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INFORMÁCIE O ÚČELOCH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, PRÁVNOM ZÁKLADE, PRÍJEMCOCH A LEHOTÁCH 
UCHOVÁVANIA 

 
KATEGÓRIA 
PRÍJEMCOV 

 
ROKY 
UCHOVÁVANIA 

Výber zamestnancov 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. 596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov                                                                                    
zákon č. 317/2009 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

osobné údaje 
uvedené v 
životopise, 
osobné údaje 
uvedené vo 
výpise z registra 
trestov, doklad o 
dosiahnutom 
vzdelaní 

1 rok 

Plnenie povinností zamestnávateľa  súvisiacich 
s pracovno-právnym vzťahom a obdobným 
vzťahom 

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. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
zmluvný vzťah, 
zákon č. 596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov                                                                                    
zákon č. 317/2009 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

zamestnanci, 
zástupcovia 
zamestnancov, 
iné oprávnené 
orgány štátu, ak 
poskytovanie 
údajov prebieha 
na základe 
pravidelnej 
zákonnej 
povinnosti 

70 rokov 

Plnenie povinností zamestnávateľa voči sociálnej 
poisťovni 

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 
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 

sociálna 
poisťovňa 

10 rokov 

Plnenie povinností zamestnávateľa voči zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a zdravotná 10 rokov 
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zdravotnej poisťovni doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

poisťovňa 

Plnenie povinností zamestnávateľa na úseku 
bezpečnosti a ochrany zdravia 

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. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

školiaci subjekt, 
zamestnávateľ, 
technik BOZP 

5 rokov po 
ukončení alebo 
zániku povinnosti 

Plnenie daňových povinností zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov 

daňový úrad 10 rokov 

Mzdová politika zamestnávateľa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších  
zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 
580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona 
č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o 
sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, 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. 595/2003 Zb. o dani z príjmov v 
znení neskorších predpisov 

Zdravotné 
poisťovne, 
sociálna 
poisťovňa, 
daňový úrad, 
DDS, 

50 rokov 

Správa registratúry článok 6, ods. 1, písm. c) Všeobecného nariadenia o ochrane 
údajov 
zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení 
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov 

Ministerstvo 
vnútra Slovenskej 
republiky, iný 
oprávnený 
subjekt, 

evidencia sa 
uchováva 10 rokov 
po ukončení 
evidencie 

Evidencia prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty článok 6, ods. 1, písm. c) Všeobecného nariadenia o ochrane 
údajov zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov 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 

údaje nie sú ďalej 
poskytované 

3 roky 
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podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) 

Spracovanie účtovných dokladov zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v 
znení neskorších predpisov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 
152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona 
č595/2003 Zb. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, 
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 

daňový úrad 10 rokov 

Kniha objednávok článok 6, ods. 1, písm. c) Všeobecného nariadenia o ochrane 
údajov 
zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov, 

orgány štátnej 
správy, verejnej 
moci a verejnej 
správy podľa 
príslušných 
právnych 
predpisov 

5 rokov  

Sieťová bezpečnosť a bezpečnosť 
 
 
 

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov č. 2016/679 článok 6, 
ods. 1, písm. c) 

súdy, orgány 
činné v trestnom 
konaní, inšpektori 
Úradu na 
ochranu 
osobných údajov 
SR, iný oprávnený 
subjekt v súlade 
so zákonom 
o ochrane 
osobných údajov 
resp. iným 
osobitným 
právnym 
predpisom 

1 rok 

Uplatňovanie práv dotknutých osôb spracúvanie osobných údajov je povolené Čl. 6 ods. 1 písm. c), 
v súlade s čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 

orgány štátnej 
správy, verejnej 
moci a verejnej 
správy podľa 
príslušných 
právnych 

5 rokov odo dňa 
vybavenia žiadosti 
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predpisov 
Ochrana majetku prevádzkovateľa kamerový 
systémom 

oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. 
Hlavným oprávneným záujmom je ochrana majetku a 
bezpečnosti prevádzkovateľa a dotknutých osôb 

príslušníci 
Policajného zboru 
v prípade potreby 

3 dní 

Zverejnenie videozáznamov organom činným v 
trestnom konaní 

v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov 

orgány štátnej 
správy, verejnej 
moci 

záznamy môžu byť 
využité aj na 
preukazovanie 
právnych nárokov 
a prevádzkovateľ 
ich bude spracúvať 
po        dobu 
nevyhnutnú na ich 
preukazovanie 

Priamy marketing spracúvanie osobných údajov je povolené na základe súhlasu 
dotknutej osoby v zmysle Článku 6 ods.1 písm. a)  všeobecného 
Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov 

kuriérske 
spoločnosti 

vaše osobné údaje 
budeme na tento 
účel spracúvať po 
dobu kým nezrušíte 
svoju účasť v 
marketingovom 
zozname alebo sa 
odhlásite zo 
zasielania správ na 
účely priameho 
marketingu 
(newsletter). 

Vernostný program spracúvanie osobných údajov je povolené na základe súhlasu 
dotknutej osoby v zmysle Článku 6 ods.1 písm. a)  všeobecného 
Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov 

kuriérske 
spoločnosti 

vaše osobné údaje 
budeme na tento 
účel spracúvať po 
dobu kým 
neodvoláte svoj 
súhlas 

Súbory „cookies“ na našej webovej stránke 
meranie počtu návštev, priemerného času 
stráveného na stránke, počtu zobrazených 
stránok 

zákon č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov,                                                      
v zmysle § 55 ods. 5 Zákona 351/2011 o elektronických 
komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies 
na našej stránke 

1. Interný 
poskytovatelia 
CMS systém webu 
Prehliadač  
Zariadenie 
používateľa 
2. Externý 
poskytovatelia  
YouTube 

- localStorage Key, 
trvalé údaje 
- relačné súbory 
cookie hostiteľskej 
domény, ktoré sa 
vymažú, keď 
zatvoríte prehliadač 
- v prípade 
dočasných cookies 

https://www.youtube.com/t/terms
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Internet Archive 
Mapy Google 
Twitter 
Vimeo 
Microsoft 
Facebook 
Google 
LinkedIn 
Livestream 

 

sú informácie 
zapamätané len po 
dobu trvania 
aktuálnej návštevy 
(session) daného 
sídla, v prípade 
permanentných 
cookies aj pri 
ďalších návštevách 
až do uplynutia 
platnosti cookies, 
alebo ich 
odstránenia 
(vymazania) 
používateľom. 

Súťažená na Facebooku, Instagram  v zmysle Článku 6 ods.1 písm.a)  všeobecného Nariadenia EP a R 
(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. 

zásielkové firmy, 
sprostredkovatelia 

po skončení súťaže 
budú zlikvidovane 
osobne údaje 

Evidencia držiteľov zákazníckych kariet v zmysle Článku 6 ods.1 písm.a)  všeobecného Nariadenia EP a R 
(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. 

 vaše osobné údaje 
budeme na tento 
účel spracúvať po 
dobu kým nezrušíte 
súhlas, ale najviac 
po dobu 7 rokov 

Formulár pre cenovú ponuku na web stránke v zmysle Článku 6 ods.1 písm. b) všeobecného Nariadenia EP a R 
(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 

údaje nie sú ďalej 
poskytované 

6 mesiacov 

E-Shop v zmysle Článku 6 ods.1 písm. b) všeobecného Nariadenia EP a R 
(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 

kuriérske 
spoločnosti 

10 rokov 

Opustený košík 
 

registrovaný zákazník nedokončil svoj nákup, nedokončil platbu 
a zasiela sa mu e-mail s upozornením a obsahom košíku, 
predzmluvné vzťahy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia 

zásielkové firmy, 
sprostredkovatelia 

3 mesiace 

Wishlist registrovaný zákazník má možnosť zaradiť si vybraný tovar do tzv. 
wishlistu (zoznam prianí), oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 
písm. f) Nariadenia    

zásielkové firmy, 
sprostredkovatelia 

počas registrácii 
v našom e shope 

Sledovanie sviatkov zákazníka registrovaný zákazník má možnosť zaradiť si vybraný tovar do tzv. 
wishlistu (zoznam prianí), oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 
písm. f) Nariadenia    

zásielkové firmy, 
sprostredkovatelia 

počas registrácii 
v našom e shope 

Segmentácia na základe toho, čo zákazník v e-shope nakúpi, sú zákazníkovi zásielkové firmy, 48 hodín 

https://archive.org/about/terms.php
https://www.google.com/intl/sk_be/help/terms_maps/
https://twitter.com/en/tos?wcmmode=disabled#intlTerms
https://vimeo.com/terms
https://www.microsoft.com/en/servicesagreement/
https://www.facebook.com/legal/terms
https://policies.google.com/terms?hl=sk&gl=be
https://www.linkedin.com/legal/user-agreement
https://livestream.com/legal/terms
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prevádzkovateľom e-shopu zasielané newslettre s informáciami 
o podobnom tovare, aký zákazník v e-shope nakupuje /  
oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia   

sprostredkovatelia 

Upselling na základe obsahu zákazníkovho košíku/prípadne na základe 
tovaru, ktorý už v danom e-shope nakúpil predtým, sa 
zákazníkovi pri dokončovaní jeho objednávky (v jej platobnom 
procese) zobrazí obchodníkom odporúčaný tovar k ďalšiemu 
nákupu / oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) 
Nariadenia 

zásielkové firmy, 
sprostredkovatelia 

3 mesiace 

Reaktivácia registrovaný zákazník dlhšie nevyvíja v e-shope aktivitu; 
prevádzkovateľ e-shopu mu so zámerom motivovať ho k 
ďalšiemu nákupu zašle kód so zľavou na ďalší nákup /  
oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia   

zásielkové firmy, 
sprostredkovatelia 

30 minút 

Vytvorenie konta zákazníka v zmysle Článku 6 ods.1 písm.a  všeobecného Nariadenia EP a R 
(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 

zásielkové firmy, 
sprostredkovatelia 

10 rokov 

Vybavovania reklamácií zákazníkov zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení 
neskorších predpisov, zákonom č. 372/1990 Zb.  o priestupkoch v 
znení neskorších predpisov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov 

orgánom 
obchodnej 
inšpekcie v rámci 
ochrany 
spotrebiteľa 

5 rokov 

Marketing E-Shop v zmysle Článku 6 ods.1 písm. f)  všeobecného Nariadenia EP a R 
(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 

kuriérske 
spoločnosti 

vaše osobné údaje 
budeme na tento 
účel spracúvať po 
dobu kým nezrušíte 
svoju účasť v 
marketingovom 
zozname alebo sa 
odhlásite zo 
zasielania správ na 
účely e shop 
marketingu 
(newsletter) 

Právne vzťahy, zmluvné vzťahy občianskym zákonníkom, Občianskym súdnym poriadkom, 
Trestným zákonom, Trestným poriadkom, Exekučným poriadkom, 
zákonom NR SR č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších 
predpisov, Zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, 
zákonom SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení, 
Správnym poriadkom, zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov a súvisiacimi 

orgány činným v 
trestnom konaní v 
prípade 
spáchania 
trestného činu 

10 rokov 
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právnymi predpismi 
Správa informačných a komunikačných 
technológií (generovanie loginov a hesiel) 
 

v zmysle Článku 6 ods.1 písm.f) všeobecného Nariadenia EP a R 
(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 

súdy, orgány 
činné v trestnom 
konaní, inšpektori 
Úradu na 
ochranu 
osobných údajov 
SR, iný oprávnený 
subjekt v súlade 
so zákonom 
o ochrane 
osobných údajov 
resp. iným 
osobitným 
právnym 
predpisom 

uchovávať vo 
forme, ktorá 
umožňuje 
identifikáciu DO, 
kým je to potrebne 
na účely 
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