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

(ak bolo pridelné)
sa trvalého bydliska/ PSČ Obec Štát

prevádzkovateľ                                  Imunológia-Alergológia VK s.r.o 36657964 Slovensko

spoločný prevádzkovateľ

zástupca prevádzkovateľa MUDr.Viera Kmečová

zodpovedná osoba

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 

Bezpečnostné 
opatrenia (technické a 

organizačné)

1.

plnenie povinností 
zamestnávateľa súvisiacich s 
pracovným pomerom, 
štátnozamestnaneckým 
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. 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. 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
zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 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 súvisiacimi  právnymi predpismi
zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších 
predpisov

zamestnanci spoločnosti 
manželia alebo manželky 
zamestnancov spoločnosti 
vyživované deti zamestnancov, 
rodičia vyživovaných detí 
zamestnancov, blízke osoby

bežné osobné údaje

Mzdové listy 20 rokov
Výplatné listiny 10 rokov
Rodinné prídavky a materské príspevky 5 rokov
Prehlásenia k dani zo mzdy 5 rokov
Zrážky zo mzdy 5 rokov
Podklady k mzdám 5 rokov
Osobné spisy zamestnancov70 rokov fyzického veku
Evidencia dochádzky 3 roky
Evidencia dovoleniek 3 roky
Popisy pracovných činností 5 rokov
Dohody o vykonaní práce 5 rokov
Dohody o hmotnej zodpovednosti 3 roky (po strate 
platnosti)
Evidencia o preškolení a získaní odbornej kvalifikácie10 
rokov
Nemocenské poistenie – dávky, prihlášky, odhlášky, 
zmeny10 rokov
Pracovná neschopnosť – evidencia, štatistika 5 rokov
Materská dovolenka a neplatené voľno – evidencia 5 
rokov
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 5 rokov

Zdravotné poisťovne
Sociálna poisťovňa
Daňový úrad
Ústredie práce, sociálnych 
vecí a rodiny
Doplnkové dôchodkové 
sporiteľne
Dôchodkové správcovské 
spoločnosti
Orgány štátnej správy a 
verejnej moci na výkon 
kontroly a dozoru (napr. 
inšpektorát práce)   
Štatistický úrad
Súd, orgány činné v 
trestnom konaní  -   
Exekútor

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje

PROJEKTOVÁ 
DOKUMENTÁCIA 
NA OCHRANU OSOBNÝCH 
ÚDAJOV
podľa zákona č. 18/2018 
Z. z. o ochrane osobných 
údajov

2. spracovanie osobných údajov 
pacientov

zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s 
poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, zákonom č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych 
pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou 
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,             
zákonom č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

fyzické osoby , ktorým je 
poskitovaná zdravotná 
starostlivoť

údaje osobitnej 
kategŕie

20 rokov od posledného poskytnutia 
zdravotnej starostlivosti dotknutej osobe

zdravotná poisťovňa 
dotknutej osoby,                                                              
iní poskytovatelia 
zdravotnej starostlivosti 
poskytujúci zdravotnú 
starostlivosť dotknutej 
osobe,                                               
Národné centrum 
zdravotníckych informácií,                                            
osoby vymenované v § 24 
ods. 4 a § 25 ods. 1 zákona 
č.  576/2004 Z.z.

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje

PROJEKTOVÁ 
DOKUMENTÁCIA 
NA OCHRANU OSOBNÝCH 
ÚDAJOV
podľa zákona č. 18/2018 
Z. z. o ochrane osobných 
údajov

3.

evidencia došlej a odoslanej 
pošty,
komunikácia prostredníctvom 
elektronickej schránky,
archivácia dokumentácie,
vedenie archivačného plánu.

zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov,
zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov
zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej 
moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

zamestnanci spoločnosti, 
konatelia, štatutárny orgán v 
zmysle vybavovania 
korešpondencie a plnenie 
povinnpstí v rámci archovácie 
dokumentov

bežné osobné údaje

V zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o 
archívoch a registratúrach a o doplnení 
niektorých zákonov v znení  neskorších 
predpisov

ostáva v rámci spoločnosti, 
odovzdáva sa do 
centrálneho archívu

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje

PROJEKTOVÁ 
DOKUMENTÁCIA 
NA OCHRANU OSOBNÝCH 
ÚDAJOV
podľa zákona č. 18/2018 
Z. z. o ochrane osobných 
údajov

4. spracovanie účtovných 
dokladov spoločnosti

zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov,
zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 
Zb. o daniach z príjmov 
zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 

zemestnanci, pacienti bežné osobné údaje

V zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o 
archívoch a registratúrach a o doplnení 
niektorých zákonov v znení  neskorších 
predpisov

zdravotná poisťovna, 
sociálna poisťovňa, daňový 
úrad

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje

PROJEKTOVÁ 
DOKUMENTÁCIA 
NA OCHRANU OSOBNÝCH 
ÚDAJOV
podľa zákona č. 18/2018 
Z. z. o ochrane osobných 
údajov

5.

Evidencia fyzických osôb za 
účelom vstupu do priestorov 
prevádzkovateľa
Prevádzkovanie kamerového 
systému v priestoroch 
spoločnosti

zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z.

Fyzické osoby pohybujúce sa v 
priestore prevádzkovateľa

bežné osobné údaje

V zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o 
archívoch a registratúrach a o doplnení 
niektorých zákonov v znení  neskorších 
predpisov                                                              
kamerový záznam 15 dní

poverené osoby v rámci 
spoločnosti, orgány činné 
v tretnom konaní

prenos do tretej 
krajiny sa 
neuskutočňuje

PROJEKTOVÁ 
DOKUMENTÁCIA 
NA OCHRANU OSOBNÝCH 
ÚDAJOV
podľa zákona č. 18/2018 
Z. z. o ochrane osobných 
údajov

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa

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

e-mail/tel. kontakt


	Prevádzkovateľ

