priezvisko IČO Adresa sídla PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt

Trenčiansky samosprávny kraj 36126624 K dolnej stanici 7282/20A 91101 Trenčn Slovenská republika info@tsk.sk +421 32 6555 111

osobneudaje@tsk.sk +421 32 6555 233

P. č. IS 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)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 
Identifikačné a kontaktné 
údaje
prevádzkovateľ
spoločný prevádzkovateľ
zástupca prevádzkovateľa
zodpovedná osoba

84 Správa majetku a financieevidencia majetku 

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, zákon č. 
446/2001 Z. z.
o majetku vyšších územných celkov

fyzické osoby - zástupcovia subjektov 
odovzdávajúcich majetok do správy

bežné osobné údaje, 
podpis

podľa 
registratúrneho 
plánu

súdy, orgány činné v trestnom 
konaní,
iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

Interné predpisy 
prevádzkovateľa 
(smernica o ochrane 
osobných údajov a 
príslušné priradené 
interné predpisy

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

85 Správa majetku a 
financie prevody vlastníctva majetku

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 162/1995 
Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych práv a 
iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 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, zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov

fyzické osoby - štatutárny orgán alebo 
osoby oprávnené konať v mene účastníka 
zmluvy, fyzické osoby - zmluvné strany, 
fyzické osoby - predchádzajúci vlastníci / 
nájomcovia nehnuteľností

bežné osobné údaje 
potrebné k 
uzatvoreniu a plneniu 
zmluvy

podľa 
registratúrneho 
plánu

Úrad vlády Slovenskej 
republiky, súdy, orgány činné v 
trestnom konaní, banky, 
poisťovne, advokátske 
kancelárie, príslušné okresné 
úrady - katastrálne odbory, 
druhá zmluvná strana, 
verejnosť, iný oprávnený 
subjekt, sprostredkovateľ - 
CRYSTAL CONSULTING, 
s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

86 Správa majetku a financieevidencia škôd

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, Zákon č. 
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

zamestnanci a bývalí zamestnanci bežné osobné údaje
podľa 
registratúrneho 
plánu

súdy, orgány činné v trestnom 
konaní,
iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

87 Správa majetku a financiezápisy škodovej komisie

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, Zákon č. 
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

zamestnanci a bývalí zamestnanci bežné osobné údaje
podľa 
registratúrneho 
plánu

súdy, orgány činné v trestnom 
konaní,
iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy
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Obchodné meno/meno a 
priezvisko IČO Adresa sídla PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt

Trenčiansky samosprávny kraj 36126624 K dolnej stanici 7282/20A 91101 Trenčn Slovenská republika info@tsk.sk +421 32 6555 111

osobneudaje@tsk.sk +421 32 6555 233

P. č. IS 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)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 
Identifikačné a kontaktné 
údaje
prevádzkovateľ
spoločný prevádzkovateľ
zástupca prevádzkovateľa
zodpovedná osoba

88 Dotácie
posudzovanie, hodnotenie, 
evidencia a monitorovanie projektov 
IROP

Článok 6 ods. 1 písm. d) 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, Zákon č. 
292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej 
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, Nariatenie Európskeho 
parlamentu a rady (EÚ) 1303/2013

fyzické osoby - uchádzači a zástupcovia 
uchádzačov, fyzické osoby - odborní 
garanti a zástupcovia odborných garantov, 
fyzické osoby - subdodávatelia a 
zástupcovia subdodávateľov

titul, meno, priezvisko, 
rodné priezvisko, 
predchádzajúce meno 
a priezvisko, dátum 
narodenia, rodné 
číslo, adresa tvalého 
pobytu, štátne 
občianstvo, štát 
narodenia, národnosť, 
etnický pôvod, údaje 
podľa osobitného 
predpisu, ďalšie údaje 
v rozsahu 
nevyhnutnom na 
plnenie úloh 
prevádzkovateľa, 
najmä miesto, okres 
narodenia, meno, 
priezvisko, rodné 
priezvisko otca a 
matky, telefónne číslo, 
e-mail, výpis z 
obchodného registra, 
výpis z voľby 
štaturárneho orgánu, 
živnostenský list

podľa 
registratúrneho 
plánu

Príslušné orgány a organizácie 
v rámci Európskej únie, Úrad 
vlády Slovenskej republiky, 
Ministerstvo financií Slovenskej 
republiky, Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka Slovenskej republiky, 
Najvyšší kontrolný úrad, súdy, 
orgány činné v trestnom 
konaní, banky, verejnosť, iný 
oprávnený subjekt, 
sprostredkovatelia - hodnotitelia 
projektov, subjekty 
zabezpečujúce verejné 
obstarávanie,  CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

Dotačná činnosť

mailto:info@tsk.sk
mailto:osobneudaje@tsk.sk


Obchodné meno/meno a 
priezvisko IČO Adresa sídla PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt

Trenčiansky samosprávny kraj 36126624 K dolnej stanici 7282/20A 91101 Trenčn Slovenská republika info@tsk.sk +421 32 6555 111

osobneudaje@tsk.sk +421 32 6555 233

P. č. IS 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)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 
Identifikačné a kontaktné 
údaje
prevádzkovateľ
spoločný prevádzkovateľ
zástupca prevádzkovateľa
zodpovedná osoba

89+ Dotácie poskytovanie príspevkov IROP

Článok 6 ods. 1 písm. e) 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, Zákon č. 
292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej 
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, Nariatenie Európskeho 
parlamentu a rady (EÚ) 1303/2013

fyzické osoby - uchádzači a zástupcovia 
uchádzačov, fyzické osoby - odborní 
garanti a zástupcovia odborných garantov, 
fyzické osoby - subdodávatelia a 
zástupcovia subdodávateľov

titul, meno, priezvisko, 
rodné priezvisko, 
predchádzajúce meno 
a priezvisko, dátum 
narodenia, rodné 
číslo, adresa tvalého 
pobytu, štátne 
občianstvo, štát 
narodenia, národnosť, 
etnický pôvod, údaje 
podľa osobitného 
predpisu, ďalšie údaje 
v rozsahu 
nevyhnutnom na 
plnenie úloh 
prevádzkovateľa, 
najmä miesto, okres 
narodenia, meno, 
priezvisko, rodné 
priezvisko otca a 
matky, telefónne číslo, 
e-mail, výpis z 
obchodného registra, 
výpis z voľby 
štaturárneho orgánu, 
živnostenský list

podľa 
registratúrneho 
plánu

Príslušné orgány a organizácie 
v rámci Európskej únie, Úrad 
vlády Slovenskej republiky, 
Ministerstvo financií Slovenskej 
republiky, Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka Slovenskej republiky, 
Najvyšší kontrolný úrad, súdy, 
orgány činné v trestnom 
konaní, banky, verejnosť, iný 
oprávnený subjekt, 
sprostredkovatelia - hodnotitelia 
projektov, sprostredkovatelia - 
subjekty zabezpečujúce 
verejné obstarávanie

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

mailto:info@tsk.sk
mailto:osobneudaje@tsk.sk


Obchodné meno/meno a 
priezvisko IČO Adresa sídla PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt

Trenčiansky samosprávny kraj 36126624 K dolnej stanici 7282/20A 91101 Trenčn Slovenská republika info@tsk.sk +421 32 6555 111

osobneudaje@tsk.sk +421 32 6555 233

P. č. IS 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)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 
Identifikačné a kontaktné 
údaje
prevádzkovateľ
spoločný prevádzkovateľ
zástupca prevádzkovateľa
zodpovedná osoba

90 Dotácie kontrolná činnosť, audity a 
certifikačné overovania IROP

Článok 6 ods. 1 písm. e) 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, Zákon č. 
292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej 
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, Nariatenie Európskeho 
parlamentu a rady (EÚ) 1303/2013

fyzické osoby - uchádzači a zástupcovia 
uchádzačov, fyzické osoby - odborní 
garanti a zástupcovia odborných garantov, 
fyzické osoby - subdodávatelia a 
zástupcovia subdodávateľov

titul, meno, priezvisko, 
rodné priezvisko, 
predchádzajúce meno 
a priezvisko, dátum 
narodenia, rodné 
číslo, adresa tvalého 
pobytu, štátne 
občianstvo, štát 
narodenia, národnosť, 
etnický pôvod, údaje 
podľa osobitného 
predpisu, ďalšie údaje 
v rozsahu 
nevyhnutnom na 
plnenie úloh 
prevádzkovateľa, 
najmä miesto, okres 
narodenia, meno, 
priezvisko, rodné 
priezvisko otca a 
matky, telefónne číslo, 
e-mail, výpis z
obchodného registra,
výpis z voľby
štaturárneho orgánu,
živnostenský list

podľa 
registratúrneho 
plánu

Príslušné orgány a organizácie 
v rámci Európskej únie, Úrad 
vlády Slovenskej republiky, 
Ministerstvo financií Slovenskej 
republiky, Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka Slovenskej republiky, 
Najvyšší kontrolný úrad, súdy, 
orgány činné v trestnom 
konaní, banky, verejnosť, iný 
oprávnený subjekt, 
sprostredkovatelia - hodnotitelia 
projektov, subjekty 
zabezpečujúce verejné 
obstarávanie,  CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

91 Dotácie evidencia zamestnancov IROP za 
účelom úhrady mzdových výdavkov

Článok 6 ods. 1 písm. e) 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, Zákon č. 
292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej 
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, Nariatenie Európskeho 
parlamentu a rady (EÚ) 1303/2013

zamestnanci prevádzkovateľa v odbore 
IROP bežné osobné údaje

podľa 
registratúrneho 
plánu

Ministerstvo pôdohospodárstva 
a vidieka Slovenskej republiky, 
iný oprávnený subjekt

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

mailto:info@tsk.sk
mailto:osobneudaje@tsk.sk


Obchodné meno/meno a 
priezvisko IČO Adresa sídla PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt

Trenčiansky samosprávny kraj 36126624 K dolnej stanici 7282/20A 91101 Trenčn Slovenská republika info@tsk.sk +421 32 6555 111

osobneudaje@tsk.sk +421 32 6555 233

P. č. IS 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)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 
Identifikačné a kontaktné 
údaje
prevádzkovateľ
spoločný prevádzkovateľ
zástupca prevádzkovateľa
zodpovedná osoba

92 Dotácie činnosť informačno poradenských 
centier IROP - kurzy a školenia

Článok 6 ods. 1 písm. e) 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, Zákon č. 
292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej 
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, Nariatenie Európskeho 
parlamentu a rady (EÚ) 1303/2013

fyzické osoby - uchádzači a zástupcovia 
uchádzačov, fyzické osoby - odborní 
garanti a zástupcovia odborných garantov, 
fyzické osoby - subdodávatelia a 
zástupcovia subdodávateľov

titul, meno, priezvisko, 
e-mailová adresa, 
telefonický kontakt

podľa 
registratúrneho 
plánu

Príslušné orgány a organizácie 
v rámci Európskej únie, Úrad 
vlády Slovenskej republiky, 
Ministerstvo financií Slovenskej 
republiky, Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka Slovenskej republiky, 
Najvyšší kontrolný úrad, súdy, 
orgány činné v trestnom 
konaní, banky, verejnosť, iný 
oprávnený subjekt, 
sprostredkovatelia - hodnotitelia 
projektov, subjekty 
zabezpečujúce verejné 
obstarávanie, CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

93 Dotácie

prezentačná činnosť IROP pri 
vyhotovovaní prezentačných 
materiálov a propagácii 
prezentačných materiálov

Článok 6 ods. 1 písm. f) 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

fyzické osoby - osoby na propagačných 
materiáloch bežné osobné údaje

podľa 
registratúrneho 
plánu

Príslušné orgány a organizácie 
v rámci Európskej únie, Úrad 
vlády Slovenskej republiky, 
Ministerstvo financií Slovenskej 
republiky, Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka Slovenskej republiky, 
Najvyšší kontrolný úrad, súdy, 
orgány činné v trestnom 
konaní, verejnosť, iný 
oprávnený subjekt, 
sprostredkovatelia - hodnotitelia 
projektov, subjekty 
zabezpečujúce verejné 
obstarávanie,  sprostredkovateľ 
- CRYSTAL CONSULTING, 
s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

mailto:info@tsk.sk
mailto:osobneudaje@tsk.sk


Obchodné meno/meno a 
priezvisko IČO Adresa sídla PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt

Trenčiansky samosprávny kraj 36126624 K dolnej stanici 7282/20A 91101 Trenčn Slovenská republika info@tsk.sk +421 32 6555 111

osobneudaje@tsk.sk +421 32 6555 233

P. č. IS 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)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 
Identifikačné a kontaktné 
údaje
prevádzkovateľ
spoločný prevádzkovateľ
zástupca prevádzkovateľa
zodpovedná osoba

94 Dotácie ďalšie činnosti pri IROP v pôsobnosti 
prevádzkovateľa

Článok 6 ods. 1 písm. e) 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, Zákon č. 
292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej 
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, Nariatenie Európskeho 
parlamentu a rady (EÚ) 1303/2013

fyzické osoby - uchádzači a zástupcovia 
uchádzačov bežné osobné údaje

podľa 
registratúrneho 
plánu

Príslušné orgány a organizácie 
v rámci Európskej únie, Úrad 
vlády Slovenskej republiky, 
Ministerstvo financií Slovenskej 
republiky, Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka Slovenskej republiky, 
Najvyšší kontrolný úrad, súdy, 
orgány činné v trestnom 
konaní, banky, verejnosť, iný 
oprávnený subjekt, 
sprostredkovatelia - hodnotitelia 
projektov, subjekty 
zabezpečujúce verejné 
obstarávanie, CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

mailto:info@tsk.sk
mailto:osobneudaje@tsk.sk


Obchodné meno/meno a 
priezvisko IČO Adresa sídla PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt

Trenčiansky samosprávny kraj 36126624 K dolnej stanici 7282/20A 91101 Trenčn Slovenská republika info@tsk.sk +421 32 6555 111

osobneudaje@tsk.sk +421 32 6555 233

P. č. IS 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)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 
Identifikačné a kontaktné 
údaje
prevádzkovateľ
spoločný prevádzkovateľ
zástupca prevádzkovateľa
zodpovedná osoba

95 Dotácie
posudzovanie, hodnotenie, 
evidencia a monitorovanie projektov 
INTERREG

Článok 6 ods. 1 písm. e) 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, Zákon č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, zákon č. 528/2008 Z. z. o 
pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho 
spoločenstva, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
ES 1080/2006, Nariadenie Rady (ES) 1083/2006, ktorým sa 
ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a 
Kohéznom fonde a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 
1260/1999, Nariadenie Rady 1083/2006

fyzické osoby - uchádzači a zástupcovia 
uchádzačov, fyzické osoby - odborní 
garanti a zástupcovia odborných garantov, 
fyzické osoby - subdodávatelia a 
zástupcovia subdodávateľov

titul, meno, priezvisko, 
rodné priezvisko, 
predchádzajúce meno 
a priezvisko, dátum 
narodenia, rodné 
číslo, adresa tvalého 
pobytu, štátne 
občianstvo, štát 
narodenia, národnosť, 
etnický pôvod, údaje 
podľa osobitného 
predpisu, ďalšie údaje 
v rozsahu 
nevyhnutnom na 
plnenie úloh 
prevádzkovateľa, 
najmä miesto, okres 
narodenia, meno, 
priezvisko, rodné 
priezvisko otca a 
matky, telefónne číslo, 
e-mail, výpis z 
obchodného registra, 
výpis z voľby 
štaturárneho orgánu, 
živnostenský list

podľa 
registratúrneho 
plánu

Najvyšší kontrolný úrad, súdy, 
orgány činné v trestnom 
konaní, verejnosť, iný 
oprávnený subjekt, 
sprostredkovatelia - hodnotitelia 
projektovCRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

mailto:info@tsk.sk
mailto:osobneudaje@tsk.sk


Obchodné meno/meno a 
priezvisko IČO Adresa sídla PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt

Trenčiansky samosprávny kraj 36126624 K dolnej stanici 7282/20A 91101 Trenčn Slovenská republika info@tsk.sk +421 32 6555 111

osobneudaje@tsk.sk +421 32 6555 233

P. č. IS 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)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 
Identifikačné a kontaktné 
údaje
prevádzkovateľ
spoločný prevádzkovateľ
zástupca prevádzkovateľa
zodpovedná osoba

96 Dotácie
činnosť informačno poradenských 
centier INTERREG - kurzy a 
školenia

Článok 6 ods. 1 písm. e) 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, Zákon č. 
292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej 
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, Nariadenie Rady 1083/2006

fyzické osoby - uchádzači a zástupcovia 
uchádzačov, fyzické osoby - odborní 
garanti a zástupcovia odborných garantov, 
fyzické osoby - subdodávatelia a 
zástupcovia subdodávateľov

titul, meno, priezvisko, 
e-mailová adresa, 
telefonický kontakt

podľa 
registratúrneho 
plánu

Príslušné orgány a organizácie 
v rámci Európskej únie, Úrad 
vlády Slovenskej republiky, 
Ministerstvo financií Slovenskej 
republiky, Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka Slovenskej republiky, 
Najvyšší kontrolný úrad, súdy, 
orgány činné v trestnom 
konaní, banky, verejnosť, iný 
oprávnený subjekt, 
sprostredkovatelia - hodnotitelia 
projektov, subjekty 
zabezpečujúce verejné 
obstarávanie, CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

97 Dotácie vedenie databázy záujemcov 
INTERREG

Článok 6 ods. 1 písm. e) 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, Zákon č. 
292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej 
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, Nariadenie Rady 1083/2006

záujemcovia bežné osobné údaje
podľa 
registratúrneho 
plánu

Príslušné orgány a organizácie 
v rámci Európskej únie, Úrad 
vlády Slovenskej republiky, 
Ministerstvo financií Slovenskej 
republiky, Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka Slovenskej republiky, 
Najvyšší kontrolný úrad, súdy, 
orgány činné v trestnom 
konaní, banky, verejnosť, iný 
oprávnený subjekt, 
sprostredkovatelia - hodnotitelia 
projektov, subjekty 
zabezpečujúce verejné 
obstarávanie, CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

mailto:info@tsk.sk
mailto:osobneudaje@tsk.sk


Obchodné meno/meno a 
priezvisko IČO Adresa sídla PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt

Trenčiansky samosprávny kraj 36126624 K dolnej stanici 7282/20A 91101 Trenčn Slovenská republika info@tsk.sk +421 32 6555 111

osobneudaje@tsk.sk +421 32 6555 233

P. č. IS 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)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 
Identifikačné a kontaktné 
údaje
prevádzkovateľ
spoločný prevádzkovateľ
zástupca prevádzkovateľa
zodpovedná osoba

98 Dotácie
evidencia zamestnancov 
INTERREG za účelom úhrady 
mzdových výdavkov

Článok 6 ods. 1 písm. e) 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, Zákon č. 
292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej 
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, Nariatenie Európskeho 
parlamentu a rady (EÚ) 1083/2006

zamestnanci prevádzkovateľa v odbore 
INTERREG bežné osobné údaje

podľa 
registratúrneho 
plánu

Ministerstvo pôdohospodárstva 
a vidieka Slovenskej republiky, 
iný oprávnený subjekt

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

99+ Dotácie prezentačná činnosť INTERREG

Článok 6 ods. 1 písm. a) 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

fyzické osoby - osoby prezentované pri 
prezentačnej činnosti bežné osobné údaje

podľa 
registratúrneho 
plánu

Príslušné orgány a organizácie 
v rámci Európskej únie, Úrad 
vlády Slovenskej republiky, 
Ministerstvo financií Slovenskej 
republiky, Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka Slovenskej republiky, 
Najvyšší kontrolný úrad, súdy, 
orgány činné v trestnom 
konaní, banky, verejnosť, iný 
oprávnený subjekt, 
sprostredkovatelia - hodnotitelia 
projektov, subjekty 
zabezpečujúce verejné 
obstarávanie,  CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

mailto:info@tsk.sk
mailto:osobneudaje@tsk.sk


Obchodné meno/meno a 
priezvisko IČO Adresa sídla PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt

Trenčiansky samosprávny kraj 36126624 K dolnej stanici 7282/20A 91101 Trenčn Slovenská republika info@tsk.sk +421 32 6555 111

osobneudaje@tsk.sk +421 32 6555 233

P. č. IS 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)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 
Identifikačné a kontaktné 
údaje
prevádzkovateľ
spoločný prevádzkovateľ
zástupca prevádzkovateľa
zodpovedná osoba

100 Dotácie dotácie z rozpočtu prevádzkovateľa

Článok 6 ods. 1 písm. b) 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, Zákon č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

fyzické osoby - uchádzači o dotácie, osoby 
konajúce v mene uchádzačov a osoby 
poverené v mene uchádzačov - obcí, 
miest, občianskych združení, právnických 
osôb

titul, meno, priezvisko, 
dátum narodenia, 
telefónne číslo, e-
mail, výpis z registra 
trestov, výpis z 
obchodného registra, 
výpis z voľby 
štaturárneho orgánu, 
živnostenský list 
ďalšie osobné údaje 
vyplývajúce zo 
žiadosti

podľa 
registratúrneho 
plánu

Najvyšší kontrolný úrad, súdy, 
orgány činné v trestnom 
konaní, verejnosť, iný 
oprávnený subjekt, 
sprostredkovatelia - hodnotitelia 
projektov,  CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

101 Dotácie
výkon pôsobnosti v rámci 
grantového systému ministerstva 
kultúry

Článok 6 ods. 1 písm. e) 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, zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v 
pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení 
neskorších predpisov,  zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 
357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite

fyzické osoby - uchádzači, osoby konajúce 
v mene uchádzačov

meno, priezvisko, 
adresa trvalého 
pobytu,výpis z registra 
trestov, živnostenské 
oprávnenie alebo iné 
oprávnenie, ak je 
žiadateľom fyzická 
osoba, doklad o 
zriadení bežného 
účtu, doklad 
preukazujúci 
oprávnenie, ak je 
predmetom 
financovania 
nehnuteľnosť (zmluva, 
list vlastníctva), 

podľa 
registratúrneho 
plánu

Najvyšší kontrolný úrad, 
Ministerstvo kultúry Slovenskej 
republiky, súdy, orgány činné v 
trestnom konaní, verejnosť, iný 
oprávnený subjekt, 
sprostredkovatelia - hodnotitelia 
projektov,CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

mailto:info@tsk.sk
mailto:osobneudaje@tsk.sk


Obchodné meno/meno a 
priezvisko IČO Adresa sídla PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt

Trenčiansky samosprávny kraj 36126624 K dolnej stanici 7282/20A 91101 Trenčn Slovenská republika info@tsk.sk +421 32 6555 111

osobneudaje@tsk.sk +421 32 6555 233

P. č. IS 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)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 
Identifikačné a kontaktné 
údaje
prevádzkovateľ
spoločný prevádzkovateľ
zástupca prevádzkovateľa
zodpovedná osoba

102 Kontrolná činnosť kontrola vybavovania infožiadostí, 
vybavovania sťažností a petícií

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov

zamestnanci prevádzkovateľa, 
zamestnanci rozpočtových 
a príspevkových organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
prevádzkovateľa, fyzické osoby 
podávajúce infožiadosť, sťažnosť, petíciu 
alebo podnet

titul, meno, priezvisko, 
adresa, vlastnoručný 
podpis, ako aj ďalšie 
osobné údaje 
poskytnuté alebo 
zistené v priebehu 
kontroly v rámci 
poskytovania 
súčinnosti

podľa 
registratúrneho 
plánu

Najvyšší kontrolný úrad, súdy, 
orgány činné v trestnom 
konaní, iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

103 Kontrolná činnosť kontrola vybavovania podnetov

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, Zákon č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, zákon 
č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, zákon č. 523/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 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. 
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných 
náhradách v znení neskorších predpisov, ďalšie zákony 
súvisiace s kontrolnou činnosťou

zamestnanci prevádzkovateľa, 
zamestnanci rozpočtových 
a príspevkových organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
prevádzkovateľa, fyzické osoby 
podávajúce infožiadosť, sťažnosť, petíciu 
alebo podnet

titul, meno, priezvisko, 
adresa, vlastnoručný 
podpis, ako aj ďalšie 
osobné údaje 
poskytnuté alebo 
zistené v priebehu 
kontroly v rámci 
poskytovania 
súčinnosti

podľa 
registratúrneho 
plánu

Najvyšší kontrolný úrad, súdy, 
orgány činné v trestnom 
konaní, iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

Kontrolná činnosť

mailto:info@tsk.sk
mailto:osobneudaje@tsk.sk


Obchodné meno/meno a 
priezvisko IČO Adresa sídla PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt

Trenčiansky samosprávny kraj 36126624 K dolnej stanici 7282/20A 91101 Trenčn Slovenská republika info@tsk.sk +421 32 6555 111

osobneudaje@tsk.sk +421 32 6555 233

P. č. IS 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)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 
Identifikačné a kontaktné 
údaje
prevádzkovateľ
spoločný prevádzkovateľ
zástupca prevádzkovateľa
zodpovedná osoba

104 Kontrolná činnosť

kontrola zákonnosti, účinnosti, 
hospodárnosti a efektívnosti pri 
hospodárení a nakladaní s 
majetkom a majetkovými právami 
samosprávneho kraja, ako aj s 
majetkom, ktorý samosprávny kraj 
užíva podľa osobitných predpisov

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, Zákon č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, zákon 
č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, zákon č. 523/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 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. 
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných 
náhradách v znení neskorších predpisov, ďalšie zákony 
súvisiace s kontrolnou činnosťou

zamestnanci prevádzkovateľa, 
zamestnanci rozpočtových 
a príspevkových organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
prevádzkovateľa, fyzické osoby, ktorým 
boli poskytnuté z rozpočtu 
prevádzkovateľa dotácie a finančné 
výpomoci, 

titul, meno, priezvisko, 
adresa, vlastnoručný 
podpis, ako aj ďalšie 
osobné údaje 
poskytnuté alebo 
zistené v priebehu 
kontroly v rámci 
poskytovania 
súčinnosti

podľa 
registratúrneho 
plánu

Najvyšší kontrolný úrad, súdy, 
orgány činné v trestnom 
konaní, iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

mailto:info@tsk.sk
mailto:osobneudaje@tsk.sk


Obchodné meno/meno a 
priezvisko IČO Adresa sídla PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt

Trenčiansky samosprávny kraj 36126624 K dolnej stanici 7282/20A 91101 Trenčn Slovenská republika info@tsk.sk +421 32 6555 111

osobneudaje@tsk.sk +421 32 6555 233

P. č. IS 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)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 
Identifikačné a kontaktné 
údaje
prevádzkovateľ
spoločný prevádzkovateľ
zástupca prevádzkovateľa
zodpovedná osoba

105 Kontrolná činnosť kontrola príjmov a výdavkov 
samosprávneho kraja

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, Zákon č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, zákon 
č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, zákon č. 523/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 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. 
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných 
náhradách v znení neskorších predpisov, ďalšie zákony 
súvisiace s kontrolnou činnosťou

zamestnanci prevádzkovateľa, 
zamestnanci rozpočtových 
a príspevkových organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
prevádzkovateľa, fyzické osoby, ktorým 
boli poskytnuté z rozpočtu 
prevádzkovateľa dotácie a finančné 
výpomoci

titul, meno, priezvisko, 
adresa, vlastnoručný 
podpis, ako aj ďalšie 
osobné údaje 
poskytnuté alebo 
zistené v priebehu 
kontroly v rámci 
poskytovania 
súčinnosti

podľa 
registratúrneho 
plánu

Najvyšší kontrolný úrad, súdy, 
orgány činné v trestnom 
konaní, iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

mailto:info@tsk.sk
mailto:osobneudaje@tsk.sk


Obchodné meno/meno a 
priezvisko IČO Adresa sídla PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt

Trenčiansky samosprávny kraj 36126624 K dolnej stanici 7282/20A 91101 Trenčn Slovenská republika info@tsk.sk +421 32 6555 111

osobneudaje@tsk.sk +421 32 6555 233

P. č. IS 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)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 
Identifikačné a kontaktné 
údaje
prevádzkovateľ
spoločný prevádzkovateľ
zástupca prevádzkovateľa
zodpovedná osoba

106 Kontrolná činnosť

kontrola v organizáciách s 
majetkovou účasťou 
samosprávneho kraja a v 
organizáciách, ktorým boli 
poskytnuté dotácie

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, Zákon č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, zákon 
č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, zákon č. 523/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 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. 
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných 
náhradách v znení neskorších predpisov, ďalšie zákony 
súvisiace s kontrolnou činnosťou

fyzické osoby - zástupcovia a zamestnanci 
organizácií s majetkovou účasťou 
samosprávneho kraja a organizácií, 
ktorým boli poskytnuté dotácie, fyzické 
osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu 
prevádzkovateľa dotácie a finančné 
výpomoci

titul, meno, priezvisko, 
adresa, vlastnoručný 
podpis, ako aj ďalšie 
osobné údaje 
poskytnuté alebo 
zistené v priebehu 
kontroly v rámci 
poskytovania 
súčinnosti

podľa 
registratúrneho 
plánu

Najvyšší kontrolný úrad, súdy, 
orgány činné v trestnom 
konaní, iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

mailto:info@tsk.sk
mailto:osobneudaje@tsk.sk


Obchodné meno/meno a 
priezvisko IČO Adresa sídla PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt

Trenčiansky samosprávny kraj 36126624 K dolnej stanici 7282/20A 91101 Trenčn Slovenská republika info@tsk.sk +421 32 6555 111

osobneudaje@tsk.sk +421 32 6555 233

P. č. IS 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)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 
Identifikačné a kontaktné 
údaje
prevádzkovateľ
spoločný prevádzkovateľ
zástupca prevádzkovateľa
zodpovedná osoba

107 Kontrolná činnosť

kontrola dodržiavania všeobecne 
záväzných právnych predpisov 
vrátane nariadení samosprávneho 
kraja

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, Zákon č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, zákon 
č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, zákon č. 523/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 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. 
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných 
náhradách v znení neskorších predpisov, ďalšie zákony 
súvisiace s kontrolnou činnosťou

zamestnanci prevádzkovateľa, 
zamestnanci rozpočtových 
a príspevkových organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
prevádzkovateľa, fyzické osoby, ktorým 
boli poskytnuté z rozpočtu 
prevádzkovateľa dotácie a finančné 
výpomoci

titul, meno, priezvisko, 
adresa, vlastnoručný 
podpis, ako aj ďalšie 
osobné údaje 
poskytnuté alebo 
zistené v priebehu 
kontroly v rámci 
poskytovania 
súčinnosti

podľa 
registratúrneho 
plánu

Najvyšší kontrolný úrad, súdy, 
orgány činné v trestnom 
konaní, iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

mailto:info@tsk.sk
mailto:osobneudaje@tsk.sk


Obchodné meno/meno a 
priezvisko IČO Adresa sídla PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt

Trenčiansky samosprávny kraj 36126624 K dolnej stanici 7282/20A 91101 Trenčn Slovenská republika info@tsk.sk +421 32 6555 111

osobneudaje@tsk.sk +421 32 6555 233

P. č. IS 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)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 
Identifikačné a kontaktné 
údaje
prevádzkovateľ
spoločný prevádzkovateľ
zástupca prevádzkovateľa
zodpovedná osoba

108 Kontrolná činnosť kontrola plnenia uznesení 
zastupiteľstva

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, Zákon č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, zákon 
č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, zákon č. 523/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
zákon č. 432/2004 Z. z. o účtovníctve 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. 
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných 
náhradách v znení neskorších predpisov, ďalšie zákony 
súvisiace s kontrolnou činnosťou

zamestnanci prevádzkovateľa, 
zamestnanci rozpočtových 
a príspevkových organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
prevádzkovateľa, fyzické osoby, ktorým 
boli poskytnuté z rozpočtu 
prevádzkovateľa dotácie a finančné 
výpomoci

titul, meno, priezvisko, 
adresa, vlastnoručný 
podpis, ako aj ďalšie 
osobné údaje 
poskytnuté alebo 
zistené v priebehu 
kontroly v rámci 
poskytovania 
súčinnosti

podľa 
registratúrneho 
plánu

Najvyšší kontrolný úrad, súdy, 
orgány činné v trestnom 
konaní, iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

mailto:info@tsk.sk
mailto:osobneudaje@tsk.sk


Obchodné meno/meno a 
priezvisko IČO Adresa sídla PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt

Trenčiansky samosprávny kraj 36126624 K dolnej stanici 7282/20A 91101 Trenčn Slovenská republika info@tsk.sk +421 32 6555 111

osobneudaje@tsk.sk +421 32 6555 233

P. č. IS 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)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 
Identifikačné a kontaktné 
údaje
prevádzkovateľ
spoločný prevádzkovateľ
zástupca prevádzkovateľa
zodpovedná osoba

109 Kontrolná činnosť kontrola dodržiavania interných 
predpisov samosprávneho kraja 

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, Zákon č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, zákon 
č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, zákon č. 523/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
zákon č. 432/2004 Z. z. o účtovníctve 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. 
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných 
náhradách v znení neskorších predpisov, ďalšie zákony 
súvisiace s kontrolnou činnosťou

zamestnanci prevádzkovateľa, 
zamestnanci rozpočtových 
a príspevkových organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
prevádzkovateľa, fyzické osoby, ktorým 
boli poskytnuté z rozpočtu 
prevádzkovateľa dotácie a finančné 
výpomoci, 

titul, meno, priezvisko, 
adresa, vlastnoručný 
podpis, ako aj ďalšie 
osobné údaje 
poskytnuté alebo 
zistené v priebehu 
kontroly v rámci 
poskytovania 
súčinnosti

podľa 
registratúrneho 
plánu

Najvyšší kontrolný úrad, súdy, 
orgány činné v trestnom 
konaní, iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

mailto:info@tsk.sk
mailto:osobneudaje@tsk.sk


Obchodné meno/meno a 
priezvisko IČO Adresa sídla PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt

Trenčiansky samosprávny kraj 36126624 K dolnej stanici 7282/20A 91101 Trenčn Slovenská republika info@tsk.sk +421 32 6555 111

osobneudaje@tsk.sk +421 32 6555 233

P. č. IS 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)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 
Identifikačné a kontaktné 
údaje
prevádzkovateľ
spoločný prevádzkovateľ
zástupca prevádzkovateľa
zodpovedná osoba

110 Kontrolná činnosť
kontrola plnenia ďalších úloh 
prevádzkovateľa ustanovených 
osobitnými predpismi

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, Zákon č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, zákon 
č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, zákon č. 523/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
zákon č. 432/2004 Z. z. o účtovníctve 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. 
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných 
náhradách v znení neskorších predpisov, ďalšie zákony 
súvisiace s kontrolnou činnosťou

zamestnanci prevádzkovateľa, 
zamestnanci rozpočtových 
a príspevkových organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
prevádzkovateľa, fyzické osoby, ktorým 
boli poskytnuté z rozpočtu 
prevádzkovateľa dotácie a finančné 
výpomoci

titul, meno, priezvisko, 
adresa, vlastnoručný 
podpis, ako aj ďalšie 
osobné údaje 
poskytnuté alebo 
zistené v priebehu 
kontroly v rámci 
poskytovania 
súčinnosti

podľa 
registratúrneho 
plánu

Najvyšší kontrolný úrad, súdy, 
orgány činné v trestnom 
konaní, iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

111 Cestná doprava vydávanie a odnímanie dopravných 
licencií

Článok 6 ods. 1 písm. e) 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, zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave

fyzická osoba -  žiadateľ o vydanie 
licencie, prevádzkovateľ dopravnej 
licencie, odborne spôsobilá osoba, 
zástupcovia/kontaktné osoby žiadateľa o 
vydanie licencie / prevádzkovateľa 
dopravy  

meno, priezvisko, titul, 
adresa bydliska, 
dátum narodenia, 
štátna príslušnosť, 
telefonický alebo e-
mailový kontakt a 
podpis

podľa 
registratúrneho 
plánu

súdy, orgány činné v trestnom 
konaní,
iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

112 Cestná doprava vedenie evidencie dopravcov a 
súvisiaca činnosť

Článok 6 ods. 1 písm. e) 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, zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave

fyzická osoba -  prevádzkovateľ dopravnej 
licencie, odborne spôsobilá osoba, 
zástupcovia/kontaktné osoby 
prevádzkovateľa dopravy  

meno, priezvisko, titul, 
adresa bydliska, 
dátum narodenia, 
štátna príslušnosť, 
telefonický alebo e-
mailový kontakt a 
podpis

podľa 
registratúrneho 
plánu

súdy, orgány činné v trestnom 
konaní,
iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

Doprava

mailto:info@tsk.sk
mailto:osobneudaje@tsk.sk


Obchodné meno/meno a 
priezvisko IČO Adresa sídla PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt

Trenčiansky samosprávny kraj 36126624 K dolnej stanici 7282/20A 91101 Trenčn Slovenská republika info@tsk.sk +421 32 6555 111

osobneudaje@tsk.sk +421 32 6555 233

P. č. IS 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)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 
Identifikačné a kontaktné 
údaje
prevádzkovateľ
spoločný prevádzkovateľ
zástupca prevádzkovateľa
zodpovedná osoba

113 Cestná doprava pokuty za správne delikty v 
pravidelnej doprave

Článok 6 ods. 1 písm. e) 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, zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprav, zákon o 
správnom konaní č. 71/1967 Zb. v znení neskorších 
predpisov

fyzická osoba - prevádzkovateľ dopravnej 
licencie,  zástupcovia/kontaktné osoby 
prevádzkovateľa dopravy  

meno, priezvisko, titul, 
adresa bydliska, 
dátum narodenia, 
štátna príslušnosť, 
telefonický alebo e-
mailový kontakt a 
podpis

podľa 
registratúrneho 
plánu

súdy, orgány činné v trestnom 
konaní,
iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

114 Cestná doprava

vydávanie a vedenie evidencie 
preukazov kontrolórov 
vykonávajúcich odborný dozor pri 
cestnej doprave

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave

zamestnanci prevádzkovateľa bežné osobné údaje
podľa 
registratúrneho 
plánu

súdy, orgány činné v trestnom 
konaní,
iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

115 Zastupiteľstvo odmeňovanie a náhrady členov 
zastupiteľstva

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)

fyzické osoby - členovia zastupiteľstva bežné osobné údaje
podľa 
registratúrneho 
plánu

súdy, orgány činné v trestnom 
konaní,
iný oprávnený subjekt

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

116 Zastupiteľstvo záznamy z rokovaní zastupiteľstva a 
komisií

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)

fyzické osoby - poslanci, účastníci 
rokovania zastupiteľstva a rokovania 
komisií a iné osoby zúčastené na 
rokovaniach

bežné osobné údaje
podľa 
registratúrneho 
plánu

súd, orgány činné v trestnom 
konaní, verejnosť, iný 
oprávnený subjekt, 

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

117 Zastupiteľstvo príprava podkladov na rokovania 
zastupiteľstva a komisií

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)

fyzické osoby - osoby uvedené v 
podkladoch na rokovania zastupiteľstva a 
komisií

bežné osobné údaje
podľa 
registratúrneho 
plánu

súd, orgány činné v trestnom 
konaní, verejnosť, iný 
oprávnený subjekt

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

118 Zastupiteľstvo evidencia poslancov a členov 
komisií

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)

fyzické osoby - poslanci a členovia komisií bežné osobné údaje
podľa 
registratúrneho 
plánu

súd, orgány činné v trestnom 
konaní, verejnosť, iný 
oprávnený subjekt

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

Zastupiteľstvo

mailto:info@tsk.sk
mailto:osobneudaje@tsk.sk


Obchodné meno/meno a 
priezvisko IČO Adresa sídla PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt

Trenčiansky samosprávny kraj 36126624 K dolnej stanici 7282/20A 91101 Trenčn Slovenská republika info@tsk.sk +421 32 6555 111

osobneudaje@tsk.sk +421 32 6555 233

P. č. IS 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)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 
Identifikačné a kontaktné 
údaje
prevádzkovateľ
spoločný prevádzkovateľ
zástupca prevádzkovateľa
zodpovedná osoba

119 Zastupiteľstvo činnosť zastupiteľstva

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)

fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú 
spracúvané v súvislosti s činnosťou 
zastupiteľstva

bežné osobné údaje
podľa 
registratúrneho 
plánu

súd, orgány činné v trestnom 
konaní, verejnosť, iný 
oprávnený subjekt

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

120
Civilná ochrana a 
hospodárska 
mobilizácia

príprava obyvateľstva na 
sebaochranu, spolupráca s 
verejnoprávnymi inštitúciami s 
humanitným poslaním

Článok 6 ods. 1 písm. e) 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, zákon č. 42/1994 Z.z o civilnej ochrane 
obyvateľstva

fyzické osoby - osoby s odbornou 
spôsobilosťou  v oblasti civilnej ochrany

Meno a priezvisko, 
bydlisko, telefón, e-
mail adresa, termín 
platnosti osvedčenia 

po dobu platnosti 
osvedčenia 
dotknutej osoby

súdy, orgány činné v trestnom 
konaní,
iný oprávnený subjekt, 
organizácie v zriaďovateľskej 
pôsobnosti prevádzkovateľa

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

121
Civilná ochrana a 
hospodárska 
mobilizácia

zariadenia civilnej ochrany

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, zákon č. 42/1994 Z.z o civilnej ochrane 
obyvateľstva

vedúci a správca zariadenia civilnej 
ochrany

meno, priezvisko, 
telefónne číslo

podľa 
registratúrneho 
plánu

súdy, orgány činné v trestnom 
konaní,
iný oprávnený subjekt, Okresný 
úrad Trenčín

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

Civilná ochrana a hospodárska mobilizácia

mailto:info@tsk.sk
mailto:osobneudaje@tsk.sk


Obchodné meno/meno a 
priezvisko IČO Adresa sídla PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt

Trenčiansky samosprávny kraj 36126624 K dolnej stanici 7282/20A 91101 Trenčn Slovenská republika info@tsk.sk +421 32 6555 111

osobneudaje@tsk.sk +421 32 6555 233

P. č. IS 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)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 
Identifikačné a kontaktné 
údaje
prevádzkovateľ
spoločný prevádzkovateľ
zástupca prevádzkovateľa
zodpovedná osoba

122
Civilná ochrana a 
hospodárska 
mobilizácia

evidencia zamestnancov na účely 
krízového plánovania

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, zákon č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii

fyzické osoby - zamestnanci 
prevádzkovateľa 

meno, priezvisko a 
akademický titul,  
miesto a dátum 
narodenia, rodné 
číslo, adresa trvalého 
pobytu alebo 
prechodného pobytu, 
pohlavie,  štátna 
príslušnosť, rodinný 
stav,  dosiahnuté 
vzdelanie, profesijné 
zamestnanie fyzickej 
osoby,  telefónne číslo 
pevnej linky, telefónne 
číslo mobilného 
zariadenia, faxové 
číslo alebo e-mailová 
adresa, pracovné 
zaradenie, osobné 
číslo pridelené v rámci 
zamestnávateľa, 
vodičský preukaz, 
osvedčenie 
Národného 
bezpečnostného 
úradu, vojenské 
zaradenie

po dobu 
zamestnania u 
prevádzkovateľa

súdy, orgány činné v trestnom 
konaní,
iný oprávnený subjekt,  EPSIS 
JISHM - VUJE, a.s. – 
systémový integrátor

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

123
Civilná ochrana a 
hospodárska 
mobilizácia

evidencia cudzincov s udeleným 
trvalým alebo prechodným pobytpm

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, zákon č. 404/2011 Z. z.
o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

fyzické osoby - cudzinci, ktorým bol 
udelený prechodný alebo trvalý pobyt na 
území Trenčianskeho smosprávneho kraja

bežné osobné údaje
po dobu 
zamestnania u 
prevádzkovateľa

súdy, orgány činné v trestnom 
konaní,
iný oprávnený subjekt,  

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

124 Školstvo

evidencia vedúcich a určených 
zamestnancov škôl a školských 
zariadení v zriadovateľskej 
pôsobnosit prevádzkovateľa

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve, zákon č. 18/2018 Z.z.o ochrane 
osobných údajov

fyzické osoby - pedagogickí a odborní 
zamestnanci škôl a školských zariadení v 
zriaďovateľskej pôsobnosti 
prevádzkovateľa

bežné osobné údaje - 
titul, meno, priezvisko, 
dátum narodenia, 
rodné priezvisko, 
platová trieda, 
zamestnávateľ 
dotknutej osoby 

podľa 
registratúrneho 
plánu

súdy, orgány činné v trestnom 
konaní, 
iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

Školstvo

mailto:info@tsk.sk
mailto:osobneudaje@tsk.sk


Obchodné meno/meno a 
priezvisko IČO Adresa sídla PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt

Trenčiansky samosprávny kraj 36126624 K dolnej stanici 7282/20A 91101 Trenčn Slovenská republika info@tsk.sk +421 32 6555 111

osobneudaje@tsk.sk +421 32 6555 233

P. č. IS 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)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 
Identifikačné a kontaktné 
údaje
prevádzkovateľ
spoločný prevádzkovateľ
zástupca prevádzkovateľa
zodpovedná osoba

125 Školstvo dohodovacie konanie

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, zákon č.  597/2003 Z.z. o financovaní základných 
škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov

fyzické osoby - pedagogickí a odborní 
zamestnanci škôl a školských zariadení v 
zriaďovateľskej pôsobnosti 
prevádzkovateľa

bežné osobné údaje - 
titul, meno, priezvisko, 
dátum narodenia, 
rodné priezvisko, 
platová trieda, 
zamestnávateľ 
dotknutej osoby 

3 roky odo dňa 
ukončenia 
dohodovacieho 
konania

súdy, orgány činné v trestnom 
konaní, 
iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

126 Školstvo

poskytovanie  a kontrola 
finančných prostriedkov 
zariadeniam mimo 
zriaďovateľskej pôsobnosti 
prevádzkovateľa

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v 
školstve a školskej samospráve; Zákon č. 597/2003 Z. z. 
Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a 
školských zariadení; zákon č. 245/2008 Z. z. školský zákon

fyzické osoby - žiadatelia o dotáciu, 
zástupcovia žiadateľov o dotáciu, žiaci 
školy, klienti centra voľného času resp. 
poradne, stravníci jedálne a pod.

bežné osobné údaje - 
titul, meno, priezvisko, 
adresa, dátum 
narodenia, rodné 
číslo, bankové 
spojenie, telefón, e-
mail, v prípade žiakov 
aj určenie školy a 
triedy, ktorú 
navštevujú

podľa 
registratúrneho 
plánu

súdy, orgány činné v trestnom 
konaní, 
iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

127 Školstvo

poskytovanie finančných 
prostriedkov zariadeniam v 
zriaďovateľskej pôsobnosti 
prevádzkovateľa

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č.  597/2003 
Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a
školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

fyzické osoby - žiaci školy, zákonní 
zástupcovia žiakov školy, zamestnanci 
škôl a školských zariadení

bežné osobné údaje - 
meno, priezvisko 
žiaka, názov školy a 
trieda, meno a 
priezvisko, dátum 
narodenia zákonných 
zástupcov žiaka, titul, 
meno a priezvisko, 
rodné číslo, dátum 
narodenia, adresa, 
číslo OP, výška a 
zloženie funkčného 
platu  zamestnancov,

podľa 
registratúrneho 
plánu

súdy, orgány činné v trestnom 
konaní, 
iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

mailto:info@tsk.sk
mailto:osobneudaje@tsk.sk


Obchodné meno/meno a 
priezvisko IČO Adresa sídla PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt

Trenčiansky samosprávny kraj 36126624 K dolnej stanici 7282/20A 91101 Trenčn Slovenská republika info@tsk.sk +421 32 6555 111

osobneudaje@tsk.sk +421 32 6555 233

P. č. IS 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)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 
Identifikačné a kontaktné 
údaje
prevádzkovateľ
spoločný prevádzkovateľ
zástupca prevádzkovateľa
zodpovedná osoba

128 Školstvo
odvolania proti rozhodnutiam 
riaditeľa školy a školského 
zariadenia

Článok 6 ods. 1 písm. e) 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, zákon č.245/2008  Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov

fyzické osoby - uchádzači o štúdium a 
žiaci školy, a ich zákonní zástupcovia                         

bežné osobné údaje, 
osobitná kategória 
osobných údajov - 
meno žiaka, 
priezvisko žiaka, 
dátum narodenia 
žiaka, zdravotný stav 
žiaka, rodné číslo 
žiaka, bydlisko žiaka, 
podpis žiaka, meno a 
priezvisko zákonného 
zástupcu žiaka, 
bydlisko zákonného 
zástupcu žiak, podpis 
zákonného zástupcu 
žiaka

podľa 
registratúrneho 
plánu

súdy, orgány činné v trestnom 
konaní, 
iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

129 Školstvo maturitné komisie

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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,  zákon č.245/2008  Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon), zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní 
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

fyzické osoby - členovia maturitnej 
komiesie

bežné osobné údaje - 
titul, meno, priezvisko, 
zamestnávateľ

3 roky odo dňa 
uskutočnenia 
maturitných 
skúšok

súdy, orgány činné v trestnom 
konaní, 
iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

130 Školstvo
evidencia členov a kandidátov do 
územnej školskej rady a 
zabezpečenie volieb

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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,  zákon č.245/2008  Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon);
zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva školstva 
SR 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe 
ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o 
ich organizačnom a finančnom zabezpečení

fyzické osoby - členovia a kandidáti na 
členov do územnej školskej rady

bežné osobné údaje - 
titul, meno, priezvisko, 
e-mail, zastupovaná 
organizácia

podľa 
registratúrneho 
plánu

súdy, orgány činné v trestnom 
konaní, 
iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

mailto:info@tsk.sk
mailto:osobneudaje@tsk.sk


Obchodné meno/meno a 
priezvisko IČO Adresa sídla PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt

Trenčiansky samosprávny kraj 36126624 K dolnej stanici 7282/20A 91101 Trenčn Slovenská republika info@tsk.sk +421 32 6555 111

osobneudaje@tsk.sk +421 32 6555 233

P. č. IS 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)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 
Identifikačné a kontaktné 
údaje
prevádzkovateľ
spoločný prevádzkovateľ
zástupca prevádzkovateľa
zodpovedná osoba

131 Školstvo evidovanie členov rady školy

Článok 6 ods. 1 písm. f) 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,  zákon č.245/2008  Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon);
zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane 
osobných údajov

fyzické osoby - členovia školskej rady

bežné osobné údaje - 
titul, meno, priezvisko, 
e-mail, zastupovaná 
organizácia

podľa 
registratúrneho 
plánu

súdy, orgány činné v trestnom 
konaní, 
iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

132 Školstvo delegovanie osôb do rady školy v 
pôsobnosti zriaďovateľa

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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,  zákon č.245/2008  Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon);
zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane 
osobných údajov

fyzické osoby - členovia školskej rady 
delegovaní prevádzkovateľom

bežné osobné údaje - 
titul, meno, priezvisko, 
e-mail, zastupovaná 
organizácia

podľa 
registratúrneho 
plánu

súdy, orgány činné v trestnom 
konaní, 
iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

133 Školstvo školské úrazy

Článok 6 ods. 1 písm. b) 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, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov

fyzické osoby - žiak, ktorý mal úraz (ďalej 
len žiak), zákonný zástupca žiaka,  
lekár uvedený v správe o zdravotnom 
stave žiaka

bežné osobné údaje a 
osobitná kategóri 
osobných údajov - 
meno a priezvisko 
žiaka, bydlisko, dátum 
narodenia žiaka, 
rodné číslo žiaka, 
názov školy, meno a 
priezvisko zákonného 
zástupcu žiaka, meno, 
priezvisko a titul 
lekára, lekárska 
správa  

do okamihu 
plnenia z poistnej 
zmluvy

súdy, orgány činné v trestnom 
konaní, 
iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

mailto:info@tsk.sk
mailto:osobneudaje@tsk.sk


Obchodné meno/meno a 
priezvisko IČO Adresa sídla PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt

Trenčiansky samosprávny kraj 36126624 K dolnej stanici 7282/20A 91101 Trenčn Slovenská republika info@tsk.sk +421 32 6555 111

osobneudaje@tsk.sk +421 32 6555 233

P. č. IS 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)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 
Identifikačné a kontaktné 
údaje
prevádzkovateľ
spoločný prevádzkovateľ
zástupca prevádzkovateľa
zodpovedná osoba

134 Školstvo ocenenie pedagogických 
zamestnancov stredných škol

Článok 6 ods. 1 písm. a) 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

fyzické osoby - ocenení pedagogickí 
zamestnanci

bežné osobné údaje -
titul, meno, priezvisko 
pedagogického 
zamestnanca, názov 
školy, mesto

podľa 
registratúrneho 
plánu

súdy, orgány činné v trestnom 
konaní,
iný oprávnený subjekt,  
Okresný úrad Trenčín, 
verejnosť, sprostredkovateľ - 
CRYSTAL CONSULTING, 
s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

135 Školstvo ocenenie žiakov stredných škôl

Článok 6 ods. 1 písm. a) 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

fyzické osoby - ocenení žiaci
bežné osobné údaje -
meno, priezvisko, 
trieda, škola

počas doby 
trvania súhlasu 
alebo do 
odvolania 
súhlasu, podľa 
toho, ktorá 
skutočnosť 
nastane skôr

súdy, orgány činné v trestnom 
konaní,
iný oprávnený subjekt,  
Okresný úrad Trenčín, 
verejnosť, sprostredkovateľ - 
CRYSTAL CONSULTING, 
s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

136 Školstvo projekty - podpora odborného 
vzdelávania

Článok 6 ods. 1 písm. a) 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. 

fyzické osoby - žiaci školy, zákonní 
zástupcovia žiakov

bežné osobné údaje - 
meno a priezvisko, 
email, škola, ročník 
školy

počas doby 
podpory 
odborného 
vzdelávania 
alebo do 
odvolania 
súhlasu, podľa 
toho, ktorá 
skutočnosť 
nastane skôr

súdy, orgány činné v trestnom 
konaní, Okresný úrad Trenčín, 
iný oprávnený subjekt, 
verejnosť, sprostredkovatelia - 
Facebook Inc., Google LLC, 
YouTube LLC, CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do USA - 
spoločnosti Facebook 
Inc., Google LLC, 
YouTube LLC

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

137 Školstvo podpora práce s mládežou

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, zákon č. 282/2008 Z.z. o podpore práce s 
mládežou, zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon)

fyzické osoby - zástupcovia/kontaktné 
osoby škôl a školských zaraidení, orgánov 
štátnej správy, obcí a miest, 
mimovládnych organizácii,  žiadatelia o 
dotácie, zástupcovia/kontaktné osoby 
žiadatelov o dotácie

bežné osobné údaje

počas trvania 
podpory práce s 
mládežou, 
najdlhšie však 1 
rok odo dňa 
skončenia 
podpory

súdy, orgány činné v trestnom 
konaní,
iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

138 Školstvo ostatné

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov

fyzické osoby - zamestnanci škôl a 
školských zriadení

bežné osobné údaje - 
titul, meno, priezvisko, 
úväzok, platová 
trieda, výška 
vyplácaného 
kreditového príplatku 
zamestnanca, rodné 
priezvisko, dátum a 
miesto narodenia 

podľa 
registratúrneho 
plánu

súdy, orgány činné v trestnom 
konaní,
iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

mailto:info@tsk.sk
mailto:osobneudaje@tsk.sk


Obchodné meno/meno a 
priezvisko IČO Adresa sídla PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt

Trenčiansky samosprávny kraj 36126624 K dolnej stanici 7282/20A 91101 Trenčn Slovenská republika info@tsk.sk +421 32 6555 111

osobneudaje@tsk.sk +421 32 6555 233

P. č. IS 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)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 
Identifikačné a kontaktné 
údaje
prevádzkovateľ
spoločný prevádzkovateľ
zástupca prevádzkovateľa
zodpovedná osoba

139 Kultúra dočasný vývoz zbierkových 
predmetov

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách 
a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty, zákon č. 523/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

fyzické osoby - žiadatelia o povolenie na 
dočasný vývoz zbierkových predmetov, ich 
zástupcovia, zamestnanci

bežné osobné údaje
podľa 
registratúrneho 
plánu

súdy, orgány činné v trestnom 
konaní,
iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňujed

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

140 Kultúra ochrana pamiatkového fondu

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového 
fondu 

fyzické osoby - zástupcovia/kontatné 
osoby pamiatkového úradu bežné osobné údaje 

podľa 
registratúrneho 
plánu

súdy, orgány činné v trestnom 
konaní,
iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

141 Sociálne služby poskytovanie sociálnych služieb a 
poradenstva

Článok 6 ods. 1 písm. e) 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, zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o 
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov

osoby, ktorým sú poskytované sociálne 
služby a poradenstvo a ich zástupcovia, 
deti, navrhovaný zodpovedný zástupca ich 
blízke osoby v zmysle § 94b ods. 2 zákona 
č. 448/2008 Z. z.

bežné osobné údaje, 
osobitné kategória 
osobných údajov - 
zdravotný stav, 
sociálne postavenie a 
iné údaje v rozsahu 
potrebnom na 
poskytovanie 
sociálnych služieb a 
poradenstva v zmysle 
§ 94b ods. 3 zákona 
č. 448/2008 Z. z.

podľa 
registratúrneho 
plánu

súdy, orgány činné v trestnom 
konaní,
iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

Sociálne služby

Kultúra

mailto:info@tsk.sk
mailto:osobneudaje@tsk.sk


Obchodné meno/meno a 
priezvisko IČO Adresa sídla PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt

Trenčiansky samosprávny kraj 36126624 K dolnej stanici 7282/20A 91101 Trenčn Slovenská republika info@tsk.sk +421 32 6555 111

osobneudaje@tsk.sk +421 32 6555 233

P. č. IS 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)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 
Identifikačné a kontaktné 
údaje
prevádzkovateľ
spoločný prevádzkovateľ
zástupca prevádzkovateľa
zodpovedná osoba

142 Sociálne služby činnosť správneho orgánu

Článok 6 ods. 1 písm. e) 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, zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o 
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov

osoby - účastníci správneho konania a 
ostatné osoby v správnom konaní v 
zmysle § 94b ods. 2 zákona č. 448/2008 
Z. z.

bežné osobné údaje, 
osobitné kategória 
osobných údajov - 
zdravotný stav, 
sociálne postavenie a 
iné údaje v rozsahu 
potrebnom na 
rozhodovanie pri 
činnosti správneho 
orgánu v zmysle § 
94b ods. 3 zákona č. 
448/2008 Z. z.

podľa 
registratúrneho 
plánu

súdy, orgány činné v trestnom 
konaní,
iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

143 Sociálne služby zmluvy súvisiace so sociálnymi 
službami

Článok 6 ods. 1 písm. e) 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, zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o 
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov

osoby, ktoré uzatvárajú zmluvu súvisiacu 
so sociálnymi službami a ich zástupcovia, 
ich blízke osoby v zmysle § 94b ods. 2 
zákona č. 448/2008 Z. z.

bežné osobné údaje, 
osobitné kategória 
osobných údajov - 
zdravotný stav, 
sociálne postavenie a 
iné údaje v rozsahu 
potrebnom na 
rozhodovanie pri 
činnosti správneho 
orgánu v zmysle § 
94b ods. 3 zákona č. 
448/2008 Z. z.

podľa 
registratúrneho 
plánu

súdy, orgány činné v trestnom 
konaní,
iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

144 Sociálne služby dotačná činnosť mimo 
zriaďovateľskej pôsobnosti

Článok 6 ods. 1 písm. e) 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, zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o 
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov

osoby, ktorým sú poskytované dotácie, 
uvedené v § 94b ods. 2 zákona č. 
448/2008 Z. z.

bežné osobné údaje, 
osobitné kategória 
osobných údajov - 
zdravotný stav, 
sociálne postavenie a 
iné údaje v rozsahu 
potrebnom na výkon 
dotačnej činnosti v 
zmysle § 94b ods. 3 
zákona č. 448/2008 Z. 
z.

podľa 
registratúrneho 
plánu

súdy, orgány činné v trestnom 
konaní,
iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

mailto:info@tsk.sk
mailto:osobneudaje@tsk.sk


Obchodné meno/meno a 
priezvisko IČO Adresa sídla PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt

Trenčiansky samosprávny kraj 36126624 K dolnej stanici 7282/20A 91101 Trenčn Slovenská republika info@tsk.sk +421 32 6555 111

osobneudaje@tsk.sk +421 32 6555 233

P. č. IS 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)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 
Identifikačné a kontaktné 
údaje
prevádzkovateľ
spoločný prevádzkovateľ
zástupca prevádzkovateľa
zodpovedná osoba

145 Sociálne služby vedenie evidencií a registrov

Článok 6 ods. 1 písm. e) 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, zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o 
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov

osoby zapísané v registroch, uvedené § 
94b ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z.

bežné osobné údaje, 
osobitné kategória 
osobných údajov - 
zdravotný stav, 
sociálne postavenie a 
iné údaje v rozsahu 
potrebnom na vedenie 
evidencií a registrov v 
zmysle § 94b ods. 3 
zákona č. 448/2008 Z. 
z.

podľa 
registratúrneho 
plánu

súdy, orgány činné v trestnom 
konaní,
iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

146 Sociálne služby kontrola plnenia podmienok

Článok 6 ods. 1 písm. e) 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, zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o 
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov, § 76 ods. h) zákona č. 305/2005 Z. z. o 
sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov

osoby, u ktorých je vykonávaná kontrola, 
uvedené v § 94b ods. 2 zákona č. 
448/2002 Z. z.

bežné osobné údaje, 
osobitné kategória 
osobných údajov - 
zdravotný stav, 
sociálne postavenie a 
iné údaje v rozsahu 
potrebnom ku kontrole 
plnenia podmienok v 
zmysle § 94b ods. 3 
zákona č. 448/2008 Z. 
z.

podľa 
registratúrneho 
plánu

súdy, orgány činné v trestnom 
konaní,
iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

147 Sociálne služby výkon pôsobnosti pri sociálnoprávnej 
ochrane detí a sociálnej kuratele

Článok 6 ods. 1 písm. e) 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, zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane 
detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov

osoby, u ktorých prevádzkovateľ realizuje 
sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu 
kuratelu v zmyle zákona č. 305/2005 Z. z. 
pri výkone svojej pôsobnosti

bežné osobné údaje, 
osobitné kategórie 
osobných údajov 
potrebné pre výkon 
pôsobnosti v zmysle 
zákona č. 305/2005 Z. 
z. 

podľa 
registratúrneho 
plánu

súdy, orgány činné v trestnom 
konaní,
iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy

mailto:info@tsk.sk
mailto:osobneudaje@tsk.sk


Obchodné meno/meno a 
priezvisko IČO Adresa sídla PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt

Trenčiansky samosprávny kraj 36126624 K dolnej stanici 7282/20A 91101 Trenčn Slovenská republika info@tsk.sk +421 32 6555 111

osobneudaje@tsk.sk +421 32 6555 233

P. č. IS 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)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 
Identifikačné a kontaktné 
údaje
prevádzkovateľ
spoločný prevádzkovateľ
zástupca prevádzkovateľa
zodpovedná osoba

148 Zdravotníctvo zdravotná dokumentácia

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, 
zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov

fyzické osoby - poberatelia zdravotnej 
starostlivosti, fyzické osoby - 
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, 
zástupcovia poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti

bežné osobné údaje a 
osobitná kategória 
osobných údajov - 
osobné údaje 
obsiahnuté v 
zdravotnej 
dokumentácii

podľa 
registratúrneho 
plánu

Ministerstvo zdravotníctva 
Slovenskej republiky, Úrad pre 
dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou, Úrad verejného 
zdravotníctva, súdy, orgány 
činné v trestnom konaní,
iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.  

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

149 Zdravotníctvo
vydávanie povolení poskytovateľom 
zdravotnej starostlivosti a súvisiaca 
činnosť

Článok 6 ods. 1 písm. e) 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, zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, 
zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov

fyzické osoby - poskytovatelia zdravotnej 
starostlivosti, zástupcovia poskytovateľov 
zdravotnej starostivosti, prenajímatelia 
prietorov pre poskytovateľov zdravotnej 
starosltivosti a ich zástupcovia

bežné osobné údaje - 
meno, priezvisko, 
adresa, dátum 
narodenia rodné číslo, 
a osobitná kategória 
osobných údajov - 
údaje o vzdelaní, 
výpis z registra trestov  

podľa 
registratúrneho 
plánu

Ministerstvo zdravotníctva SR, 
Úrad pre dohľad nad 
zdravotnou starostlivosťousúdy, 
orgány činné v trestnom 
konaní, Národné centrum 
zdravotníckych informácií, 
Sociálna poisťovňa, Slovenská 
lekárska komora a regionálne 
lekárske komory resp. príslušné 
stavovské organizácie 
združujúce zdravotníckych 
pracovníkov, zdravotné 
poisťovne, súdy, orgány činné v 
strestnom konaní, iný 
oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - 
sprostredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.  

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

Zdravotníctvo

mailto:info@tsk.sk
mailto:osobneudaje@tsk.sk


Obchodné meno/meno a 
priezvisko IČO Adresa sídla PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt

Trenčiansky samosprávny kraj 36126624 K dolnej stanici 7282/20A 91101 Trenčn Slovenská republika info@tsk.sk +421 32 6555 111

osobneudaje@tsk.sk +421 32 6555 233

P. č. IS 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)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 
Identifikačné a kontaktné 
údaje
prevádzkovateľ
spoločný prevádzkovateľ
zástupca prevádzkovateľa
zodpovedná osoba

150 Zdravotníctvo
vydávanie povolení poskytovateľom 
humánnej farmácie a súvisiaca 
činnosť

Článok 6 ods. 1 písm. e) 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, zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych 
pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

fyzické osoby - poskytovatelia lekárenskej 
starostlivosti, zástupcovia poskytovateľov 
lekárenskej starostivosti, odborní 
zástupcovia poskytovateľov lekárenskej 
starostlivosti, prenajímatelia prietorov pre 
poskytovateľov humánnej farmácie a ich 
zástupcovia

bežné osobné údaje - 
meno, priezvisko, 
adresa, dátum 
narodenia, rodné 
číslo, výpis z registra 
trestov

podľa 
registratúrneho 
plánu

Ministerstvo zdravotníctva SR, 
Úrad pre dohľad nad 
zdravotnou starostlivosťou, 
zdravotné poisťovne, Národné 
centrum zdravotníckych 
informácií, Sociálna poisťovňa, 
súdy, orgány činné v trestnom 
konaní,
iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o. 

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

151 Zdravotníctvo

zverejňovanie zoznamu 
poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti a humánnej farmácie 
na internetovej stránke 
prevádzkovateľa

Článok 6 ods. 1 písm. f) 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, 

fyzické osoby - poskytovatelia lekárenskej 
starostlivosti a zdravotnej starostlivosti, 
zástupcovia poskytovateľov lekárenskej a 
zdravotnej starostlivosti

bežné osobné údaje - 
meno, priezvisko, 
adresa, kontakt

počas doby 
trvania 
oprávneného 
záujmu 
prevádzkovateľa

Verejnosť prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

152 Zdravotníctvo pohotovostná služba v 
ambulanciách

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, 
zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov

fyzické osoby - poskytovatelia zdravotnej 
starostlivosti, zástupcovia poskytovateľov 
zdravotnej starostivosti 

bežné osobné údaje - 
meno, priezvisko, 
adresa, kontakt

podľa 
registratúrneho 
plánu

Ministerstvo zdravotníctva SR, 
Úrad pre dohľad nad 
zdravotnou starostlivosťou, 
zdravotné poisťovne, Národné 
centrum zdravotníckych 
informácií, Sociálna poisťovňa, 
súdy, orgány činné v trestnom 
konaní,
iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o. 

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

mailto:info@tsk.sk
mailto:osobneudaje@tsk.sk


Obchodné meno/meno a 
priezvisko IČO Adresa sídla PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt

Trenčiansky samosprávny kraj 36126624 K dolnej stanici 7282/20A 91101 Trenčn Slovenská republika info@tsk.sk +421 32 6555 111

osobneudaje@tsk.sk +421 32 6555 233

P. č. IS 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)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 
Identifikačné a kontaktné 
údaje
prevádzkovateľ
spoločný prevádzkovateľ
zástupca prevádzkovateľa
zodpovedná osoba

153 Zdravotníctvo pohotovostná služba v lekárňach

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych 
pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

fyzické osoby - poskytovatelia lekárenskej 
starostlivosti, zástupcovia poskytovateľov 
lekárenskej starostivosti

bežné osobné údaje - 
meno, priezvisko, 
adresa, kontakt

podľa 
registratúrneho 
plánu

Ministerstvo zdravotníctva SR, 
Úrad pre dohľad nad 
zdravotnou starostlivosťou, 
zdravotné poisťovne, Národné 
centrum zdravotníckych 
informácií, Sociálna poisťovňa, 
súdy, orgány činné v trestnom 
konaní,
iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o. 

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

154 Zdravotníctvo určovanie poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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, zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, 
zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov

fyzické osoby - občania, poskytovatelia 
zdravotnej starostlivosti, zástupcovia 
poskytovateľov zdravotnej starostivosti

bežné osobné údaje a 
osobitná kategória 
osobných údajov - 
meno, priezvisko, 
bydlisko, zdravotná 
poisťovňa a dátum 
narodenia, diagnóza, 

podľa 
registratúrneho 
plánu

Súdy, orgány činné v trestnom 
konaní,
iný oprávnený subjekt, 
poskytovateľ zdravotnej 
starostlivosti, zdravotná 
poisťovňa, ktorej je občan 
poistencom, sprostredkovateľ - 
CRYSTAL CONSULTING, 
s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

155 Zdravotníctvo činnosť etickej komisie

Článok 6 ods. 1 písm. e) 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, zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti,

fyzické osoby - členovia etickej komiie, 
fyzické osoby - podávatelia podnetov 
etickej komisii, zástupcovia podávateľov 
podnetov, osoby voči ktorým podnety 
smerujú, zástupcovia týchto osôb 

bežné osobné údaje - 
meno, priezvisko, titul, 
adresa trvalého 
pobytu, číslo 
občianskeho 
preukazu, číslo účtu, 
osobitná kategória 
osobných údajov - 
zdravotná diagnóza

podľa 
registratúrneho 
plánu

zadávatelia klinických štúdií, 
ktorí majú oprávnenie na 
realizáciu klinického skúšania, 
Štátny ústav pre kontrolu liečiv, 
etické komisie iných VÚC, 
súdy, orgány činné v trestnom 
konaní,
iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

mailto:info@tsk.sk
mailto:osobneudaje@tsk.sk


Obchodné meno/meno a 
priezvisko IČO Adresa sídla PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt

Trenčiansky samosprávny kraj 36126624 K dolnej stanici 7282/20A 91101 Trenčn Slovenská republika info@tsk.sk +421 32 6555 111

osobneudaje@tsk.sk +421 32 6555 233

P. č. IS 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)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 
Identifikačné a kontaktné 
údaje
prevádzkovateľ
spoločný prevádzkovateľ
zástupca prevádzkovateľa
zodpovedná osoba

156 Zdravotníctvo
kontrolná a dozorná činnosť nad 
poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti

Článok 6 ods. 1 písm. e) 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, zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, 
zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov

fyzické osoby - poskytovateľ a zástupca 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, 
podávateľ podnetu voči poskytovateľom 
zdravotnej staroslivosti, 

bežné osobné údaje a 
osobitná kategória 
osobných údajov - 
meno, priezvisko, 
funkcia, adresa, 
dátum narodenia, 
rodné číslo, zdravotná 
diagnóza

podľa 
registratúrneho 
plánu

Ministerstvo zdravotníctva SR, 
Úrad pre dohľad nad 
zdravotnou starostlivosťou, 
Úrad verejného zdravotníctva,  
Slovenská lekárska komora a 
regionálne lekárske komory 
resp. príslušné stavovské 
organizácie združujúce 
zdravotníckych pracovníkov, 
Zdravotné poisťovne, iné 
samosprávne kraje, súdy, 
orgány činné v trestnom 
konaní,
iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o. 

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

157 Zdravotníctvo
kontrolná a dozorná činnosť nad 
poskytovaním lekárenskej 
starostlivosti

Článok 6 ods. 1 písm. e) 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, zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych 
pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

fyzické osoby - poskytovateľ humánnej 
farmácie a zástupca poskytovateľa 
humánnej farmácie, podávateľ podnetu 
voči poskytovateľom humánnej farmácie

bežné osobné údaje a 
osobitná kategória 
osobných údajov - 
meno, priezvisko, 
funkcia, adresa, 
dátum narodenia, 
rodné číslo, zdravotná 
diagnóza

podľa 
registratúrneho 
plánu

Ministerstvo zdravotníctva SR, 
Úrad pre dohľad nad 
zdravotnou starostlivosťou, 
Úrad verejného zdravotníctva, 
Slovenská lekárnická komora, 
Štátny ústav pre kontrolu liečiv,   
Zdravotné poisťovne, iné 
samosprávne kraje, súdy, 
orgány činné v trestnom 
konaní,
iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

mailto:info@tsk.sk
mailto:osobneudaje@tsk.sk


Obchodné meno/meno a 
priezvisko IČO Adresa sídla PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt

Trenčiansky samosprávny kraj 36126624 K dolnej stanici 7282/20A 91101 Trenčn Slovenská republika info@tsk.sk +421 32 6555 111

osobneudaje@tsk.sk +421 32 6555 233

P. č. IS 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)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 
Identifikačné a kontaktné 
údaje
prevádzkovateľ
spoločný prevádzkovateľ
zástupca prevádzkovateľa
zodpovedná osoba

158 Zdravotníctvo udeľovanie povolení na použitie 
neregistrovaných liekov

Článok 6 ods. 1 písm. e) 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, zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych 
pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

žiadatelia o povolenie, pacienti

bežné osobné údaje, 
osobitná kategória 
osobných údajov - 
zdravotný stav

podľa 
registratúrneho 
plánu

Ministerstvo zdravotníctva SR, 
Úrad pre dohľad nad 
zdravotnou starostlivosťou, 
Úrad verejného zdravotníctva, 
Slovenská lekárnická komora, 
Štátny ústav pre kontrolu liečiv,   
Zdravotné poisťovne, iné 
samosprávne kraje, súdy, 
orgány činné v trestnom 
konaní,
iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

159 Zdravotníctvo činnosť správneho orgánu - správne 
konanie

Článok 6 ods. 1 písm. e) 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, zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych 
pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ákon 
č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, zákon č. 
578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, 
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v 
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
zákon č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve, Správny poriadok, 
zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, zákon č. 
97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a 
procesnom, zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike, 
zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

fyzické osoby - občania, poskytovateľ 
zdravotnej staroslivosti, poskytovateľ 
humánnej farmácie, ich zástupcovia, 

bežné osobné údaje a 
osobitná kategória 
osobných údajov - 
meno, priezvisko, 
funkcia, adresa, 
dátum narodenia, 
rodné číslo, zdravotná 
diagnóza

podľa 
registratúrneho 
plánu

súdy, orgány činné v trestnom 
konaní,
iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ - CRYSTAL 
CONSULTING, s.r.o.

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

160 Voľby volebná komisia

Článok 6 ods. 1 písm. e) 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, zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

fyzické osoby - členovia volebných komisii, 
náhradníci volebných komisií a 
zapisovateľ volebnej komisie

bežné osobné údaje a 
osobitná kategória 
osobných údajov 
(politická príslušnosť)

podľa 
registratúrneho 
plánu

Štatistický úrad Slovenskej 
republiky, súdy, orgány činné v 
trestnom konaní, 
iný oprávnený subjekt

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

Voľby

mailto:info@tsk.sk
mailto:osobneudaje@tsk.sk


Obchodné meno/meno a 
priezvisko IČO Adresa sídla PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt

Trenčiansky samosprávny kraj 36126624 K dolnej stanici 7282/20A 91101 Trenčn Slovenská republika info@tsk.sk +421 32 6555 111

osobneudaje@tsk.sk +421 32 6555 233

P. č. IS 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)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 
Identifikačné a kontaktné 
údaje
prevádzkovateľ
spoločný prevádzkovateľ
zástupca prevádzkovateľa
zodpovedná osoba

161 Referendum referendová komisia

Článok 6 ods. 1 písm. c) 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 zákon č. 302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch

fyzické osoby - členovia referendových 
komisii a zapisovateľ referendovej komisie

bežné osobné údaje a 
osobitná kategória 
osobných údajov 
(politická príslušnosť)

podľa 
registratúrneho 
plánu

Súdy, orgány činné v trestnom 
konaní, 
iný oprávnený subjekt

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Interné predpisy 
prevádzkovateľa (smernica o 
ochrane osobných údajov a 
príslušné priradené interné 
predpisy)

mailto:info@tsk.sk
mailto:osobneudaje@tsk.sk
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