
Identifikačné a kontaktné údaje* Obchodné meno/meno a priezvisko
IČO 

(ak bolo pridelné)
Adresa trvalého bydliska/sídlo PSČ Obec Štát

prevádzkovateľ Ján Meliško - MeliTech 50206648 Ulica V. Benedikta 208/22 971 01 Prievidza Slovenská republika melitech@melitech.sk 0904 487 654

spoločný prevádzkovateľ x

zástupca prevádzkovateľa x

zodpovedná osoba nie je určená

P. č. 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)
Poznámka

1
plnenie povinností zamestnávateľa  

súvisiacich s pracovnoprávnym vzťahom

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 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 ako mzdové údaje, 

údaje o predchádzajúcom zamestnaní, 

údaje o pracovnej neschopnosti, o 

dôležitých osobných prekážkach v práci, o 

zmenenej pracovnej schopnosti,  tieto 

údaje môžu obsahovať aj údaje o zdraví 

(osobitná kategória osobných údajov)

zákon o archívoch                 

a registratúrach 

oprávnené orgány štátu,  na 

základe pravidelnej zákonnej 

povinnosti

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Smernica na zabezpečenie ochrany 

osobných údajov
IS Personalistika a mzdy

2
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

zamestnanci, manželia alebo manželky 

zamestnancov, vyživované deti 

zamestnancov, rodičia vyživovaných 

detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí 

zamestnanci

bežné osobné údaje, údaje o priznaní 

dôchodku, údaje zo zamestnaneckej 

zmluvy doplnkovej dôchodkovej poisťovne, 

údaje o čerpaní materskej a rodičovskej 

dovolenky

zákon o archívoch                 

a registratúrach 
sociálna poisťovňa 

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Smernica na zabezpečenie ochrany 

osobných údajov
IS Personalistika a mzdy

3
plnenie povinností zamestnávateľa voči 

zdravotnej poisťovni

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

zamestnanci, manželia alebo manželky 

zamestnancov, vyživované deti 

zamestnancov, rodičia vyživovaných 

detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí 

zamestnanci

bežné osobné údaje
zákon o archívoch                 

a registratúrach 
zdravotná poisťovňa

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Smernica na zabezpečenie ochrany 

osobných údajov
IS Personalistika a mzdy

4
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

zamestnanci bežné osobné údaje
zákon o archívoch                 

a registratúrach 

školiaci subjekt, 

sprostredkovateľ

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Smernica na zabezpečenie ochrany 

osobných údajov
IS Personalistika a mzdy

5 plnenie daňových povinností zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov zamestnanci bežné osobné údaje, údaje o príjmoch
zákon o archívoch                 

a registratúrach 
daňový úrad

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Smernica na zabezpečenie ochrany 

osobných údajov
IS Personalistika a mzdy

6 mzdová politika zamestnávateľa

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. 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

zamestnanci, vyživované deti 

zamestnancov, bývalí zamestnanci

bežné osobné údaje, napríklad 

identifikačné údaje, mzda, plat alebo 

platové pomery a ďalšie finančné 

náležitosti priznané za výkon pracovnej 

činnosti,  údaje o odpracovanom čase, 

sumy postihnuté výkonom rozhodnutia 

nariadeným súdom alebo správnym 

orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj 

náhrady uložené zamestnancovi 

vykonateľným rozhodnutím príslušných 

orgánov, údaje o pracovnej neschopnosti, 

údaje o dôležitých osobných prekážkach v 

práci, údaje o zmenenej pracovnej 

schopnosti, deň začiatku výkonu štátnej 

služby alebo pracovnej činnosti, údaje o 

vyživovaných deťom v rozsahu meno, 

priezvisko, rodné číslo, údaje o čerpaní 

materskej dovolenky a rodičovskej 

dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o 

druhu dôchodku,  rodinný stav, trvalé 

bydlisko, prechodné bydlisko, údaje o 

zamestnávateľovi

zákon o archívoch                 

a registratúrach 

zdravotné poisťovne, 

sociálna poisťovňa, daňový 

úrad, DDS

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Smernica na zabezpečenie ochrany 

osobných údajov
IS Personalistika a mzdy

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa

*prevádzkovateľ vypíše políčka, ktoré sú relevantné, napr. ak nemá určenú zodpovednú osobu záznam 

nebude takéto informácie obsahovať

E-mail/Telefonický kontakt

mailto:melitech@melitech.sk#


7 zabezpečenie OOPP pre zamestnancov

§ 6 ods. 1 písm. j) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia 

pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  nariadenie č. 395/2006 Z. 

z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných 

ochranných pracovných prostriedkov

zamestnanci
bežné osobné údaje, osobitná kategória 

osobných údajov

zákon o archívoch                 

a registratúrach                 
dodávatelia

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Smernica na zabezpečenie ochrany 

osobných údajov
IS Personalistika a mzdy

8 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. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, 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

zamestnanci, zamestnanci dodávateľov 

tovaru a služieb

bežné osobné údaje
zákon o archívoch                 

a registratúrach                      

zákon o účtovníctve

daňový úrad
prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Smernica na zabezpečenie ochrany 

osobných údajov
IS Účtovníctvo

9 evidencia došlej a odoslanej pošty
zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov

fyzické osoby – odosielatelia a 

prijímatelia korešpondencie
bežné osobné údaje

zákon o archívoch                 

a registratúrach 

oprávnené osoby 

prevádzkovateľa

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Smernica na zabezpečenie ochrany 

osobných údajov
IS Došlá a odoslaná pošta

10
spracovanie objednávok v elektronickom 

obchode veselesitie.sk

§ 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov – spracúvanie osobných údajov je 

nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, 

vrátane predzmluvných vzťahov

§ 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov - oprávnený záujem prevádzkovateľa e-

shopu informovať o novinkách zákazníkov, ktorí už v e-shope nakúpili a 

predpokladá sa, že nákup zopakujú

zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona 

č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany 

spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách

zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov

zákazníci bežné osobné údaje
zákon o archívoch                 

a registratúrach 

doručovateľ zásielky, 

Heureka

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Smernica na zabezpečenie ochrany 

osobných údajov
IS E-shop veselesitie.sk

11 evidencia reklamácií zákazníkov

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

zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení

zákazníci bežné osobné údaje
zákon o archívoch                 

a registratúrach 
technik, dodávateľ

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Smernica na zabezpečenie ochrany 

osobných údajov
IS Reklamácie

12 evidencia  zmlúv
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
obchodní partneri bežné osobné údaje

zákon o archívoch                 

a registratúrach 
zmluvné strany

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Smernica na zabezpečenie ochrany 

osobných údajov
IS Zmluvy

13
informácie prostredníctvom                            

webových stránok

§ 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov - informácie v rámci predzmluvných 

vzťahov 

zákazníci, uchádzači o zamestnanie, 

iné fyzické osoby, ktoré navštívia 

webovú stránku a odošlú kontaktný 

formulár

bežné osobné údaje
zákon o archívoch                 

a registratúrach 
zmluvné strany

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Smernica na zabezpečenie ochrany 

osobných údajov
IS Webové stránky

14 iný účel napr. kontrola

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

niektorých zákonov, § 13 ods. 1 písm. c) osobitný predpis alebo medzinárodná 

zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná

bežné osobné údaje
zákon o archívoch                 

a registratúrach 
iný oprávnený subjekt

prenos do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje

Smernica na zabezpečenie ochrany 

osobných údajov


