
Identifikačné a 

kontaktné údaje*
Obchodné meno/meno a priezvisko

IČO 

(ak bolo pridelné)
Adresa trvalého bydliska/sídlo PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt

prevádzkovateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sílom v 

Bojniciach
17335795 Nemocničná 2 972 02 Bojnice Slovnesko riaditel@hospital-bojnice.sk 046 / 5112 111

zodpovedná osoba Ing. Michal Klátik kontrola@hospital-bojnice.sk 046 / 5112 126

IS Účel spracúvania Právny základ spracovateľskej činnosti Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov Lehota na výmaz OÚ Katogória príjemcov

Označenie tretej krajiny 

alebo medzinárodnej 

organizácie

Bezpečnostné opatrenia (technické a 

organizačné)

Poskytovanie 

zdravotnej 

starostlivosti

zdravotná dokumentácia

zákon č. 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti, 

službách spojených s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákon č. 578/2004 Z. 

z. poskytovateľoch zdravotnej strarostlivosti, zdravotných 

pracovníkoch, stanovských organizáciach a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov

fyzické osoby - poberatelia zdravotnej 

starostlivosti, fyzické osoby - poskytovatelia 

zdravtonej starostlivosti, zástupcovia 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

bežné osobné údaje a osobitná katetória osobných 

údajov - osobné údaje obsiahnuté v zdravotnej 

dokumentácií

20 rokov od posledného 

vyšetrenia

Ministerstvo zdravotníctva SR, 

Úrad pre dohľad nad zdravtonou 

starostlivosťou, Úrad verejného 

zdravotníctva, súdy, orgány činné 

v trestnom konaní, iný opravnený 

subjekt

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Interné predpisy prevádzkovateľa (SM 23 - 

Zabezpečovanie ochrany osobných údajov, 

SM 29 - Bezpečnostná politika NsP 

Prievidza)

Poskytovanie 

zdravotnej 

starostlivosti

spracúvanie informácií o zdravotnom stave 

hospitalizovaných a ambulante vyšetrených 

pacientov nemocnice, spracúvanie údajov o 

poskytnutej zdravotnej starostlivosti, vrátane 

výsledkov laboratórnych a diagnostických 

výsledkov, výkazy a štatistiky

zákon č. 576/2004 Z.z. Zákon o zdravotnej starostlivosti, 

službách spojených s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákon č. 578/2004 Z. 

z. poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotných 

pracovníkoch, stanovských organizáciach a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov; 580/2004 Z. z. o zdravotnom 

poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o 

poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade 

nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení 

niektorých predpisov

fyzické osoby - poberatelia zdravotnej 

starostlivosti, fyzické osoby - poskytovatelia 

zdravtonej starostlivosti, zástupcovia 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

bežné osobné údaja a osobnitná kategória osobných 

údajov - osobné údaje v zdravotnej dokumentácii

podľa registraturného 

plánu

Údaje sa poskytujú podľa 

príslušných právnych predpisov 

oprávneným orgánom verejnej 

moci, iným zdravotníckym 

zariadeniam - prevádzkovateľom 

zdravotnej starostlivosti, lekárom, 

Úradu pre dohľad nad zdravotnou 

starostlivosťou

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Interné predpisy prevádzkovateľa (SM 23 - 

Zabezpečovanie ochrany osobných údajov, 

SM 29 - Bezpečnostná politika NsP 

Prievidza)

Poskytovanie 

zdravotnej 

starostlivosti

spracúvanie informácií o poskytnutých 

zdratníckych službách, vyhotovenie, príjem a 

evidencia účtovných dokoladov na účel uplatnenia 

nároku na úhradu za poskytnutú zdravotnú 

starostlivosť a za služby súvisiace so zdravotnou 

starostlivosťou

zákon č. 576/2004 Z.z. Zákon o zdravotnej starostlivosti, 

službách spojených s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákon č. 578/2004 Z. 

z. poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotných 

pracovníkoch, stanovských organizáciach a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov; 580/2004 Z. z. o zdravotnom 

poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o 

poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade 

nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení 

niektorých predpisov; zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu 

zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného 

zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s 

poskytovaním zdravotnej starostlivosti; zákon č. 431/2002 Z. 

z. o účtovníctve 

fyzické osoby - poberatelia zdravotnej 

starostlivosti, fyzické osoby - poskytovatelia 

zdravtonej starostlivosti, zástupcovia 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

bežné osobné údaja a osobnitná kategória osobných 

údajov - osobné údaje v zdravotnej dokumentácii
10 rokov

Údaje sa poskytujú podľa 

príslušných právnych predpisov 

oprávneným orgánom verejnej 

moci, zdravotným poisťovňam, 

Úradu pre dohľad nad zdravotnou 

starostlivosťou

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Interné predpisy prevádzkovateľa (SM 23 - 

Zabezpečovanie ochrany osobných údajov, 

SM 29 - Bezpečnostná politika NsP 

Prievidza)

Poskytovanie 

zdravotnej 

starostlivosti

evidencia pacientov nemocnice, ktorým lekáreň 

vydalalieky alebo pomôcky a rozsahu im vydaných 

liekov a pomôcok

zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych 

pomôckach a o zmene a doplnení niektorých predpisov; zákon 

č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti 

uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o 

úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti

fyzické osoby - poberatelia zdravotnej 

starostlivosti, fyzické osoby - poskytovatelia 

zdravtonej starostlivosti, zástupcovia 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

bežné osobné údaja a osobnitná kategória osobných 

údajov - osobné údaje v zdravotnej dokumentácii
5 rokov

Údaje sa poskytujú podľa 

príslušných právnych predpisov 

oprávneným orgánom verejnej 

moci, zdravotným poisťovňam, 

Úradu pre dohľad nad zdravotnou 

starostlivosťou

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Interné predpisy prevádzkovateľa (SM 23 - 

Zabezpečovanie ochrany osobných údajov, 

SM 29 - Bezpečnostná politika NsP 

Prievidza)

Poskytovanie 

zdravotnej 

starostlivosti

spracúvanie informácií o dávkach ionizujúceho 

žiarenia, ktoré dostali pacienti a klienti nemocnice

zákon č. 87/2018 Z. z. o radiáčnej ochrane a o zmene a 

doplenení niektorých predpisov

fyzické osoby - poberatelia zdravotnej 

starostlivosti, fyzické osoby - poskytovatelia 

zdravtonej starostlivosti, zástupcovia 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

bežné osobné údaje
podľa registraturného 

plánu

Údaje sa poskytujú podľa 

príslušných právnych predpisov 

orpváneným orgánom verejnej 

moci, sprostredkovateľovi

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Interné predpisy prevádzkovateľa (SM 23 - 

Zabezpečovanie ochrany osobných údajov, 

SM 29 - Bezpečnostná politika NsP 

Prievidza)

Mzdy a personalistika

plnenie iných povinnosti zamestnávateľa 

súvisiacich s pracovným pomerom alebo 

obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o 

prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) 

vrátane predzmluvných vzťahov

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 daní z 

príjmov v znení neskorších predpisov; zákon č. 43/2004 Z. z. 

o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákon č. 

5/2004 Z. z. so 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. 355/2017 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 a 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, bývali zamestnanci

bežné osobné údaje a osobitná katetória osobných 

údajov

podľa registraturného 

plánu

Sociála poisťovňa, zdravotné 

poisťovne, daňový úrad, 

doplnkové dôchodkové sporiteľne, 

dôchodkové správcovské 

spoločnosti, Inšpektorát práce, 

zástupcovia zamestnancov, Úrad 

práce, sociálnych vecí a rodiny, 

súdy, orgáný činné v trestnom 

konaní, exekútori, iný opravnený 

subjekt

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Interné predpisy prevádzkovateľa (SM 23 - 

Zabezpečovanie ochrany osobných údajov, 

SM 29 - Bezpečnostná politika NsP 

Prievidza)

Mzdy a personalistika osobné spisy zamestnancov 

zákon č. 395/2002 Z. z. Zákon o archivoch a 

registratúrach a o doplnení niektorýh zákonov; zákon č. 

431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve; zákon č. 461/2003 Z. 

z. Zákon o sociálnom poistení; zákon č. 595/2003 Z.z. 

Zákon o daní z príjmov

zamestnanci, štátutári organizácie a bývali 

zamestnanci
bežné osobné údaje

do dovŕšenia veku 70 

rokov dotknutej osoby
iný opravený subjekt

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Interné predpisy prevádzkovateľa (SM 23 - 

Zabezpečovanie ochrany osobných údajov, 

SM 29 - Bezpečnostná politika NsP 

Prievidza)

Záznamy o spracovateľských činnostiach

mailto:riaditel@hospital-bojnice.sk
mailto:kontrola@hospital-bojnice.sk


Mzdy a personalistika dohody o hmotnej zodpovednosti

zákon č. 395/2002 Z. z. Zákon o archivoch a 

registratúrach a o doplnení niektorýh zákonov; zákon č. 

431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve; zákon č. 461/2003 Z. 

z. Zákon o sociálnom poistení; zákon č. 595/2003 Z.z. 

Zákon o daní z príjmov

zamestnanci bežné osobné údaje
podľa registraturného 

plánu

Inšpektorát práce, súdy, orgány 

činné v trestnom konaní, iný 

oprávnený subjekt

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Interné predpisy prevádzkovateľa (SM 23 - 

Zabezpečovanie ochrany osobných údajov, 

SM 29 - Bezpečnostná politika NsP 

Prievidza)

Mzdy a personalistika cestovné náhrady

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

neskorších predpisov; zákon č. 283/2002 Z. z. o 

cestovných náhradach

zamestnanci, štatutári organizácie bežné osobné údaje
podľa registraturného 

plánu

súdy, orgány činné v trestnom 

konaní, iný opravnený subjekt

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Interné predpisy prevádzkovateľa (SM 23 - 

Zabezpečovanie ochrany osobných údajov, 

SM 29 - Bezpečnostná politika NsP 

Prievidza)

Mzdy a personalistika evidencia a vedenia exekučných konaní 
zákon č. 233/1955 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej 

činnosti

účastníci konania a iné fyzické osoby, ktoré 

vystupujú v konaní

bežné osobné údaje a osobitná katetória osobných 

údajov

podľa registraturného 

plánu

účastníci konania, súdy, orgány 

činné v trestnom konaní, 

advokátska kancelária, účastníci 

konania, znalci, prekladatelia, iný 

zákonom oprávnený subjekt

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Interné predpisy prevádzkovateľa (SM 23 - 

Zabezpečovanie ochrany osobných údajov, 

SM 29 - Bezpečnostná politika NsP 

Prievidza)

Ekonomický odbor spracovanie účtovných dokladov

zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov; zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskroších 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. 

286/2002 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších 

predpisov; zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník prace 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 registraturného 

plánu

Sociálna poisťovňa, zdravotné 

poisťovne, daňový úrad, auditori, 

iný oprávanený subjekt

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Interné predpisy prevádzkovateľa (SM 23 - 

Zabezpečovanie ochrany osobných údajov, 

SM 29 - Bezpečnostná politika NsP 

Prievidza)

Sekretariát správa registratúry

zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o 

doplnení niektorých zákov v znení neskorších predpisov; 

zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu 

pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení 

niektorých 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 registraturného 

plánu

Ministerstvo vnútra SR, iný 

opravnený subjekt

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Interné predpisy prevádzkovateľa (SM 23 - 

Zabezpečovanie ochrany osobných údajov, 

SM 29 - Bezpečnostná politika NsP 

Prievidza)

Kamerový systém
monitorovanie vstupných priestorov prístupných 

verejnosti a priestorov urgentného príjmu 

podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákonu č. 18/2018 Z. z. Zákon o 

ochrane osobných údajov, na základe oprávneného záujmu 

prevádzkovateľa na ochranu majetku alebo zdravia, na 

ochranu verejného poriadku a bezpečnosti

fyzické osoby - návštevníci priestorov 

prevádzkovateľa, zamestnanci 

prevádzkovateľa, pacienti - klienti 

bežné osobné údaje 14 dni
súdy, orgány činné v trestnom 

konaní, iný opravnený subjekt

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Interné predpisy prevádzkovateľa (SM 23 - 

Zabezpečovanie ochrany osobných údajov, 

SM 29 - Bezpečnostná politika NsP 

Prievidza)

Verejné obstarávania
zadávania zákaziek a realizácia verejných 

obstarávani 

zákon č. 343/2015 Z. z. verejnom obstarávaní v znení 

neskorších predpisov

účastníci konania a iné fyzické osoby, ktoré 

vystupujú v konaní

meno, priezvisko, email, telefónne číslo, pri odborne 

spôsobilých osobách meno, priezvisko, adresa, dátum a 

miesto narodenia, údaje o odbornej kvalifikácií, 

vlastnoručný podpis, email, telefonné čislo, 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

NKÚ, Úrad pre verejné 

obstarávanie, Európska komisia, 

Protimonopolný úrad, súdy, 

orgány činné v trestnom konaní, 

Úrad pre úradné publikácie EU, 

Ministerstvo financií SR, Úrad 

vládneho auditu, Úrad vlády SR, 

členovia poroty, náhradnici členov 

poroty, členovia komisií, experti, 

znalci, lektori, iný opravnený 

subjekt 

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Interné predpisy prevádzkovateľa (SM 23 - 

Zabezpečovanie ochrany osobných údajov, 

SM 29 - Bezpečnostná politika NsP 

Prievidza)

Verejné obstarávania vyhodnocovanie verejných obstarávaní
zákon č. 343/2015 Z. z. verejnom obstarávaní v znení 

neskorších predpisov

účastníci konania a iné fyzické osoby, ktoré 

vystupujú v konaní

meno, priezvisko, email, telefónne číslo, pri odborne 

spôsobilých osobách meno, priezvisko, adresa, dátum a 

miesto narodenia, údaje o odbornej kvalifikácií, 

vlastnoručný podpis, email, telefonné čislo, vlastnoručný 

podpis, vzdelanie, prax a iné bežné osob

podľa registraturného 

plánu

NKÚ, Úrad pre verejné 

obstarávanie, Európska komisia, 

Protimonopolný úrad, súdy, 

orgány činné v trestnom konaní, 

Úrad pre úradné publikácie EU, 

Ministerstvo financií SR, Úrad 

vládneho auditu, Úrad vlády SR, 

členovia poroty, náhradnici členov 

poroty, členovia komisií, iný 

opravnený subjekt

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Interné predpisy prevádzkovateľa (SM 23 - 

Zabezpečovanie ochrany osobných údajov, 

SM 29 - Bezpečnostná politika NsP 

Prievidza)

Marketing
prezentácia fotografií a audiovizuálnych záznamov 

z verejných a neverejných podujatí

článok 6 ods. 1 písmeno f) Nariadenia Európskeho parlamentu 

a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom poheb takýchto 

údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

fyzické osoby - účastnici verejných a 

neverejných podujatí

fotografie a prejavy osobnej povahy, meno, priezvisko, 

funkcia alebo iné označenie fyzickej osoby

podľa registraturného 

plánu
verejnosť, iný oprávnený subjekt 

prenos do USA spoločnosti 

Facebook, Inc., Google LLC, 

YouTube LLC

Interné predpisy prevádzkovateľa (SM 23 - 

Zabezpečovanie ochrany osobných údajov, 

SM 29 - Bezpečnostná politika NsP 

Prievidza)

Marketing
prezenácia prevádzkovateľa v priestoroch 

prevádzky a na webovej stránke

článok 6 ods. 1 písmeno f) Nariadenia Európskeho parlamentu 

a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom poheb takýchto 

údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

štatutári organizácie, zamestnanci meno, priezvisko, fotografia, e-mail počas výkonu funkcie verejnosť, iný oprávnený subjekt 
prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Interné predpisy prevádzkovateľa (SM 23 - 

Zabezpečovanie ochrany osobných údajov, 

SM 29 - Bezpečnostná politika NsP 

Prievidza)

Marketing vedenie kroník

článok 6 ods. 1 písmeno f) Nariadenia Európskeho parlamentu 

a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom poheb takýchto 

údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

fyzické osoby, ktoré sú uvedené v kronikách bežné osobné údaje a fotografie
podľa registraturného 

plánu
verejnosť, iný oprávnený subjekt 

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Interné predpisy prevádzkovateľa (SM 23 - 

Zabezpečovanie ochrany osobných údajov, 

SM 29 - Bezpečnostná politika NsP 

Prievidza)

Kontrola, sťažnosti a 

informácie
vybavovanie a evidenica sťažnosti

zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskroších 

predpisov

fyzické osoby - sťažovateľ a zástupca 

sťažovateľa

meno, priezvisko, adresa, vlastnoručný podpis, ďalšie 

údaje zistené pri vybavovaní sťažnosti
10 rokov

Úrad vlády SR, Úrad pre dohľad 

nad zdravotnou starostlivosťou, 

súdy, orgány činné v trestnom 

konaní, druhej strane menovaných 

v sťažnosti, iný opravnený spis

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Interné predpisy prevádzkovateľa (SM 23 - 

Zabezpečovanie ochrany osobných údajov, 

SM 29 - Bezpečnostná politika NsP 

Prievidza)

Kontrola, sťažnosti a 

informácie
vybavovanie infožiadosti 

zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciam a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov; zákon č. 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej 

starostlivosti, službách spojených s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

fyzické osoby - žiadateľ a zástupca žiadateľa 
meno, priezvisko, adresa pobytu, email, iné údaje 

zistené alebo predložené k infožiadosti
3 roky

Úrad vlády SR, Úrad pre dohľad 

nad zdravotnou starostlivosťou, 

súdy, orgány činné v trestnom 

konaní, druhej strane menovaných 

v sťažnosti, iný opravnený spis

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Interné predpisy prevádzkovateľa (SM 23 - 

Zabezpečovanie ochrany osobných údajov, 

SM 29 - Bezpečnostná politika NsP 

Prievidza)



Kontrola, sťažnosti a 

informácie

vybavovanie sprístupnenie zdravotnej 

dokumentácie

zákon č. 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti, 

službách spojených s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákon č. 211/2000 Z. 

z. o slobodnom prístupe k informáciam a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

fyzické osoby - žiadateľ a zástupca žiadateľa 
meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefonný 

kontakt, podpis
3 roky

Úrad vlády SR, Úrad pre dohľad 

nad zdravotnou starostlivosťou, 

súdy, orgány činné v trestnom 

konaní, druhej strane menovaných 

v sťažnosti, iný opravnený spis

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Interné predpisy prevádzkovateľa (SM 23 - 

Zabezpečovanie ochrany osobných údajov, 

SM 29 - Bezpečnostná politika NsP 

Prievidza)

Kontrola, sťažnosti a 

informácie

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

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

oznamovaním prorispoločenskej činnosti a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

fyzické osoby, ktoré podali podnet a osoby, 

ktoré sú vyšetrované
bežné osobné údaje 3 roky

Ministerstvo spravodlivosti SR, 

súdy orgány činné v trestnom 

konaní, poverení zamestnanci

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Interné predpisy prevádzkovateľa (SM 23 - 

Zabezpečovanie ochrany osobných údajov, 

SM 29 - Bezpečnostná politika NsP 

Prievidza)

Kontrola, sťažnosti a 

informácie

vybavovanie ostatných podnetov prijatých cez 

elektroickú poštu alebo prijaté poštou, ktoré 

nespĺňajú podmienky sťažnosti a infožiadosti

článok 6 ods. 1 písmeno f) Nariadenia Európskeho parlamentu 

a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom poheb takýchto 

údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

fyzické osoby podávajúce podnet
meno, priezvisko, adresa, email, telefónne číslo, iné 

údaje doručené prevádzkovateľovi v podnete

30 dní od splnenia účelu 

podnetu

Úrad vlády SR, Úrad pre dohľad 

nad zdravotnou starostlivosťou, 

súdy, orgány činné v trestnom 

konaní, druhej strane menovaných 

v sťažnosti, iný opravnený spis

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Interné predpisy prevádzkovateľa (SM 23 - 

Zabezpečovanie ochrany osobných údajov, 

SM 29 - Bezpečnostná politika NsP 

Prievidza)

Kontrola, sťažnosti a 

informácie
evidencia a vedenie správnych konaní

zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok 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

podľa registraturného 

plánu

účastníci konania, súdy, orgány 

činné v trestnom konaní, 

advokátska kancelária, účastníci 

konania, znalci, prekladatelia, iný 

zákonom oprávnený subjekt

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Interné predpisy prevádzkovateľa (SM 23 - 

Zabezpečovanie ochrany osobných údajov, 

SM 29 - Bezpečnostná politika NsP 

Prievidza)

Referát právnych 

činností
evidencia zmlúv prevádzkovateľa 

zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciam a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov; zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskroších predpisov; zákon č, 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskroších predpisov

fyzické osoby - účastnici zmluvy, fyzické 

osoby - štatutár prevadzkovateľa, fyzické 

osoby - zmluvné strany alebo predchadzajúci 

účastníci zmluvných strán

bežné osobné údaje potrebné k uzatvoreniu a plneniu 

zmluvy

podľa registraturného 

plánu

Úrad vlády SR, súdy, orgány činné 

v trestnom konaní, banky, 

poisťovne, advokátske kancelárie, 

príslušné okresné úrady - 

katastrálne odbory, verejnosť, 

druhá zmluvná strana, iný 

opravnený subjekt

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Interné predpisy prevádzkovateľa (SM 23 - 

Zabezpečovanie ochrany osobných údajov, 

SM 29 - Bezpečnostná politika NsP 

Prievidza)

Referát právnych 

činností
evidencia nájomných zmlúv

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 

nehnuteľnosti 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 - štatutár prevádzkovateľa, 

fyzické osoby - zmluvné strany alebo 

predchádzajúci účastníci zmluvných vzťahov

bežné osobné údaje potrebné k uzatvoreniu a plneniu 

zmluvy

podľa registraturného 

plánu

Úrad vlády SR, súdy, orgány činné 

v trestnom konaní, banky, 

poisťovne, advokátske kancelárie, 

príslušné okresné úrady - 

katastrálne odbory, verejnosť, 

druhá zmluvná strana, iný 

opravnený subjekt

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Interné predpisy prevádzkovateľa (SM 23 - 

Zabezpečovanie ochrany osobných údajov, 

SM 29 - Bezpečnostná politika NsP 

Prievidza)

Referát právnych 

činností
zverejňovanie zmlúv na webovej stránke

článok 6 ods. 1 písmeno 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 

neskroších predpisov

fyzické osoby - účastníci zmluvných vzťahov a 

ich zastupovanie
bežné osobné údaje

podľa registraturného 

plánu

Centrálny register zmlúv, iný 

oprávnený subjekt

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Interné predpisy prevádzkovateľa (SM 23 - 

Zabezpečovanie ochrany osobných údajov, 

SM 29 - Bezpečnostná politika NsP 

Prievidza)

Referát právnych 

činností
evidencia a vedenie súdných konaní

zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení 

zákona v znení neskroších 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 a osobitná katetória osobných 

údajov

podľa registraturného 

plánu

účastníci konania, súdy, orgány 

činné v trestnom konaní, 

advokátska kancelária, účastníci 

konania, znalci, prekladatelia, iný 

zákonom oprávnený subjekt

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Interné predpisy prevádzkovateľa (SM 23 - 

Zabezpečovanie ochrany osobných údajov, 

SM 29 - Bezpečnostná politika NsP 

Prievidza)

BOZP bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

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 práci a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zamestnanci, štatutári organizácie bežné osobné údaje
podľa registraturného 

plánu

Inšpektorát práce, súdy, orgány 

činné v trestnom konaní, iný 

oprávnený subjekt

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Interné predpisy prevádzkovateľa (SM 23 - 

Zabezpečovanie ochrany osobných údajov, 

SM 29 - Bezpečnostná politika NsP 

Prievidza)

BOZP ochrana pred požiarmi

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

predpisov; zákon č. 314/2001 Z. z. Zákon o ochrane pred 

požiarmi; vyhláška č. 121/2002 Z. z. Výhlaška Ministerstva 

vnútra SR o požiarnej prevencií

zamestnaci, statutári organizácie bežné osobné údaje
podľa registraturného 

plánu

Inšpektorát práce, súdy, orgány 

činné v trestnom konaní, iný 

oprávnený subjekt

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Interné predpisy prevádzkovateľa (SM 23 - 

Zabezpečovanie ochrany osobných údajov, 

SM 29 - Bezpečnostná politika NsP 

Prievidza)

BOZP posúdenie zdravotnej spôsobilosti na nočnú prácu
podľa § 98 zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 

neskorších predpisov
zemestnanci bežné osobné údaje

podľa registraturného 

plánu

Inšpektorát práce, súdy, orgány 

činné v trestnom konaní, iný 

oprávnený subjekt

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Interné predpisy prevádzkovateľa (SM 23 - 

Zabezpečovanie ochrany osobných údajov, 

SM 29 - Bezpečnostná politika NsP 

Prievidza)

BOZP
predpísané očkovanie zdravotníckych 

zamestnancov 

výhlaška č. 585/2008 Z. z. Vyhláška ministerstva vnútra SR, 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencií a kontrole
zamestnanci bežné osobné údaje

podľa registraturného 

plánu

Inšpektorát práce, súdy, orgány 

činné v trestnom konaní, iný 

oprávnený subjekt

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Interné predpisy prevádzkovateľa (SM 23 - 

Zabezpečovanie ochrany osobných údajov, 

SM 29 - Bezpečnostná politika NsP 

Prievidza)


