
	
	
 

Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov 
 
podľa článku 13., NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 
a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
A. Identifikačné údaje prevádzkovateľa: 

Prevádzkovateľ: Nadácia kresťanského vzdelávania 
so sídlom M.R. Štefánika 17, 03601 Martin 
IČO: 42062110 
(ďalej len „Prevádzkovateľ). 
 

B. Účel spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom:  
Spracovanie údajov pre účely spracovania PaM (pracovné zmluvy, mzdové listy,	výplatné listiny, výplatné 
pásky, podklady ku mzdám, rekapitulácia miezd, vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb, ročné 
zúčtovanie daní, sociálne poistenie, zdravotné poistenie, dôchodkové poistenie,...); Účtovných dokladov 
(Spracovanie účtovných dokladov, daňová agenda, knihy pohľadávok a záväzkov, faktúry,..); BOZP a PO 
(Evidencia a riešenie pracovných úrazov); Zdravotných prehliadok; Stravy (Evidencia stravných lístkov,..); 
Registratúry Archivácie dokumentácie v zmysle zákona); Dochádzkového systému (evidencia dochádzok, 
dovolenky, priepustky,..); Prístupového systému; Školení; Hodnotenia zamestnancov; vedenie databázy 
sponzorov; vydávanie propagačných materiálov; vybavovanie žiadostí dotknutých osôb. 

C. Zoznam osobných údajov :  
- meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul,  
- rodné číslo, dátum a miesto narodenia, telefónne číslo,  e-mailová adresa, 
- číslo dokladu totožnosti, 
- podpis,  
- rodinný stav,  
- štátna príslušnosť, štátne občianstvo,  
- trvalé bydlisko, prechodné bydlisko,  
- pohlavie,  
- údaje o vzdelaní,  
- spôsobilosť na právne úkony, posudok o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti, 
- poberanie prídavkov na deti,  
- mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za 

výkon pracovnej činnosti,  
- údaje o odpracovanom čase,  
- údaje o bankovom účte fyzickej osoby,  
- sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom,  
- peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím 

príslušných orgánov,  
- neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia 

alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v 
hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného 
postihnutia, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa 
osobitného predpisu,  

- ročný úhrn vyplateného dôchodku,  



	
	

- údaje o pracovnej neschopnosti, úraze, 
- údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci,  
- údaje o zmenenej pracovnej schopnosti,  
- údaje o zamestnávateľoch,  
- pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu práce alebo  pracovnej činnosti, doba na ktorú sa 

pracovný pomer uzatvára, dĺžka týždenného pracovného času,  
- údaje o prevzatých stravných poukážkach a stravných lístkoch prevzatých na potrebu teplej stravy na 

pracovisku, 
- údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia,  
- údaje o manželovi alebo manželke, deťoch, rodičoch detí v rozsahu meno, priezvisko, dátum 

narodenia, rodné číslo, adresa,  
- údaje z potvrdenia o zamestnaní,  
- údaje o vedení zamestnanca v evidencii nezamestnaných občanov,  
- údaje o čerpaní riadnej, materskej a rodičovskej dovolenky,  
- údaje z dokladu o bezúhonnosti,  
- údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku,  
- údaje zo zamestnaneckej zmluvy doplnkovej dôchodkovej poisťovne,   
- osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích 

aktivitách,  
- údaje uvedené v životopise, 
- identifikácia spoločnosti, v ktorej má zamestnanec uzatvorené poistenie Zodpovednosť za škodu, 
- fotografie v	PP. 
 

D. Doplňujúce informácie 
1. Osobné údaje v rozsahu odseku C. spracovávané za účelom spracovania PaM (pracovné zmluvy, 

mzdové listy,	výplatné listiny, výplatné pásky, podklady ku mzdám, rekapitulácia miezd, vyhlásenie 
na zdanenie príjmov fyzických osôb, ročné zúčtovanie daní, sociálne poistenie, zdravotné poistenie, 
dôchodkové poistenie,...); Účtovných dokladov (Spracovanie účtovných dokladov, daňová agenda, 
knihy pohľadávok a záväzkov, faktúry,..); Právnej agendy (vybavovanie súdnych sporov, exekúcie, 
zmluvy,	 vedenie agendy v súvislosti s poradami vedenia, Vedenie agendy v súvislosti so 
zasadnutiami osobitnej komisie (rozkladová, inventarizačná, vyraďovacia, likvidačná, škodová,...); 
BOZP a PO (Evidencia a riešenie pracovných úrazov); Zdravotných prehliadok; Stravy (Evidencia 
stravných lístkov,..); Registratúry (Archivácie dokumentácie v zmysle zákona); Dochádzkového 
systému (evidencia dochádzok, dovolenky, priepustky,..); Školení; Nahlasovanie protispoločenskej 
činnosti; žiadostí dotknutých osôb spracovávané  v zmysle článku 6, ods. 1 písmeno c, Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR)  - spracúvanie osobných údajov je 
nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika 
viazaná. 

2. Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia za účelom odpredaja majetku 
spoločnosti zamestnancovi v zmysle článku 6, ods. 1 písmeno b, Nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR)  – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy.  

3. Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa spracovávané za účelom fungovania 
Prístupového systému; Hodnotenia zamestnancov, Telekonferencií v zmysle článku 6, ods. 1 
písmeno f, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) – spracúvanie 
osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa  

4. Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa spracovávané za účelom vedenia 
Databázy uchádzačov; vydávania Firemných novín v zmysle článku 6, ods. 1 písmeno a, Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR)  – na základe súhlasu dotknutej osoby. 
 



	
	

5. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. 
6. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľov dbali na ich odbornú, technickú, 

organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných 
údajov opatreniami v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  a Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR).  

7. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že má prijaté všetky opatrenia v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane 
osobných údajov  a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a týmto sa 
zaväzuje chrániť tieto údaje pred náhodným ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou 
stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením ako aj pred akýmikoľvek inými 
neprípustnými formami spracúvania v zmysle opatrení prijatých v posúdení vplyvu na ochranu 
osobných údajov.  

8. Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných 
v poverení sprostredkovateľa spracovaním osobných údajov. 

9. Prevádzkovateľ prehlasuje, že nebude poskytovať osobné údaje iným Sprostredkovateľom, ako tým, 
ktorý sú uvedené v tomto oboznámení.  

10. Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre 
naplnenie stanoveného účelu a spracovávať len v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené.  

11. Prevádzkovateľ je povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúvajú. 
Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov. 

12. V spoločnosti je ustanovená zodpovedná osoba. Kontaktné údaje: Mgr. Dušan Haško,  
mail: dusan.hasko@cce.sk  
 

E. Doba uchovávania OU: 
1. Mzdové listy 50 rokov, 
2. Osobné údaje spracovávané za účelom posúdenia žiadostí o príspevok po dobu 2 rokov 
3. Osobné údaje spracovávané za účelom vedenia databázy sponzorov po dobu 5 rokov.  

 
F. Poučenie o právach dotknutej osoby: 
Právo na prístup 

1. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné 
údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto 
informácie:  
a) účely spracúvania; 

b) kategórie dotknutých osobných údajov;  
c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä 

príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;  
d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je   možné, 

kritériá na jej určenie;  
e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa  dotknutej 

osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto 
spracúvaniu;  

f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu; 
g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich 

zdroj; 
h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 

Nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj 
význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu. 

2. Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má 



	
	

právo byť informovaná o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia týkajúcich sa prenosu.  
3. Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o 

ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci 
administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, 
informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala 
o iný spôsob.  

4. Právo získať kópiu uvedenú v odseku 3 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. 
Právo na opravu 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné 
údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie 
neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. 
 

Právo na vymazanie („zabúdanie“) 
1. Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu  vymazanie 

osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať 
osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:  

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; 
b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 

1 písm. a) Nariadenia alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, a ak neexistuje iný právny 
základ pre spracúvanie;  

c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené 
dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 
Nariadenia;  

d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;  
e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo 

práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;  
f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 

ods. 1 Nariadenia. 
2. Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a podľa odseku 1 je povinný vymazať osobné údaje, so 

zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia 
vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie 
osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich 
kópiu alebo repliky. 

3. Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú, pokiaľ je spracúvanie potrebné: 
a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; 

b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva 
členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo 
verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; 

c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i) 
Nariadenia, ako aj článkom 9 ods. 3 Nariadenia; 

d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na 
štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené 
v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, 
alebo 



	
	

e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 
Právo na obmedzenie spracúvania 

1. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z 
týchto prípadov:   

a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho 
prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;  

b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada 
namiesto toho obmedzenie ich použitia;  

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá 
osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; 

d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia, a to až do overenia, 
či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej 
osoby. 

2. Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa odseku 1, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania 
spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie 
právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov 
dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. 

3.  Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania podľa odseku 1, prevádzkovateľ informuje 
pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené. 

Právo na prenosnosť 

1. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, 
v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje 
ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje 
poskytli, bránil, ak:  
a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a)  Nariadenia alebo článku 9 ods. 2 

písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, a  
b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. 

2. Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 právo na  
prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je 
to technicky možné. 

3. Uplatňovaním práva uvedeného v odseku 1 tohto článku nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. 
Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom 
záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. 

4. Právo uvedené v odseku 1 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. 
Právo namietať 

1. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti 
spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. 
e) alebo f) Nariadenia vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených 
ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné 
oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej 
osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.  

2. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek 
namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane 
profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.  

3. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na 



	
	

také účely nesmú spracúvať. 
4. Dotknutá osoba sa výslovne upozorní na právo uvedené v ods. 1 a 2 najneskôr pri prvej komunikácií 

s ňou, pričom sa toto právo prezentuje jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. 
5. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez oh�adu na smernicu 2002/58/ES 

mô�e dotknutá osoba uplat�ova� svoje právo namieta� automatizovanými prostriedkami s 
pou�itím technických špecifikácií. 

6. Ak sa osobné údaje spracúvajú na ú�ely vedeckého alebo historického výskumu �i na štatistické 
ú�ely pod�a �l. 89 ods. 1 Nariadenia, dotknutá osoba má právo namieta� z dôvodov týkajúcich sa 
jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, 
ke� je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu. 

Oznámenie tretím stranám 

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo 
vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1 
a článku 18 Nariadenia, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. 
Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje. 

Začatie konania na návrh dotknutej osoby 
Dotknutá osoba má v zmysle §100 zákona 18/2018 Z.z. podať návrh na začatie konania v prípade, že je 
priamo dotknutá na svojich právach ustanovených týmto zákonom. Úrad posúdi podnet do 30 dní odo dňa 
doručenia podnetu. O spôsobe vybavenia podnetu úrad informuje podávateľa do 30 dní odo dňa doručenia 
podnetu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


