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1. ÚČEL 
Smernica upravuje zásady ochrany osobných údajov pre všetkých zamestnancov REMEDIUM, s.r.o. 
(ďalej len spoločnosť), v oblasti ochrany osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho 
Parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 
 
Organizačná smernica upresňuje a aplikuje závery vyplývajúce z Posúdenia vplyvu na ochranu 
osobných údajov a vymedzuje rozsah bezpečnostných opatrení z hľadiska ochrany osobných údajov. 
S touto smernicou musia byť oboznámení všetci zamestnanci spoločnosti  a iné oprávnené osoby so 
vzťahom k spoločnosti. 
 
Zamestnanec nerešpektovaním uvedených pravidiel poruší svoje povinnosti, čím dôjde k porušeniu 
pracovnej disciplíny a následne sa vyvodia opatrenia. 
 
V prípade nelegálneho chovania sa zamestnanec vystavuje nebezpečenstvu trestného postihu a 
zamestnávateľ si vyhradzuje právo upozorniť na takéto chovanie príslušné orgány. Od zamestnancov 
sa pri zisťovaní možného zneužitia výpočtovej techniky očakáva spolupráca s administrátorom IT.  
 
2. SKRATKY A POJMY 
Použité skratky 
Pojem/Skratka Vysvetlenie 
OS Organizačná smernica 

GDPR General DataProtectionRegulation  - Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady 
EÚ č. 2016/679 

ZO Zodpovedná osoba 
IT Informačné technológie 
IS Informačný systém 
OÚ Osobný údaj 
DO Dotknutá osoba 
K Konateľ 

 
Vymedzenie základných pojmov 
 

Osobné údaje 

sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej 
fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na 
základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je 
napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo 
online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík 
alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, 
genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú 
identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. 

Zodpovedná osoba osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorá plní 
úlohy podľa tohto zákona. 

Oprávnená osoba fyzická osoba, ktorá spracováva osobné údaje a je poverená 
prevádzkovateľom spracúvať tieto údaje v jeho mene. 

Dotknutá osoba dotknutou osobou každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú. 

Úrad 

je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý sa podieľa 
na ochrane základných práv fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov vrátane 
dozoru nad ochranou osobných údajov spracúvaných príslušnými orgánmi 
pri plnení úloh na účely trestného konania, ak nie je v § 81 ods. 7 a 8 
ustanovené inak. Sídlom úradu je Bratislava. 

Osobitná kategória 
osobných údajov 

sú údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické 
názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových 
organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa 
zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej 
orientácie fyzickej osoby.  
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Spracúvanie 
osobných údajov 

spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s 
osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, 
zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, 
vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením 
alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, 
vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými 
prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.  

Prevádzkovateľ 

každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky 
spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; 
prevádzkovateľ alebo konkrétne požiadavky na jeho určenie môžu byť 
ustanovené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je 
Slovenská republika viazaná, ak takýto predpis alebo táto zmluva 
ustanovuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov. 

Sprostredkovateľ každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. 

Tretia strana 
každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ 
alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa 
alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje. 

Informačný systém 
akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa 
určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, 
decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom základe alebo 
geografickom základe. 

 
   
3. POSTUP 
3.1     Zásady ochrany osobných údajov 
 
Zásada zákonnosti (§ 6) 
 
Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných 
práv dotknutej osoby. 
 

Zásada obmedzenia účelu (§ 7) 
 
Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a 
nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom; ďalšie spracúvanie 
osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na 
štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom8) a ak sú dodržané primerané záruky ochrany 
práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8, sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom. 
 

Zásada minimalizácie osobných údajov (§ 8) 
 
Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na  nevyhnutný rozsah 
daný účelom, na ktorý sa spracúvajú. 
 

Zásada správnosti (§ 9) 
 
Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať 
primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z 
hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili. 
  
Zásada minimalizácie uchovávania (§ 10) 
 
Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby 
najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa 
môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel 
historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu8) a ak sú dodržané 
primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8. 
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Zásada integrity a dôvernosti (§ 11) 
 
Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a 
organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred 
neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, 
náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov. 
 
Zásada zodpovednosti (§ 12) 
 
Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za 
súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento 
súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať. 
  
Zákonnosť spracúvania (§ 13) 
 
(1) Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto 
právnych základov: 

a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden 
konkrétny účel, 
b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je 
dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti 
dotknutej osoby, 
c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo 
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, 
d) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku 
dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, 
e) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom 
záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo 
f) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa 
alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva 
dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; 
tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri 
plnení ich úloh. 
(2) Právny základ na spracúvanie osobných údajov podľa odseku 1 písm. c) a e) musí byť 
ustanovený v tomto zákone, osobitnom predpise alebo v medzinárodnej zmluve, ktorou je 
Slovenská republika viazaná; osobitný zákon musí ustanovovať účel spracúvania osobných 
údajov, kategóriu dotknutých osôb a zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah 
spracúvaných osobných údajov. Spracúvané osobné údaje na základe osobitného zákona 
možno z informačného systému poskytnúť, preniesť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný 
zákon ustanovuje účel poskytovania alebo účel zverejňovania, zoznam spracúvaných 
osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré možno poskytnúť alebo 
zverejniť, prípadne príjemcov, ktorým sa osobné údaje poskytnú. 
(3) Ak spracúvanie osobných údajov na iný účel ako na účel, na ktorý boli osobné údaje 
získané, nie je založené na súhlase dotknutej osoby alebo na osobitnom predpise, 
prevádzkovateľ na zistenie toho, či je spracúvanie osobných údajov na iný účel zlučiteľné s 
účelom, na ktorý boli osobné údaje pôvodne získané, okrem iného musí zohľadniť 
a) akúkoľvek súvislosť medzi účelom, na ktorý sa osobné údaje pôvodne získali, a účelom 
zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov, 
b) okolnosti, za akých sa osobné údaje získali, najmä okolnosti týkajúce sa vzťahu medzi 
dotknutou osobou a prevádzkovateľom, 
c) povahu osobných údajov, najmä či sa spracúvajú osobitné kategórie osobných údajov 
podľa § 16 alebo osobné údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo 
priestupku podľa § 17, 
d) možné následky zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu 
a 

            e) existenciu primeraných záruk, ktoré môžu zahŕňať šifrovanie alebo pseudonymizáciu. 
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3.2  Záznamy o spracovateľských činnostiach 
Zoznam záznamov o spracovateľských činnostiach formou automatizovaných informačných 
systémov 
 

Názov záznamu o SČ  Účel spracovania osobných údajov 

IS PaM 

Vedenie personálnej a mzdovej agendy pre pracovno-právne, 
mzdové účely a pre účely nemocenského, zdravotného, 
sociálneho a dôchodkového zabezpečenia, dane z príjmu zo 
závislej činnosti zamestnancov a osôb pracujúcich pre 
prevádzkovateľa na základe dohôd o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru. Vedenie PaM agendy 
prostredníctvom SW MRP.  
Zabezpečené cez sprostredkovateľa BARDEJOVSKÉ KÚPELE 
a.s. 
Vedenie a sledovanie dochádzky zamestnancov 
prostredníctvom  softvéru (kartičkový systém). 
Využívaný SW FINGERA.  

IS Elektronická pošta 

Evidencia a spracovávanie odchádzajúcej a prichádzajúcej el. 
pošty, monitoring na základe požiadavky vedenia spoločnosti. 
Zabezpečené cez sprostredkovateľa BARDEJOVSKÉ KÚPELE 
a.s.. 

IS Účtovníctvo Vedenie účtovnej agendy, evidencia účtovníctva. SW SOFTIP 
PROFIT PLUS.  

IS Vedenie zdravotnej 
dokumentácie pacientov 

Evidencia pacientov a ich zdravotných záznamov, ktorí idú cez 
zdravotné poisťovne, alebo aj mimo zdravotných poisťovní ako 
samoplatcovia. Vedenie záznamov v SW DOKTOR IN. 

 

Zoznam záznamov o spracovateľských činnostiach formou neautomatizovaných informačných 
systémov 
Charakteristické údaje pre neautomatizované informačné systémy: sú tvorené papierovými 
dokumentmi, kartotékami a tlačovými výstupmi z automatizovaných IS. 
  

Názov záznamu o SČ  Účel spracovania  

IS PaM 

Evidencia personálnej a mzdovej agendy v papierovej forme. 
Evidencia BOZP a PO, Evidencia poučení o bezpečnosti práce, 
Zápisníky bezpečnosti práce, Záznamy z kontroly, Záznamy zo 
školení, Záznamy zo vstupného školenia, Testy.  

IS Sekretariát 

Licencie na výkon OZ (L1C, L1A), Žiadosť na ÚDZS, Prideľovanie 
číselného kódu lekárom, Certifikáty lekárov a zdravotných sestier, 
diplomy, vysvedčenia. Evidencia nájomných a obchodných zmlúv. 
Vedenie administratívnej agendy prevádzky, zriaďovania 
špecializovaných ambulancií, jednodňovej zdravotnej 
starostlivosti, vedenie komunikácie so zdravotnými poisťovňami. 
Vedenie administratívnej agendy (zápisy z porád, prezenčné 
listiny, organizačné normy, smernice, príkazy, rozhodnutia, 
záznamy o oboznámení sa s dokumentom,zakladateľské 
dokumenty - návrh na zápis do OR, zmluvy, komunikácia s PSK, 
ostatné štátne orgány, rozhodnutia). Správa registratúry. 

IS Ochrana osobných údajov 

Úzka spolupráca so zodpovednou osobou, vedenie evidencie 
oprávnených osôb, spolupráca pri vybavovaní podaní dotknutých 
osôb, kontrolné zistenia, zisťovanie bezpečnostných incidentov,  
ďalšie v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných 
údajov.  

IS Vedenie zdravotnej 
dokumentácie pacientov 

Evidencia pacientov a ich zdravotných záznamov, ktorí idú cez 
zdravotné poisťovne, alebo aj mimo zdravotných poisťovní ako 
samoplatcovia v papierovej forme. 
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Podľa článku 30 Nariadenia GDPR a § 37 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov je 
prevádzkovateľ povinný viesť záznam o spracovateľských činnostiach, za ktoré je zodpovedný, 
prostredníctvom formulára „Záznam o spracovateľských činnostiach  – vzor“ (príloha č. 5).   
Každý identifikovaný IS resp. skupina podobných IS má vypracovaný samostatný formulár Záznam 
o spracovateľských činnostiach. Jednotlivé záznamy sú vedené zodpovednou osobou v centrálnej 
„databáze evidencií spracovateľských činností“ (príloha č. 4). 
 
3.3    Bezpečnostná politika (Privacy policy/ GDPR Ready) 
Oblasť bezpečnostnej politiky má za cieľ poskytnúť usmernenie pre riadenie a podporu informačnej 
bezpečnosti v súlade s bezpečnostnými požiadavkami a relevantnými legislatívnymi požiadavkami, 
ktorú tvorí samostatná príloha tejto smernice „Bezpečnostná politika / Privacy policy / GDPR 
Ready“ (príloha č. 1a/b).  
Tieto dokumenty sú zverejnené na web stránke spoločnosti. Aktuálnosť zabezpečuje zodpovedná 
osoba.  
 
3.4    Ciele bezpečnosti ochrany osobných údajov 
REMEDIUM, s.r.o. deklarujú na účely vypracovania zásad ochrany osobných údajov strategické ciele 
bezpečnosti, ktoré sú deklarované v samostatnej prílohe „Ciele bezpečnosti osobných údajov“ 
(príloha č. 2). Ciele vypracováva tím GDPR a schvaľuje predseda predstavenstva. Distribúcia 
dokumentu je zabezpečená v riadenej forme.  
 
3.5  Posúdenie (analýza) vplyvu na ochranu osobných údajov (DPIA) 
DPIA je najnáročnejšou povinnosťou na správnu právnu dokumentáciu, ktorú zavádza Nariadenie 
GDPR. Posúdenie vzniku tejto povinnosti, či potrebu aktualizácie už existujúcej „DPIA 
dokumentácie“ ( Príloha č. 3) je potrebné kontinuálne sledovať a zabezpečovať vo vzťahu ku 
všetkým novo začatým spracovateľským operáciám, ktoré sa plánujú spustiť aj v budúcnosti, a to ešte 
vo fáze ich prípravy (napr. vývoj novej smart aplikácie, nové funkcie vo vernostných programoch, 
rozširovanie a/alebo centralizácia väčších kamerových systémov, spustenie nových služieb apod.). 
Pozitívom je, že dokumentácia DPIA je z hľadiska princípov založených na riziku zapracovaného do 
GDPR viac adresné a prehľadné. Správne zvládnutie povinností spojených s vykonávaním DPIA 
a nadväzných procesov si vyžaduje zapojenie kvalifikovanej zodpovednej osoby alebo vhodne 
profilovaného sprostredkovateľa.  
Spoločnosť REMEDIUM, s.r.o. sa rozhodla povinnosťou poveriť sprostredkovateľa ROVNANE 
consulting, s.r.o. vykonať DPIA. 
 

Postup hodnotenia potenciálnych rizík a nebezpečenstiev je uvedený v Posúdenie vplyvu na 
ochranu osobných údajov (DPIA)(príloha č. 3). Hodnotenie rizík a nebezpečenstiev informačnej 
bezpečnosti vypracováva zodpovedná osoba v spolupráci s vedúcimi zamestnancami spoločnosti a IT 
technikom.  
Riziká prehodnocuje minimálne 1 x ročne resp. vždy pri: 

§ zmene činnosti spoločnosti, 
§ zmene technológie (napr. pribudnutie nového pracoviska),  
§ zmene IS, kľúčového hardvéru a softvéru 
§ zmene providera 
§ pri výskyte chýb vo výsledkoch dátového spracovania 
§ pri výskyte informačného incidentu a prieniku 

 
3.6   Sprostredkovateľ / Prevádzkovateľ a sprostredkovateľská 

zmluva 
Prevádzkovateľ je podľa článku 28 nariadenia GDPR a § 34 zákona č. 18/2018 Z.z. oprávnený 
poveriť spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa. Pri výbere sprostredkovateľa je 
prevádzkovateľ povinný dbať na odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť 
sprostredkovateľa. Taktiež jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov. Na 
účely poverenia sprostredkovateľa spracovaním osobných údajov sa súhlas dotknutej osoby 
nevyžaduje.  
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Poverenie sprostredkovateľa sa vykonáva písomnou sprostredkovateľskou zmluvou (príloha č. 6). 
Zmluvu sú prevádzkovateľ a sprostredkovateľ povinní uzavrieť pred začatím spracúvania osobných 
údajov. Najneskôr v deň začatia spracúvania osobných údajov sprostredkovateľom. 

Nariadenie GDPR v súvislosti s ustanovením sprostredkovateľa ustanovilo tieto obsahové náležitosti 
sprostredkovateľskej zmluvy: 

• predmet a dobu spracúvania, 
• povahu a účel spracúvania, 
• typ osobných údajov, 
• kategórie dotknutých osôb, 
• povinnosti a práva sprostredkovateľa. 

V sprostredkovateľskej zmluve musí byť tiež zakomponované, že sprostredkovateľ: 

• spracúva osobné údaje len na základe pokynov prevádzkovateľa, 
• zabezpečí, aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné údaje zaviazali, že zachovajú 

dôvernosť informácií, 
• implementoval primerané bezpečnostné opatrenia (napr. pseudonymizáciu, šifrovanie 

a pod.), 
• pri zapojení ďalšieho sprostredkovateľa zostáva plne zodpovedný voči 

prevádzkovateľovi, 
• pomáha prevádzkovateľovi zabezpečiť plnenie povinností podľa GDPR, 
• vymaže alebo vráti všetky osobné údaje prevádzkovateľa po ukončení      

poskytovania služieb. 

Pracovník organizačnej a riadiacej činnosti vedie Evidenciu sprostredkovateľov (príloha č. 7). 
Evidencia musí byť priebežne aktualizovaná.  
 
 

4 ODKAZY A POZNÁMKY 
Súvisiace normy a predpisy 
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (GDPR) 
Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  
 

Interné súvisiace dokumenty 
Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov  
OS Práva dotknutých osôb 
OS Bezpečnostné opatrenia pre oblasť IT 
OS Identifikácia, evidencia a nahlasovanie bezpečnostných incidentov 
OS Ochrana osobných údajov v oblasti ľudských zdrojov 
 

Tento dokument pre GDPR nadobúda účinnosť a platnosť 25.5.2018 
Nadobudnutím účinnosti tohto dokumentu zaniká platnosť dokumentu -  OS 01 Bezpečnostný projekt 
vydanie č. 2 z 14.04.2016.  
 
 
5 UKAZOVATELE  VÝKONNOSTI  PROCESU 
Ukazovatele výkonnosti: Æ Postup Æ Frekvencia 

Výkon kontrolnej 
činnosti v oblasti 

ochrany osobných 
údajov 

 

Výkon interných auditov min. 1 x ročne 
formou praktickej kontroly na prevádzke 
so zameraním na riadenie ochrany 
osobných údajov. 

 1 x ročne 

Počet incidentov oblasti 
ochrany osobných 

údajov 
 

Vyhodnotenie počtu incidentov 
z evidencie incidentov informačnej 
bezpečnosti. 

 1 x ročne 
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Vízia bezpečnosti osobných údajov 
Víziou a takisto aj cieľom analýzy vplyvu na ochranu osobných údajov pre spoločnosť REMEDIUM, 
s.r.o. je identifikovať a kvantifikovať riziká informačnej bezpečnosti v rámci všetkých IS, rozhodnúť 
o správe identifikovaných rizík a zaviesť primerané bezpečnostné opatrenia na redukciu týchto rizík.  

Analýza vplyvu na ochranu OÚ preveruje aj zhodu navrhnutých bezpečnostných opatrení s plnením 
požiadaviek zameraných na riadenie systému manažérstva informačnej bezpečnosti.  

V rámci tejto analýzy bezpečnosti budú preverované nasledovné oblasti: 

• Bezpečnostná politika – cieľom tejto oblasti je preveriť spôsob usmernenia pre riadenie a 
podporu informačnej bezpečnosti v súlade relevantnými zákonmi a vyhláškami. 

• Organizácia informačnej bezpečnosti – cieľom tejto oblasti je preveriť spôsob riadenia 
informačnej bezpečnosti v rámci IS. 

• Riadenie aktív – cieľom tejto oblasti je preveriť nastavenie zodpovedností za aktíva a spôsob 
klasifikácie aktív. 

• Bezpečnosť ľudských zdrojov – cieľom oblasti je preveriť spôsob zabezpečenia 
zamestnancov, zmluvných partnerov a používateľov v pozíciách tretích strán pri zmene, 
prípadne odobratia prístupu do IS na správu miezd a vedenie personalistiky. 

• Fyzická bezpečnosť a bezpečnosť prostredia – cieľom tejto oblasti je preveriť fyzickú 
bezpečnosť a bezpečnosť prostredia zariadení určených pre IS. 

• Riadenie komunikácie a prevádzky – cieľom tejto oblasti je preveriť spôsobu riadenia 
komunikácie a prevádzky pre zabezpečenie plynulosti toku dát v IS. 

• Riadenie prístupu – cieľom tejto oblasti je preveriť spôsob priraďovania prístupov 
k informáciám v IS. 

• Akvizícia, vývoj a údržba informačných systémov – cieľom tejto oblasti je preveriť spôsob 
zabezpečenia dát počas akvizície, vývoja a údržbe IS. 

• Riadenie incidentov informačnej bezpečnosti – cieľom tejto oblasti je preveriť spôsob 
nahlasovania a riadenia incidentov informačnej bezpečnosti 

• Riadenie kontinuity činností – cieľom tejto oblasti je preveriť pripravenosť zamedzeniu 
prerušeniam prevádzkových aktivít a spôsobu chránenia kritických procesov pred vplyvmi 
závažných zlyhaní alebo havárií IS a zabezpečiť jeho včasnú obnovu 

• Súlad – cieľom tejto oblasti je preveriť súlad IS s akýmikoľvek zákonnými, štatutárnymi, 
regulačnými alebo zmluvnými záväzkami a akýmikoľvek bezpečnostnými požiadavkami 
 

Ciele bezpečnosti osobných údajov 
REMEDIUM, s.r.o. deklaruje na účely vypracovania zásad ochrany osobných údajov nasledovné 
strategické ciele bezpečnosti: 

- Vybudovať a trvalo udržiavať vysokú úroveň ochrany a bezpečnosti informačného 
systému. 

 

- Vytvoriť podmienky a realizovať bezpečné rozmiestnenie najdôležitejších komponentov 
a trvalo zabezpečovať ich technickú a režimovú ochranu. 

 

- Obstarávať a implementovať informačné systémy len vysokej kvalitatívnej a odbornej 
úrovne a úžitkovej hodnoty, ktoré budú vytvárať a ochraňovať dobré meno spoločnosti. 
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- Uplatniť pri budovaní bezpečnostného systému princíp vlastníctva. 
 

- Chrániť práva zamestnancov, klientov a dodávateľov spoločnosti. 
 

- Zabezpečiť potrebnú ochranu majetku spoločnosti a ochranu finančných prostriedkov. 
 

- Vytvoriť a udržiavať funkčnú štruktúru spoločnosti bezpečnosti, ktorá bude 
zabezpečovať dosiahnutie a udržanie stanovenej cieľovej úrovne bezpečnosti vo 
všetkých požadovaných oblastiach. 

 

- Zaviesť a trvalo zabezpečovať systém hlásení o stave bezpečnostného systému a 
hlásení o bezpečnostných incidentoch. 

 

Pri ochrane osobných údajov je potrebné zaistiť, aby bezpečnostné prostriedky a mechanizmy 
poskytovali integrovanú ochranu informačného systému a aby boli zabezpečené všetky funkcie 
informačného systému z hľadiska integrity, dôvernosti a dostupnosti v ďalej uvedených oblastiach:  

Informačná bezpečnosť 

Fyzická a objektová bezpečnosť 

Personálna bezpečnosť 

Bezpečnostné mechanizmy, ktoré sú alebo budú implementované v prostredí spoločnosti REMEDIUM, 
s.r.o. na ochranu aktív, musia mať takú bezpečnostnú úroveň, aby vyhoveli požiadavkám legislatívy 
Slovenskej republiky a to najmä v oblasti ochrany osobných údajov, ochrany duševného vlastníctva, 
noriem pre prevádzku a bezpečnosť informačných systémov, ochrany bezpečnosti pri práci, 
bezpečnosti osôb a majetku. 

                        

Bardejovské Kúpele, dňa 25.05.2018 

 

 

                                                                                                    

 

 

                                                                                          .................................................................. 

                                                                                                      Mgr. Jaroslav Komora  

                                                                                                                   konateľ 

 



F-24-01/6 Strana 1 z 22

Po
r. 

č.

N
áz

ov
 p

ro
ce

su

Účel spracovania osobných 
údajov

Opis 
Spracovateľskej 

operácie
Aktívum Dotknuté osoby

1. IS PaM

Vedenie a sledovanie dochádzky 
zamestnancov.

získavanie               
zaznamenávanie          
uchovávanie                              
zmena              
vyhľadávanie                    
využívanie           

SW 
FINGERA

zamestnanci

2. IS PaM

Vedenie a sledovanie dochádzky 
zamestnancov.

získavanie               
zaznamenávanie          
uchovávanie                              
zmena              
vyhľadávanie                    
využívanie         

papierová 
forma

zamestnanci

3. IS PaM

Evidencia uchádzačov o 
zamestnanie.

 uchovávanie                                              
vyhľadávanie

nevyžiadan
á pošta

uchádzači o 
zamestnanie

4. IS PaM

Vedenie administratívy, plnenie 
povinností zamestnávateľa 
súvisiacich s pracovným 
pomerom alebo obdobným 
vzťahom (napr. na základe dohôd 
o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru) vrátane 
predzmluvných vzťahov.

získavanie              
zaznamenávanie            
spracovávanie     
uchovávanie          
vyhľadávanie          
prehliadanie              
využívanie                         
prenos

 osobný 
spis

zamestnanci 
vrátane dohôd o 

prácach 
vykonávaných 

mimo pracovného 
pomeru, manželia 
alebo manželky 
zamestnancov, 
vyživované deti 
zamestnancov, 

bývalí zamestnanci

REMEDIUM, s.r.o.
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5. IS PAM 

Vedenie administratívy, plnenie 
povinností zamestnávateľa 
súvisiacich s pracovným 
pomerom alebo obdobným 
vzťahom (napr. na základe dohôd 
o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru) vrátane 
predzmluvných vzťahov.

získavanie              
zaznamenávanie            
spracovávanie     
uchovávanie          
vyhľadávanie          
prehliadanie              
využívanie

SW MRP

zamestnanci 
vrátane dohôd o 

prácach 
vykonávaných 

mimo pracovného 
pomeru, manželia 
alebo manželky 
zamestnancov, 
vyživované deti 
zamestnancov, 

bývalí zamestnanci

6. IS PAM 

Spracovanie a vyplácanie mzdy. získavanie            
spracovanie              
uchovávanie                    

SW MRP zamestnanci

7. IS PAM 

Spracovanie a vyplácanie mzdy. získavanie            
spracovanie       
uchovávanie                                
prenos

SW MRP zamestnanci

8. IS PAM 

Komunikácia so sociálnou 
poisťovňou, dôchodkové 
zabezpečenie.

získavanie   
zaznamenávanie                 
prenos SW MRP zamestnanci

9. IS PAM 

Komunikácia so zdravotnou 
poisťovňou, oznamovacia 
povinnosť.

získavanie   
zaznamenávanie                 
prenos SW MRP zamestnanci

10. IS PAM 

Komunikácia s daňovým úradom, 
uplatnenie položiek na zníženie 
základu dane z príjmu, podklady 
k ročnému zúčtovaniu dane.

získavanie   
zaznamenávanie                 
prenos

SW MRP zamestnanci
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11. IS PAM 

Komunikácia s dôchodkovými 
sporiteľňami.

získavanie   
zaznamenávanie                 
prenos SW MRP zamestnanci

12. IS PAM 

Komunikácia s dôchodkovými 
správcovskými spoločnosťami.

získavanie   
zaznamenávanie                 
prenos SW MRP zamestnanci

13. IS PAM 

Komunikácia s Ústredím práce, 
sociálnych vecí a rodiny.

získavanie   
zaznamenávanie                 
prenos SW MRP zamestnanci

14. IS PAM 

Komunikácia s exekútorom. získavanie   
zaznamenávanie                 
prenos SW MRP zamestnanci

15. IS PAM 

Evidencia prideľovania OOPP: 
Výdaj OOPP oproti podpisu.

získavanie           
uchovávanie            
vyhľadávanie šanón zamestnanci

16. IS PAM 

Evidencia BOZP a PO, Evidencia 
poučení o bezpečnosti práce, 
Zápisníky bezpečnosti práce, 
Záznamy z kontroly, Záznamy zo 
školení, Záznamy zo vstupného 
školenia, Testy

získavanie                     
zaznamenávanie                
uchovávanie            
vyhľadávanie                            
využívanie                        
prenos       šanón zamestnanci 

17. IS PAM 

Vedenie administratívnej agendy 
(prezenčné listiny, organizačné 
normy, smernice, príkazy, 
rozhodnutia, záznamy o 
oboznámení sa s dokumentom).

získavanie                     
zaznamenávanie                
uchovávanie            
vyhľadávanie                            
využívanie                       

šanón zamestnanci 
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18. IS Účtovníctvo

Vedenie účtovníctva, spracúvanie 
osobných údajov FO na 
ekonomickom úseku.

získavanie          
zaznamenávanie           
uchovávanie                
spracovávanie                     
prenos

SW SOFTIP 
PROFIT 
PLUS

zamestnanci, 
členovia dozornej 

rady, členovia 
predstavenstva 

a.s., fyzické osoby 
uvedené v 
nájomných 

zmluvách, štatutári 
dodávateľov a.s., 

dodávatelia

19.

IS Elektronická 
pošta

Evidencia a spracovanie 
prichádzajúcej a odchádzajúcej 
elektronickej pošty, komunikácia 
medzi adresátom a jeho 
poštovým servrom. 

zaznamenávanie                            
spracovávanie

SW zamestnanci

20.
IS Ochrana 

osobných údajov

Vedenie evidencie zodpovedných 
osôb, oprávnených osôb, 
vybavovanie podaní dotknutých 
osôb, kontrolné zistenia, ďalšie v 
zmysle Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady EÚ 2016/679  
GDPR (General Data Protection 
Regulation) a Zákona č. 18/2018 

získavanie             
zaznamenávanie          
uchovávanie           
vyhľadávanie                        
využívanie

šanón

zamestnanci 
spoločnosti, ktorí 

prichádzajú do 
styku s osobnými 

údajmi

21.

IS Vedenie 
zdravotnej 

dokumentácie 
pacientov

Evidencia pacientov, zdravotných 
záznamov, ktorí idú cez 
zdravotné poisťovne, alebo aj 
mimo zdravotných poisťovní ako 
samoplatcovia.

získavanie           
zaznamenávanie                  
uchovávanie             
vyhľadávanie       
prehliadanie          
využívanie

SW 
DOKTOR IN

pacienti, 
samoplatcovia

22.

IS Vedenie 
zdravotnej 
evidencie 

pacientov na 
oddeleniach

Evidencia pacientov, zdravotných 
záznamov, ktorí idú cez 
zdravotné poisťovne, alebo aj 
mimo zdravotných poisťovní ako 
samoplatcovia.

získavanie           
zaznamenávanie                  
uchovávanie             
vyhľadávanie       
prehliadanie          
využívanie

šanón
pacienti, 

samoplatcovia

23.

IS Vedenie 
zdravotnej 
evidencie 

pacientov na 
oddeleniach

Komunikácia so zdravotnou 
poisťovňou.

zaznamenávanie    
uchovávanie          
prenos šanón

pacienti, 
samoplatcovia

24.

IS Vedenie 
zdravotnej 

dokumentácie 
pacientov

Komunikácia s Úradom na 
dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou, VÚC.

zaznamenávanie    
uchovávanie          
prenos šanón

pacienti, 
samoplatcovia
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IS Sekretariát

Správa registratúry. získavanie           
uchovávanie

šanón

zamestnanci, 
bývalý 

zamestnanci, 
štatutári 

spoločnosti

IS Sekretariát

Vedenie administratívnej agendy 
(zápisy z porád, prezenčné 
listiny, organizačné normy, 
smernice, príkazy, rozhodnutia, 
záznamy o oboznámení sa s 
dokumentom,zakladateľské 
dokumenty - návrh na zápis do 
OR, zmluvy, komunikácia s PSK, 
ostatné štátne orgány, 
rozhodnutia).

získavanie    
zaznamenávanie               
uchovávanie           

šanón
zamestnanci, 

štatutári 
spoločnosti

IS Sekretariát

Vedenie administratívnej agendy 
prevádzky, zriaďovania 
špecializovaných ambulancií, 
jednodňovej zdravotnej 
starostlivosti, vedenie 
komunikácie so zdravotnými 
poisťovňami. 

získavanie                    
zaznamenávanie              
uchovávanie                
spracovávanie          
prenos

šanón
zamestnanci, 

štatutári 
spoločnosti

IS Sekretariát

Evidencia nájomných a 
obchodných zmlúv.

získavanie                    
zaznamenávanie              
uchovávanie                
vyhľadávanie prenos

SW

štatutári 
spoločnosti, 
fyzické osoby 

uvedené v 
nájomných 

zmluvách,štatutári 
dodávateľov

IS Sekretariát

Evidencia nájomných a 
obchodných zmlúv.

získavanie                    
zaznamenávanie              
uchovávanie                
vyhľadávanie prenos

šanón

štatutári 
spoločnosti, 
fyzické osoby 

uvedené v 
nájomných 

zmluvách,štatutári 
dodávateľov

IS Sekretariát

Licencie na výkon OZ (L1C, L1A), 
Žiadosť na ÚDZS, Prideľovanie 
číselného kódu lekárom, 
Certifikáty lekárov a zdravotných 
sestier, diplomy, vysvedčenia.

získavanie               
zaznamenávanie             
uchovávanie                   
využívanie     

šanón
zamestnanci , 

bývalí zamestnanci 
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Zoznam osobných údajov
Prenos / 
Konverzia

Re
te

nc
ia

Prístup k 
osobným údajom

Dôvod: Právny základ / Oprávnený záujem 
prevádzkovateľa / Súhlas dotknutej osoby

meno, priezvisko, skupina-pracovné 
zaradenie, údaje o odpracovanom čase, údaje 
o pracovnej neschopnosti, deň začiatku 
pracovnej činnosti, pohyb zamestnancov 
počas pracovného dňa nástup a odchod zo 
zamestnania, kartičkový systém bez prenosu 5 rokov

konateľ, referent 
mzdového 

účtovníctva,orga
nizačná a riadiaca 

činnosť

Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákoník práce 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 prijímu pri 
dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, Zákon č. 283/2002 Z.z. Zákon 
o cestovných náhradách, Sprostretkovateľská 
zmluva pre oblasť vedenia dochádzky 
prostredníctvom  SW FINGERA

meno, priezvisko,  údaje o odpracovanom 
čase, údaje o pracovnej neschopnosti, deň 
začiatku pracovnej činnosti, pohyb 
zamestnancov počas pracovného dňa 
nástup a odchod zo zamestnania

bez prenosu 5 rokov

konateľ, referent 
mzdového 

účtovníctva,orga
nizačná a riadiaca 

činnosť

Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákoník práce 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 prijímu pri 
dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, Zákon č. 283/2002 Z.z. Zákon 
o cestovných náhradách

titul, meno, priezvisko, adresa, dátum 
narodenia, rodné číslo, životopis, údaje 
o vzdelaní (kópie dokladov potvrdzujúcich 
vzdelanie), údaje o praxi, absolvované kurzy 
a školenia, jazykové znalosti a iné poskytnuté 
v životopise

bez prenosu 1 rok

konateľ, referent 
mzdového 

účtovníctva,orga
nizačná a riadiaca 

činnosť

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

meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul,
rodné číslo, číslo dokladu (OP), evidenčné
číslo, zdravotná poisťovńa, rodinný stav,
dátum sobáša, rozvodu, dátum a miesto
narodenia, rodinný stav, štátna príslušnosť,
štátne občianstvo, trvalé bydlisko,
prechodné bydlisko, údaje o vzdelaní,
spôsobilosť na právne úkony, mzda, plat
alebo platové pomery, údaje o
zamestnávateľoch, pracovné zaradenie a deň
začiatku pracovnej činnosti, údaje o
rodinných príslušníkoch v rozsahu meno,
priezvisko, adresa, dátum narodenia,
odbornú spôsobilosť pracovníka, kópie
dokladov

bez prenosu

90 rokov 
od 

narodeni
a

konateľ, referent 
mzdového 

účtovníctva,orga
nizačná a riadiaca 

činnosť

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 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. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a 
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

POSÚDENIE VPLYVU NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV (Analýza rizík)
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meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul,
rodné číslo, číslo dokladu (OP), evidenčné
číslo, zdravotná poisťovńa, rodinný stav,
dátum sobáša, rozvodu, dátum a miesto
narodenia, rodinný stav, štátna príslušnosť,
štátne občianstvo, trvalé bydlisko,
prechodné bydlisko, údaje o vzdelaní,
spôsobilosť na právne úkony, mzda, plat
alebo platové pomery, údaje o
zamestnávateľoch, pracovné zaradenie a deň
začiatku pracovnej činnosti, údaje o
rodinných príslušníkoch v rozsahu meno,
priezvisko, adresa, dátum narodenia,
odbornú spôsobilosť pracovníka, kópie
dokladov

bez prenosu

90 rokov 
od 

narodeni
a

konateľ, referent 
mzdového 

účtovníctva,orga
nizačná a riadiaca 

činnosť

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 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. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a 
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul,

rodné číslo, evidenčné číslo, zdravotná
poisťovńa, rodinný stav, dátum a miesto
narodenia, rodinný stav, štátna príslušnosť,
štátne občianstvo, trvalé bydlisko,
prechodné bydlisko, mzda, plat alebo
platové pomery, pracovné zaradenie, údaje o
rodinných príslušníkoch v rozsahu meno,
priezvisko, adresa, dátum narodenia,  

bez prenosu 5 rokov

konateľ, referent 
mzdového 

účtovníctva,orga
nizačná a riadiaca 

činnosť

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 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. 283/2002 Z. z. Zákon o cestovných 
náhradách 

meno, priezvisko, titul, osobné číslo,
kategória,stredisko, zdravotná poisťovňa

diskrétna obálka 5 rokov

konateľ, referent 
mzdového 

účtovníctva,orga
nizačná a riadiaca 

činnosť

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 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. 283/2002 Z. z. Zákon o cestovných 
náhradách 

údaje požadované Sociálnou poisťovňou zo
zákona

elektronická pošta 10 rokov

konateľ, referent 
mzdového 

účtovníctva,orga
nizačná a riadiaca 

činnosť

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 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

údaje požadované zdravotnou poisťovňou
zo zákona

elektronická pošta 10 rokov

konateľ, referent 
mzdového 

účtovníctva,orga
nizačná a riadiaca 

činnosť

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

údaje požadované Daňovým úradom zo
zákona

elektronická pošta 10 rokov

konateľ, referent 
mzdového 

účtovníctva,orga
nizačná a riadiaca 

činnosť

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov
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údaje požadované dôchokovou sporiteľňou
zo zákona

elektronická pošta 10 rokov

konateľ, referent 
mzdového 

účtovníctva,orga
nizačná a riadiaca 

činnosť

Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom
dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

údaje požadované dôchodkovou
správcovskou spoločnosťou zo zákona

elektronická pošta 10 rokov

konateľ, referent 
mzdového 

účtovníctva,orga
nizačná a riadiaca 

činnosť

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 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

údaje požadované Ústredím práce,
sociálnych vecí a rodiny zo zákona

elektronická pošta 10 rokov

konateľ, referent 
mzdového 

účtovníctva,orga
nizačná a riadiaca 

činnosť

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov

Údaje požadované exekútorom zo zákona

elektronická pošta 10 rokov

konateľ, referent 
mzdového 

účtovníctva,orga
nizačná a riadiaca 

činnosť

Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a 
exekučnej činnosti (Exekučný poriadok ) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov

titul, meno, priezvisko,podpis

bez prenosu 5 rokov

konateľ, referent 
mzdového 

účtovníctva,orga
nizačná a riadiaca 

činnosť

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov, Zákon č. 124/2006 Z. z. o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov 

titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, 
podpis

prezenčná listina a 
ďalšia 

dokumentácia 
(externý školiaci 

technik)

20 rokov

konateľ, referent 
mzdového 

účtovníctva,orga
nizačná a riadiaca 
činnosť, externý 
školiaci technik

Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení
neskor. predpisov, Zákon č. 355/2007 Z.z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskor. predpisov, Zákon č. 124/2006 Z.z. o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskor.
predpisov, Sprostredkovateľská zmluva pre oblasť
BOZP

titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, 
podpis

bez prenosu 10 rokov

konateľ, referent 
mzdového 

účtovníctva,orga
nizačná a riadiaca 

činnosť

Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení
neskor. predpisov, Zákon č. 124/2006 Z.z. o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskor.
predpisov
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meno, priezvisko, bydlisko, číslo účtu 

zabezpečená 
obálka (osobné 

prevzatie)
10 rokov

konateľ, referent 
všeobecného 
účtovníctva, 
organizačná a 

riadiaca činnosť, 
externá 

účtovníčka

Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení
neskor. predpisov, Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskor. predpisov,
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku v platnom znení, Zákon č.
563/2009 Z.z. o správe daní /daňový poriadok/
v znení neskor. predpisov, Zákon č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskor. predpisov, Opatrenie
MF SR č. 740/2002 Z. z. o postupoch účtovania pre
podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného
účtovníctva v znení neskor. predpisov, Opatrenie
MF SR č. 4455/2003-92, kt. sa ustanovujú
podrobnosti o usporiadaní, označovaní
a obsahovom vymedzení položiek individuálnej
účtovnej závierky a rozsahu údajov určených
z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre
podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného
účtovníctva v znení neskorších predpisov, Zákon č.
483/2001 Z.z. o bankách v znení neskor. predpisov,
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskor. predpisov, Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník
práce v znení neskor. predpisov, Zákon č. 40/1964 

meno, priezvisko, emailová adresa, obsah 
elektronickej pošty

bez prenosu 10 rokov
konateľ, 

organizačná a 
riadiaca činnosť

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 GDPR (General Data Protection
Regulation) s prepojením na Zákon č. 18/2018
O ochrane osobných údajov.  

titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, 
rodné číslo, podpis,  ďalšie osobné údaje 
poskytnuté alebo zistené pri výkone činnosti

bez prenosu 5 rokov
konateľ, 

organizačná a 
riadiaca činnosť

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady EÚ č.
2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov, Zákon č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce v znení neskorších predpisov  

meno, priezvisko a titul, adresa, telefónne 
číslo, mailová adresa, podpis, dátum 
narodenia, rodné číslo, poisťovňa, diagnóza, 
iné zdravotné a špecifické záznamy bez prenosu 20 rokov

lekár, zdravotná 
sestra

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v
znení neskorších predpisov, Zákon č. 578/2004 Z. z. 
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v znení
neskorších predpisov, Zákon č. 580/2004 Z. z. o
zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov

meno, priezvisko a titul, adresa, telefónne 
číslo, mailová adresa, podpis, dátum 
narodenia, rodné číslo, poisťovňa, diagnóza, 
iné zdravotné a špecifické záznamy bez prenosu 20 rokov

lekár, zdravotná 
sestra

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v
znení neskorších predpisov, Zákon č. 578/2004 Z. z. 
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v znení
neskorších predpisov, Zákon č. 580/2004 Z. z. o
zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov

údaje požadované zdravotnou poisťovňou
na základe zákona

elektronická pošta 5 rokov
lekár, zdravotná 

sestra

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

údaje požadované Úradom na dohľad nad 
zdravotnou starostlivosťou a VÚC na základe 
zákona elektronická pošta 5 rokov

lekár, zdravotná 
sestra

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v
znení neskorších predpisov, Zákon č. 578/2004 Z. z. 
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v znení
neskorších predpisov
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osobné údaje z archivovanej dokumentácie

bez prenosu 10 rokov
konateľ, 

organizačná a 
riadiaca činnosť

Zákon č. 395/2002 Z.z. Zákon o archívoch a
registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul,
podpis, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko,
spôsobilosť na právne úkony, výpis z registra
trestov, č. účtov

bez prenosu 10 rokov
konateľ, 

organizačná a 
riadiaca činnosť

Zákon č. 324/2011 Z.z. o poštových službách
v znení neskorších predpisov, Zákon č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov, Zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom
registri v znení neskorších predpisov, Zákon č.
395/2002 Z.z. Zákon o archívoch a registratúrach a
o doplnení niektorých zákonov a ostatné zákony,
ktoré súvisia s predmetom činnosti spoločnosti,
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v
znení neskorších predpisov, Zákon č. 578/2004 Z. z. 
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v znení
neskorších predpisov, Zákon č. 580/2004 Z. z. o
zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov

titul, meno, priezvisko, adresa, podpis,
pracovné zaradenie

elektronická pošta 10 rokov
konateľ, 

organizačná a 
riadiaca činnosť

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v
znení neskorších predpisov, Zákon č. 578/2004 Z. z. 
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti 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 

titul, meno, priezvisko, dátum narodenia,
aderas, podpis, číslo účtu

kópie na pobočky 20 rokov
konateľ, 

organizačná a 
riadiaca činnosť

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov, Zákon č. 40 / 1964 Z. z.
Občiansky zákonník, Zákon č. 513/1991 Obchodný
zákonník, Dohoda o mlčanlivosti pre interných
audítorov a.s.

titul, meno, priezvisko, dátum narodenia,
aderas, podpis, číslo účtu

kópie na pobočky 20 rokov
konateľ, 

organizačná a 
riadiaca činnosť

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov, Zákon č. 40 / 1964 Z. z.
Občiansky zákonník, Zákon č. 513/1991 Obchodný
zákonník, Dohoda o mlčanlivosti pre interných
audítorov a.s.

meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, 
trvalé bydlisko, údaje o vzdelaní

bez prenosu 20 rokov
konateľ, 

organizačná a 
riadiaca činnosť

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v
znení neskorších predpisov, Zákon č. 578/2004 Z. z. 
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v znení
neskorších predpisov, Zákon č. 580/2004 Z. z. o
zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
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Poskytovanie údajov 
tretím stranám

Posúdenie rizika

Zá
va

žn
os

ť

Pr
av

de
po

do
bn

os
ť

St
up

eň
 ri

zi
ka

Opatrenia na elimináciu 
rizík vrátane záruk

Neriadenie sa príslušnou smernicou pri získavaní a 
spracúvaní osobných údajov.  Nezabezpečené 
Poučenie oprávnených osôb. Nezabezpečené 
prístupy. Nepostačujúce znalosti  zamestnancov v 
problematike internetovej a počítačovej 
bezpečnosti. Neobmieňanie hesiel. Nedodržiavaná 
dĺžka archivácie záznamu.  

1 3 3

 Neriadenie sa príslušnou smernicou pri získavaní 
a spracúvaní osobných údajov.  Nezabezpečené 
Poučenie oprávnených osôb. 

1 2 2

Nevykonávanie likvidácie údajov alebo 
dokumentov po uplynutí doby platnosti 
alebo aktuálnosti. Nedodržiavanie politiky čistého 
stola pre papierové dokumenty. 1 2 2

Neriadenie sa príslušnou smernicou pri získavaní a 
spracúvaní osobných údajov.  Nevykonávané 
ukladanie a prenášanie osobných údajov len 
zabezpečeným spôsobom. Nevykonávaná 
likvidácia údajov alebo dokumentov po uplynutí 
doby platnosti alebo aktuálnosti. Nezabezpečené 
Poučenie oprávnených osôb.

1 2 2

POSÚDENIE VPLYVU NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV (Analýza rizík)

OS01 - Zásady ochrany 
osobných údajov, OS02 - 
Práva dotknutých osôb, 
OS03 - Ochrana osobných 
údajov v oblasti ľudských 
zdrojov, OS04 - 
Bezpečnostné opatrenia pre 
oblasť IT, OS05 - 
Identifikácia, evidencia a 
nahlasovanie 
bezpečnostných 
incidentov. 
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Nedodržiavanie politiky čistej obrazovky pre 
zariadenia na spracovanie informácií. Neriadenie sa 
príslušnou smernicou pri získavaní a spracúvaní 
osobných údajov.  Nevykonávané ukladanie 
a prenášanie osobných údajov len zabezpečeným 
spôsobom. Nevykonávaná likvidácia údajov alebo 
dokumentov po uplynutí doby platnosti 
alebo aktuálnosti. Nezabezpečené Poučenie 
oprávnených osôb. Nezabezpečené prístupy.

1 3 3

Nedodržiavanie politiky čistého stola pre 
papierové dokumenty a odstrániteľné pamäťové 
médiá a politiku čistej obrazovky pre zariadenia na 
spracovanie informácií. Neriadenie sa príslušnou 
smernicou pri získavaní a spracúvaní osobných 
údajov.  Nevykonávaná likvidácia údajov alebo 
dokumentov po uplynutí doby platnosti 
alebo aktuálnosti. Nezabezpečené Poučenie 
oprávnených osôb. Nepodpísaná Dohoda 
o zachovaní mlčanlivosti. Nezabezpečené prístupy. 
Nepostačujúce znalosti  zamestnancov v 
problematike internetovej a počítačovej 

1 3 3

 Nevykonávané ukladanie a prenášanie osobných 
údajov len zabezpečeným spôsobom.  

1 2 2

Sociálna poisťovňa  Nevykonávané ukladanie a prenášanie osobných 
údajov len zabezpečeným spôsobom.  

1 2 2

Zdravotná poisťovňa  Nevykonávané ukladanie a prenášanie osobných 
údajov len zabezpečeným spôsobom.  

1 2 2

Daňový úrad  Nevykonávané ukladanie a prenášanie osobných 
údajov len zabezpečeným spôsobom.  

1 2 2

OS01 - Zásady ochrany 
osobných údajov, OS02 - 
Práva dotknutých osôb, 
OS03 - Ochrana osobných 
údajov v oblasti ľudských 
zdrojov, OS04 - 
Bezpečnostné opatrenia pre 
oblasť IT, OS05 - 
Identifikácia, evidencia a 
nahlasovanie 
bezpečnostných 
incidentov. 
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Dôchodkové sporiteľne  Nevykonávané ukladanie a prenášanie osobných 
údajov len zabezpečeným spôsobom.  

1 2 2

Dôchodkové 
správcovské 
spoločnosti

 Nevykonávané ukladanie a prenášanie osobných 
údajov len zabezpečeným spôsobom.  

1 2 2

Ústredie práce 
sociálnych vecí a 
rodiny

 Nevykonávané ukladanie a prenášanie osobných 
údajov len zabezpečeným spôsobom.  

1 2 2

Exekútor  Nevykonávané ukladanie a prenášanie osobných 
údajov len zabezpečeným spôsobom.  

1 2 2

Neriadenie sa príslušnou smernicou pri získavaní a 
spracúvaní osobných údajov.   Nevykonávanie 
likvidácie údajov alebo dokumentov po uplynutí 
doby platnosti alebo aktuálnosti.

1 1 1

Neriadenie sa príslušnou smernicou pri získavaní a 
spracúvaní osobných údajov.   Nevykonávanie 
likvidácie údajov alebo dokumentov po uplynutí 
doby platnosti alebo aktuálnosti. Nezabezpečené 
Poučenie oprávnených osôb. Nepodpísaná 
Sprostredkovateľská zmluva. Nevykonávané 
ukladanie a prenášanie osobných údajov len 
zabezpečeným spôsobom.

1 2 2

Neriadenie sa príslušnou smernicou pri získavaní a 
spracúvaní osobných údajov.   Nevykonávanie 
likvidácie údajov alebo dokumentov po uplynutí 
doby platnosti alebo aktuálnosti. Nezabezpečené 
Poučenie oprávnených osôb. Nevykonávané 
ukladanie a prenášanie osobných údajov len 
zabezpečeným spôsobom.

1 2 2

OS01 - Zásady ochrany 
osobných údajov, OS02 - 
Práva dotknutých osôb, 
OS03 - Ochrana osobných 
údajov v oblasti ľudských 
zdrojov, OS04 - 
Bezpečnostné opatrenia pre 
oblasť IT, OS05 - 
Identifikácia, evidencia a 
nahlasovanie 
bezpečnostných 
incidentov. 
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Daňový úrad, Register 
účtovných zásielok, 
Štatutárny orgán, 
Dozorná rada

Nedodržiavanie politiky čistého stola pre 
papierové dokumenty a odstrániteľné pamäťové 
médiá a politiku čistej obrazovky pre zariadenia na 
spracovanie informácií. Neriadenie sa príslušnou 
smernicou pri získavaní a spracúvaní osobných 
údajov.  Nevykonávaná likvidácia údajov alebo 
dokumentov po uplynutí doby platnosti 
alebo aktuálnosti. Nezabezpečené Poučenie 
oprávnených osôb. Nezabezpečené prístupy. 
Nepostačujúce znalosti  zamestnancov v 
problematike internetovej a počítačovej 
bezpečnosti. 

1 3 3

Neriadenie sa príslušnou smernicou pri získavaní a 
spracúvaní osobných údajov.  Neošetrený prenos 
osobných údajov. Nevykonávaná likvidácia údajov 
po uplynutí doby platnosti alebo aktuálnosti. 
Nezabezpečené Poučenie oprávnených osôb. 
Nepodpísaná Dohoda o zachovaní mlčanlivosti. 
Nezabezpečené prístupy. Neobmieňanie hesiel. 

2 2 4

Nedodržiavanie politiky čistého stola pre 
papierové dokumenty. Neriadenie sa príslušnou 
smernicou pri získavaní a spracúvaní osobných 
údajov. Nevykonávaná likvidácia údajov alebo 
dokumentov po uplynutí doby platnosti 
alebo aktuálnosti. Nezabezpečené Poučenie 
oprávnených osôb. 

1 2 2

Nedodržiavanie politiky čistej obrazovky pre 
zariadenia na spracovanie informácií. Neriadenie sa 
príslušnou smernicou pri získavaní a spracúvaní 
osobných údajov. Nezabezpečené Poučenie 
oprávnených osôb. Nedodržiavaná dĺžka 
archivácie záznamu. 

1 3 3

 Nedodržiavanie politiky čistého stola pre 
papierové dokumenty. Neriadenie sa príslušnou 
smernicou pri získavaní a spracúvaní osobných 
údajov. Nezabezpečené Poučenie oprávnených 
osôb. Nepodpísaná Dohoda o zachovaní 
mlčanlivosti. Nedodržiavaná dĺžka archivácie 
záznamu. 

1 3 3

Zdravotné poisťovne  Nevykonávané ukladanie a prenášanie osobných 
údajov len zabezpečeným spôsobom.  

1 2 2

Úrad na dohľad nad 
zdravotnou 
starostlivosťou, VÚC

 Nevykonávané ukladanie a prenášanie osobných 
údajov len zabezpečeným spôsobom.  

1 2 2

OS01 - Zásady ochrany 
osobných údajov, OS02 - 
Práva dotknutých osôb, 
OS03 - Ochrana osobných 
údajov v oblasti ľudských 
zdrojov, OS04 - 
Bezpečnostné opatrenia pre 
oblasť IT, OS05 - 
Identifikácia, evidencia a 
nahlasovanie 
bezpečnostných 
incidentov. 
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Štátny archív Nedodržiavanie politiky čistého stola pre 
papierové dokumenty. Neriadenie sa príslušnou 
smernicou pri získavaní a spracúvaní osobných 
údajov.  Nevykonávané ukladanie a prenášanie 
osobných údajov len zabezpečeným spôsobom. 
Nevykonávaná likvidácia údajov alebo dokumentov 
po uplynutí doby platnosti alebo aktuálnosti. 
Nezabezpečené Poučenie oprávnených osôb. 

1 2 2

Nedodržiavanie politiky čistého stola pre 
papierové dokumenty. Neriadenie sa príslušnou 
smernicou pri získavaní a spracúvaní osobných 
údajov.  Nevykonávané ukladanie a prenášanie 
osobných údajov len zabezpečeným spôsobom. 
Nevykonávaná likvidácia údajov alebo dokumentov 
po uplynutí doby platnosti alebo aktuálnosti. 
Nezabezpečené Poučenie oprávnených osôb. 1 2 2

Zdravotná poisťovňa Nedodržiavanie politiky čistého stola pre 
papierové dokumenty.  Nevykonávané ukladanie 
a prenášanie osobných údajov len zabezpečeným 
spôsobom. Nezabezpečené Poučenie 
oprávnených osôb.  

1 3 3

Nedodržiavanie politiky čistej obrazovky pre 
zariadenia na spracovanie informácií. Neriadenie sa 
príslušnou smernicou pri získavaní a spracúvaní 
osobných údajov.  Nevykonávané ukladanie 
a prenášanie osobných údajov len zabezpečeným 
spôsobom. Nezabezpečené Poučenie 
oprávnených osôb.  

1 2 2

Nedodržiavanie politiky čistého stola pre 
papierové dokumenty. Neriadenie sa príslušnou 
smernicou pri získavaní a spracúvaní osobných 
údajov.  Nevykonávané ukladanie a prenášanie 
osobných údajov len zabezpečeným spôsobom. 
Nezabezpečené Poučenie oprávnených osôb.  

1 2 2

Nedodržiavanie politiky čistého stola pre 
papierové dokumenty. Neriadenie sa príslušnou 
smernicou pri získavaní a spracúvaní osobných 
údajov.  Nevykonávané ukladanie a prenášanie 
osobných údajov len zabezpečeným spôsobom. 
Nevykonávaná likvidácia údajov alebo dokumentov 
po uplynutí doby platnosti alebo aktuálnosti. 
Nezabezpečené Poučenie oprávnených osôb. 

1 3 3

OS01 - Zásady ochrany 
osobných údajov, OS02 - 
Práva dotknutých osôb, 
OS03 - Ochrana osobných 
údajov v oblasti ľudských 
zdrojov, OS04 - 
Bezpečnostné opatrenia pre 
oblasť IT, OS05 - 
Identifikácia, evidencia a 
nahlasovanie 
bezpečnostných 
incidentov. 
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Monitorovací a merací bod

Poučenie oprávnených osôb. 
Zabezpečenosť prístupov. 

Poučenie oprávnených osôb. 

Poučenie oprávnených osôb.

Aktuálnosť a platnosť smernice. 
Poučenie oprávnených osôb. 
Zabezpečený prístup k údajom. 

POSÚDENIE VPLYVU NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV (Analýza rizík)
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Aktuálnosť a platnosť smernice. 
Poučenie oprávnených osôb. 
Zabezpečený prístup k údajom. 

Zabrzpečený prístup k údajom.

Ošetrený prenos údajov.

Poučenie oprávnených osôb. 
Zabezpečený prenos osobných 
údajov.

Poučenie oprávnených osôb. 
Zabezpečený prenos osobných 
údajov.

Poučenie oprávnených osôb. 
Zabezpečený prenos osobných 
údajov.
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Poučenie oprávnených osôb. 
Zabezpečený prenos osobných 
údajov.

Poučenie oprávnených osôb. 
Zabezpečený prenos osobných 
údajov.

Poučenie oprávnených osôb. 
Zabezpečený prenos osobných 
údajov.

Poučenie oprávnených osôb. 
Zabezpečený prenos osobných 
údajov.

Poučenie oprávnených osôb.

Aktuálnosť a platnosť 
Sprostredkovateľskej zmluvy. 
Zoznam sprostredkovateľov.

Poučenie oprávnených osôb.
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Zabrzpečený prístup k údajom. 
Aktuálnosť a platnosť 
Sprostredkovateľskej zmluvy. 
Zoznam sprostredkovateľov.

Sprostredkovateľská zmluva.  
Kontrola zabezpčenosti prenosu. 
Poučenie oprávnených osôb.

Poučenie oprávnených osôb.

Poučenie oprávnených osôb. 
Zabezpečený prístup k údajom.  
Dodržiavanie doby pre archiváciu 
dokumentov.

Poučenie oprávnených osôb. 
Zabezpečený prístup k údajom.  
Dodržiavanie doby pre archiváciu 
dokumentov.

Poučenie oprávnených osôb. 
Zabezpečený prístup k údajom. 

Poučenie oprávnených osôb. 
Zabezpečený prístup k údajom. 
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Poučenie oprávnených osôb. 
Zabezpečený prístup k údajom. 

Poučenie oprávnených osôb. 
Zabezpečený prístup k údajom. 

Poučenie oprávnených osôb. 
Zabezpečený prístup k údajom. 
Zoznam sprostredkovateľov pre 
externé poradenské a audítorské 
spoločnosti. Dohoda o 
mlčanlivosti.

Poučenie oprávnených osôb. 
Zabezpečený prístup k údajom. 

Poučenie oprávnených osôb. 

Poučenie oprávnených osôb. 
Zabezpečený prístup k údajom. 



Vysvetlivky:

Stanovenie miery rizika informačnej bezpečnosti 
Závažnosť

Veľmi závažná (3) 3 6 9
Vážna (2) 2 4 6
Mierna (1) 1 2 3

Malá (1) Možná (2) Vysoká (3)

Popis: 

 
(02)        Sivá oblasť tabuľky definuje pravdepodobnosť a závažnosť rizika 3, t.j. riziko (prijateľná úroveň riziká), ktoré nie 

(03)        Biela oblasť tabuľky definuje pravdepodobnosť a závažnosť rizika < 3, t.j. riziko (akceptovaná miera rizika), ktoré 

(04)        Spoločnosť REMEDIUM, s.r.o. definovala úrovne prípustné rizík tak, že cieľové hodnoty týchto rizík sú minimálne 

Pravdepodobnosť

1                      - pri danom riziku je závažnosť mierna a pravdepodobnosť malá (akceptovaná miera rizika)
2                      - pri danom riziku je závažnosť vážna a pravdepodobnosť možná (prijateľná úroveň riziká)
3                      - pri danom riziku je závažnosť veľmi závažná a pravdepodobnosť vysoká (neprijateľná úroveň riziká)

Závažnosť x pravdepodobnosť = stanovenie miery rizika informačnej bezpečnosti

(01)        Červená oblasť tabuľky definuje pravdepodobnosť a závažnosť rizika  ³ 4, t.j. ako reálne riziko (neprijateľná 



(02)        Sivá oblasť tabuľky definuje pravdepodobnosť a závažnosť rizika 3, t.j. riziko (prijateľná úroveň riziká), ktoré nie 

(03)        Biela oblasť tabuľky definuje pravdepodobnosť a závažnosť rizika < 3, t.j. riziko (akceptovaná miera rizika), ktoré 

(04)        Spoločnosť REMEDIUM, s.r.o. definovala úrovne prípustné rizík tak, že cieľové hodnoty týchto rizík sú minimálne 

1                      - pri danom riziku je závažnosť mierna a pravdepodobnosť malá (akceptovaná miera rizika)
2                      - pri danom riziku je závažnosť vážna a pravdepodobnosť možná (prijateľná úroveň riziká)
3                      - pri danom riziku je závažnosť veľmi závažná a pravdepodobnosť vysoká (neprijateľná úroveň riziká)

Závažnosť x pravdepodobnosť = stanovenie miery rizika informačnej bezpečnosti

(01)        Červená oblasť tabuľky definuje pravdepodobnosť a závažnosť rizika  ³ 4, t.j. ako reálne riziko (neprijateľná 
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od do
1. IS PaM 25/05/2018
2. IS Účtovníctvo 25/05/2018
3. IS Ochrana osobných údajov 25/05/2018
4. IS Elektronická pošta 25/05/2018
5. IS Sekretariát 25/05/2018
6. IS Vedenie zdravotnej dokumentácie pacientov 25/05/2018
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Platnosť 

ZOZNAM ZÁZNAMOV O SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTIACH

Por. č. Názov Záznamu o spracovateľských 
činnostiach
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Konateľ
Konateľ
Konateľ
Konateľ
Konateľ
Konateľ

ZOZNAM ZÁZNAMOV O SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTIACH

Gestor
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Zmluva o 
spracúvaní osobných údajov 

uzatvorená v súlade s čl. 28 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a RadyEÚ č. 2016/679, ďalej len (GDPR) 
a§ 34 ods. 3zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zmluva“)medzi: 

 
Prevádzkovateľ (názov, právna forma): 
Adresa sídla: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu...., oddiel: ....., vložka č. .... 
Zastúpený: 
Kontaktné údaje: 
(ďalej len „prevádzkovateľ“) 
 
a  
 
Sprostredkovateľ (názov, právna forma): 
Adresa sídla: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu...., oddiel: ....., vložka č. .... 
Zastúpený: 
Kontaktné údaje: 
(ďalej len „sprostredkovateľ“) 
 

prevádzkovateľ a sprostredkovateľ ďalej spolu len ako „zmluvné strany“ uzatvárajú túto zmluvu o 
sprostredkovaní spracúvania osobných údajov 

 
Čl. I Úvodné ustanovenia a predmet zmluvy 

1. Sprostredkovateľ poskytuje pre prevádzkovateľa činnosť/služby.........(napr. externé 
spracovanie personálnej a mzdovej agendy, monitoring osôb vstupujúcich do areálu 
prevádzkovateľa, Analýza GDPR na pracovisku archivácia a likvidácia podnikovej agendy a 
pod.)  na základe zmluvy/dohody......... zo dňa.......... . 

2. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri 
spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa a 
poverenie sprostredkovateľa prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov, ktoré 
prevádzkovateľ spracúva vo svojich informačných systémoch, a to za podmienok 
dohodnutých vtejto zmluve. 

 
Čl. II Poverenie na spracúvanie osobných údajov 

1. Prevádzkovateľ touto zmluvou poveruje sprostredkovateľa spracúvaním  
osobných údajov v mene prevádzkovateľa: 

1.1 predmet spracúvania: sprostredkovateľ vykonáva spracúvanie osobných údajov 
prostredníctvom  
automatizovaných/neautomatizovaných prostriedkov (vybrať) spracúvania zdatabázy 
personalistika a mzdy/kniha návštev/účtovníctvo (uviesť informačný systém, z ktorého 
prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje sprostredkovateľovi);  
1.2 doba spracúvania: odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy (alebo odo dňa podpisu 
zmluvy/dohody podľa čl. 1 bodu 1) až po skončenie zmluvného vzťahu medzi zmluvnými 
stranami podľa čl. VII tejto zmluvy;  
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1.3 povaha spracúvania: na spracúvanie osobných údajov sa vyžaduje/nevyžaduje súhlas 
dotknutej osoby, (resp. uviesť na akom právnom základe sa osobné údaje spracúvajú),  
1.4 na účel: vedenia personálnej a mzdovej agendy/identifikácie fyzickej osoby pri 
jednorazovom vstupe do priestorov spoločnosti/archivácie a likvidácie personálnej agendy 
apod. 
1.5 typy a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania: (vypísať, ktoré 
všeobecné osobné údaje a ktoré citlivé osobné údaje bude sprostredkovateľ spracúvať na 
základe tejto zmluvy), napríklad: 

• na účel vedenia personálnej a mzdovej agendy sprostredkovateľ bude spracúvať 
všeobecné osobné údaje ako titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé 
bydlisko, 
prechodné bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, vek, rodinný 
stav, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, všetky údaje a iné záznamy uvedené v 
úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-
mail), pracovné zaradenie, základná mzda, osobné ohodnotenie, výkonová zložka 
mzdy a iné zložky súvisiace s pracovným zaradením, 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, údaje z potvrdenia o zamestnaní, údaje o vedení zamestnanca v evidencii 
uchádzačov o zamestnanie, údaje o čerpaní materskej dovolenky, rodičovskej 
dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, názov zdravotnej 
poisťovne, v ktorej je zamestnanec poistený, názov doplnkovej dôchodkovej 
poisťovne, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných 
skúškach a vzdelávacích aktivitách, údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti a 
citlivé údaje týkajúce sa zdravotného stavu zamestnanca 
ako údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, 
údaje o zdravotnom postihnutí a pod. 

• na účel vstupu do objektu prevádzkovateľa sprostredkovateľ pracúva všeobecné 
osobné údaje, a to: meno a priezvisko, tituly, číslo občianskeho preukazu alebo číslo 
služobného preukazu alebo číslo cestovného dokladu, ak ide o cudzinca; 

1.6 kategórie dotknutých osôb: zamestnanci, bývalí zamestnanci, osoby blízke 
zamestnancom, uchádzači o zamestnanie, zamestnanci dodávateľov, klienti, školitelia a 
iné návštevy. 

 
 

Čl. III Oprávnenia a povinnosti sprostredkovateľa 
1. Sprostredkovateľ je oprávnený: (vymenovať spracovateľské operácie, na ktoré je 

sprostredkovateľ oprávnený a ktoré zodpovedajú účelu spracúvania)  
a) získavať, zhromažďovať, šíriť, zaznamenávať, usporadúvať, preskupovať,  

kombinovať, prehliadať, premiestňovať, uchovávať, kopírovať, sprístupňovať a 
likvidovať osobné údaje; 

b) kontrolovať preukázanie pravdivosti poskytnutých osobných údajov predloženým 
dokladom; 

c) uchovávať osobné údaje, a to výhradne na technických prostriedkoch 
prevádzkovateľa pod dobu .......... mesiacov; 

d) spracúvať osobné údaje za účelom vytvárania štatistických zostáv po dohode s 
prevádzkovateľom; 
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2. Sprostredkovateľ je povinný: 
a) postupovať pri spracúvaní osobných údajov podľa všeobecne záväzných právnych 

predpisov a podľa ďalších písomných pokynov prevádzkovateľa; 
b) informovať bez zbytočného odkladu prevádzkovateľa, ak má za to, že sa 

pokynom prevádzkovateľa porušujú všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce 
sa ochrany osobných údajov; 

c) zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch získaných od prevádzkovateľa/ s 
ktorými príde do styku, a to aj po skočení poverenia; 

d) spracúvať osobné údaje len na určený účel podľa čl. II. bodu 1.4. tejto zmluvy; 
e) spracúvať len také osobné údaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedajú 

určenému účelu a sú nevyhnutné pre jeho dosiahnutie; 
f) spracúvať iba správne, kompletné a aktuálne osobné údaje vo vzťahu k účelu ich 

spracúvania a naložiť s nesprávnymi a nekompletnými údajmi v súlade so 
zákonom;  

g) udržiavať osobné údaje získané na rozdielne účely oddelene a zabezpečiť osobné 
údaje pred odcudzením, stratou, poškodením, zničením, neoprávneným 
prístupom, zmenou a rozširovaním, na tento účel prijme primerané technické, 
organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania 
osobných údajov; 

h) neposkytovať a nesprístupňovať osobné údaje bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu prevádzkovateľa, okrem prípadov, ak poskytnutie a/alebo sprístupnenie 
je nevyhnutné na zabezpečenie spracúvania osobných údajov podľa tejto zmluvy 
alebo povinnosť poskytnutia a/alebo sprístupnenia osobných údajov vyplýva z 
osobitných právnych predpisov alebo na základe rozhodnutia orgánu verejnej 
moci; 

i) poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi vhodnými technickými a organizačnými  
opatreniami pri plnení jeho povinnosti prijímať opatrenia na základe žiadosti 
dotknutej osoby pri uplatňovaní jej práv; 

j) zlikvidovať osobné údaje dotknutých osôb bezodkladne pod dosiahnutí účelu 
spracúvania osobných údajov; prevádzkovateľ je oprávnený žiadať od 
sprostredkovateľa potvrdenie o zlikvidovaní osobných údajov, a sprostredkovateľ 
je povinný takejto požiadavke bezodkladne vyhovieť; týmto nie sú dotknuté 
ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov ukladajúcich 
sprostredkovateľovi povinnosti uchovávania týchto osobných údajov; 

k) zabezpečiť, že všetky ním určené oprávnené osoby budú pred spracúvaním 
osobných údajov poučené a zaviazané povinnosťou mlčanlivosti o týchto 
údajoch, a to aj po zániku ich právneho vzťahu k sprostredkovateľovi; 

l) nahradiť prevádzkovateľovi škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku porušenia tejto 
zmluvy zo strany sprostredkovateľa; 

m) vrátiť bezodkladne po zániku tejto zmluvy prevádzkovateľovi všetky dokumenty 
obsahujúce osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ poskytol a vymazať všetky ich 
kópie/alternatíva: vymazať bezodkladne po zániku tejto zmluvy 
prevádzkovateľovi všetky dokumenty obsahujúce osobné údaje, ktoré 
prevádzkovateľ poskytol a vymazať všetky ich kópie; týmto nie sú dotknuté 
ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov ukladajúcich 
sprostredkovateľovi povinnosti uchovávania týchto osobných údajov. 

 
 

Čl. IV Vyhlásenie a oprávnenia prevádzkovateľa 
1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľa postupoval v súlade sčl. 28 ods. 1 

GDPR a§ 34ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, t. j. dbal na odbornú, technickú, 
organizačnú a personálnu spôsobilosť sprostredkovateľa a jeho schopnosť poskytnúť 
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dostatočné záruky na to, že sa prijmú primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby 
spracúvanie spĺňalo zákonné požiadavky a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. 

2. Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať od sprostredkovateľa preukázanie splnenia všetkých 
povinností vrátane vykonania všetkých predpísaných bezpečnostných opatrení na ochranu 
osobných údajov. 

3. Prevádzkovateľ je oprávnený vykonať u sprostredkovateľa audit ochrany osobných údajov a 
sprostredkovateľ je povinný poskytnúť súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a 
kontroly zo strany prevádzkovateľa alebo audítora, ktorého poveril prevádzkovateľ. 

  
 

Čl. V Podmienky zapojenia subdodávateľa 
Alternatíva, ak prevádzkovateľ nesúhlasí 

1. Prevádzkovateľ nesúhlasí, aby sprostredkovateľ spracúval osobné údaje prostredníctvom 
inej osoby, t. j. prostredníctvom subdodávateľa. 

2. Sprostredkovateľ priebežne písomne predkladá prevádzkovateľovi aktuálny zoznam 
svojich zamestnancov, ktorí sú oprávnení spracúvať osobné údaje v rozsahu tejto zmluvy 
(ďalej tiež „oprávnené osoby“ ), spolu s prehlásením, že títo zamestnanci boli poučení. 
Sprostredkovateľ je povinný predložiť prevádzkovateľovi uvedený zoznam zamestnancov 
kedykoľvek, keď ho o to prevádzkovateľ požiada, najneskôr však do troch pracovných dní 
od vyžiadania predmetného zoznamu zamestnancov.  

Alternatíva, ak prevádzkovateľ súhlasí 
1. Prevádzkovateľ súhlasí, aby sprostredkovateľ spracúval osobné údaje prostredníctvom 

inej osoby (ďalej tiež „subdodávateľ“)za splnenia nasledujúcich podmienok: 
a) sprostredkovateľ písomne oznámi prevádzkovateľovi obchodné meno každého 

subdodávateľa pred tým, ako sprostredkovateľ uzatvorí s konkrétnym subdodávateľom 
zmluvu o spracúvaní osobných údajov; 

b) sprostredkovateľ je povinný v zmluve so subdodávateľom uložiť mu rovnaké povinnosti 
týkajúce sa ochrany osobných údajov ako sú ustanovené v tejto zmluve alebo v inom 
právnom úkone medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom, najmä podľa čl. 3 bod 2 
tejto zmluvy; 

c) sprostredkovateľ nesie zodpovednosť za subdodávateľa, že spracúvanie a ochrana 
osobných údajov budú zabezpečené v súlade s touto zmluvou a všeobecne záväznými 
právnymi predpismi; tým nie je dotknutý nárok sprostredkovateľa na náhradu škody voči 
subdodávateľovi; 

d) sprostredkovateľ priebežne písomne predkladá prevádzkovateľovi aktuálny zoznam 
svojich zamestnancov, ako aj zamestnancov subdodávateľa, ktorí sú oprávnení spracúvať 
osobné údaje v rozsahu tejto zmluvy (ďalej tiež „oprávnené osoby“ )spolu s prehlásením, 
že títo zamestnanci boli poučení. Sprostredkovateľ je povinný predložiť 
prevádzkovateľovi  
uvedený zoznam zamestnancov kedykoľvek, keď ho o to prevádzkovateľ požiada, 
najneskôr však do troch pracovných dní od vyžiadania predmetného zoznamu 
zamestnancov.  

 
Čl. VI Ostatné dohodnuté podmienky 

1. Zmluvné strany si do siedmich dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy písomnou formou 
oznámia mená a kontaktné údaje zamestnancov, ktorí sú oprávnení konať za zmluvnú stranu 
pri plnení úloh vyplývajúcich z tejto zmluvy. Prípadnú zmenu uvedených údajov si zmluvné 
strany bezodkladne oznámia ústne, e–mailom alebo telefonicky a následne aj doručením 
zmeny predmetných údajov v písomnej forme na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v 
zmluve. 

2. Sprostredkovateľ nesmie prenášať osobné údaje do tretích krajín alebo do medzinárodnej 
organizácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa, okrem prenosu na 
základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika 
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viazaná; sprostredkovateľ je pri takom prenose povinný oznámiť prevádzkovateľovi túto 
požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná 
zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov 
verejného záujmu. 

 
 

Čl. VII Doba trvania a zánik zmluvy 
Alternatíva 1 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do doby trvania zmluvného vzťahu medzi 
prevádzkovateľom a sprostredkovateľom podľa čl. 1 bodu 1. 

Alternatíva 2 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
2. Zmluvu je možné ukončiť 

2.1. Písomnou výpoveďou doručenou druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v 
zmluve z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je tri 
mesiace a začína plynúť prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 
výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

2.2. Písomnou dohodou zmluvných strán. 
2.3. Písomným odstúpením od zmluvy. 2d zmluvy môže odstúpiť ktorákoľvek zo 

zmluvných strán v prípade podstatného porušenia zmluvy druhou zmluvnou stranou. 
2dstúpenie od zmluvy je účinné jeho doručením na adresu druhej zmluvnej strany 
uvedenú v zmluve. 

 

Čl. VIII Záverečné ustanovenia 
1. Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

všeobecne záväzných právnych predpisov. 
2. Ukončenie zmluvného vzťahu a upozornenie na nedodržiavanie ustanovení tejto zmluvy 

sa vždy doručí druhej zmluvnej strane v písomnej forme na adresu uvedenú v záhlaví 
tejto zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá 
písomnosť doručuje. Ak sa písomnosť vráti nedoručená, platí, že účinky doručenia 
nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými 
stranami. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť 
predovšetkým vzájomným rokovaním zástupcov zmluvných strán, inak prostredníctvom 
vecne a miestne príslušného súdu v SR. 

5. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy možno uskutočniť len na základe dohody zmluvných 
strán písomným a očíslovaným dodatkom k zmluve.  

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola 
uzatvorená po vzájomnej dohode, podľa ich slobodnej vôle a nie v tiesni, ani za inak 
nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany s obsahom tejto zmluvy súhlasia a na 
znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

7. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch originálnych rovnopisoch, po jednom rovnopise 
pre každú zmluvnú stranu.  

 
 
V.................................... dňa......................... 
 
 
 
............................................................................            ............................................................. 

za prevádzkovateľa       za sprostredkovateľa 
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EVIDENCIA		SPROSTREDKOVATEĽOV	
pre	vypracovanie	sprostredkovateľských	zmlúv	

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
Sprostredkovateľské	zmluvy	podpisujú	tretie	osoby,	ktoré	spracúvajú	osobné	údaje	alebo	majú	k	ním	prístup	v	mene	REMEDIUM,	s.r.o.	
 

Por.	č.	 Názov	spoločnosti	/	prevádzkovateľ	/	
sprostredkovateľ	 Účel	spracúvania	osobných	údajov	 Zmluva	/	deň	

1	

BARDEJOVSKÉ	KÚPELE,	a.s.,	

	086	31	Bardejovské	Kúpele	

Sprostredkovateľ	

-	ambulantná	zdravotnícka	starostlivosť	(výkon	sestry	a	lekára	-	
zamestnanci	BJK)	

-	správa	informačných	technológií	(výkon	špecialistu	pre	
výpočtovú	techniku	-	zamestnanec	BJK)	

SZ	vypracovaná	

30.04.2014,	neurčitá	

2	

Ing.	 Emil	 Rovňan,	 Horská	 556/6,	 059	
35	Batizovce	

Sprostredkovateľ	

-	zodpovedná	osoba	na	OOÚ	v	zmysle	zákona	č.	122/2013	Z.z.	o	
ochrane	osobných	údajov	

-	dohľad		

SZ	vypracovaná	

01.04.2014,	neurčitá	

3	

REAL	 MEN	 SLOVAKIA,	 spol.	 s	 r.o.,	
Tomášikova	2,	040	01	Košice	

Sprostredkovateľ	 -	 MUDr.	 Štefan	
Horváth	

-	ambulancia	v	špecializovanom	odbore	urológia	

-	zariadenie	JZS	v	odbore	urológia	

-	IS	Vedenie	zdravotnej	dokumentácie		

SZ	vypracovaná	

01.04.2014,	neurčitá	

4	 EKONÓM	spol.	s.r.o.	
- Vedenie	účtovnej	agendy	 SZ	vypracovaná	

01.02.2020,	neurčitá	

5	 Mária	Sakaliková	
- Poskytovanie	výkonov	pre	detských	pacientov	FBLR	

ambulancie	MUDr.	Molnárovej	
SZ	spracovaná	

01.10.2019,	neurčitá	
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ZÁZNAM O SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTIACH 
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679  GDPR (General Data 

Protection Regulation) a § 37 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 
 

IS Elektronická pošta 

Prevádzkovateľ 

Názov: REMEDIUM, s.r.o. 

Sídlo: Bardejovské Kúpele 2037, 086 31 Bardejovské Kúpele 

Štát Slovenská republika 

Identifikačné číslo organizácie (IČO) 46 403 884 

Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Štatutárny orgán prevádzkovateľa 
(alebo osoba oprávnená konať 
v jeho mene) 

 
Mgr. Jaroslav Komora – konateľ 

Zástupca prevádzkovateľa PhDr. Petra Novák – Sochančáková, remedium@kupele-bj.sk 

Zodpovedná osoba Ing. Emil Rovňan, rovnane@rovnane.sk 

Údaje o informačnom systéme osobných údajov 

Účel spracúvania osobných údajov: Evidencia a spracovanie prichádzajúcej a odchádzajúcej 
elektronickej pošty, komunikácia medzi adresátom a jeho 
poštovým serverom. 

Právny základ spracúvania 
osobných údajov: 

• Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 
2016/679  GDPR (General Data Protection 
Regulation) a Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane 
osobných údajov 

Kategória dotknutých osôb • zamestnanci spoločnosti 

Kategória osobných údajov • bežné osobné údaje 
 
 

Profilovanie Nevykonáva sa 
 

Predpokladané lehoty na vymazanie 
kategórií osobných údajov 

10 rokov 

Opis technických a organizačných  
bezpečnostných opatrení (§39 
ods.1) 

OS01 - Zásady ochrany osobných údajov 
OS02 - Práva dotknutých osôb 
OS03 - Ochrana osobných údajov v oblasti ľudských zdrojov 
OS04 - Bezpečnostné opatrenia pre oblasť IT 
OS05 - Identifikácia, evidencia a nahlasovanie 
bezpečnostných incidentov 
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Spracovateľské operácie a poskytovanie osobných údajov 

Tretie strany  Právny základ 

prenos osobných údajov sa 
neuskutočňuje 

 
 

  Prenos osobných údajov do tretích krajín 

Tretia krajina Právny základ 

prenos osobných údajov sa 
neuskutočňuje 

 

Začiatok spracúvania osobných údajov 

25.5.2018 

 
Bardejovské Kúpele, dňa 25.5.2018 

 
 
 ...................................... 
                                          Mgr. Jaroslav Komora  
                                                                                                                             konateľ 
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ZÁZNAM O SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTIACH 
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679  GDPR (General Data 

Protection Regulation) a § 37 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 
 

IS Ochrana osobných údajov 

Prevádzkovateľ 

Názov: REMEDIUM, s.r.o. 

Sídlo: Bardejovské Kúpele 2037, 086 31 Bardejovské Kúpele 

Štát Slovenská republika 

Identifikačné číslo organizácie (IČO) 46 403 884 

Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Štatutárny orgán prevádzkovateľa 
(alebo osoba oprávnená konať 
v jeho mene) 

 
Mgr. Jaroslav Komora – konateľ 

Zástupca prevádzkovateľa PhDr. Petra Novák – Sochančáková, remedium@kupele-bj.sk 

Zodpovedná osoba Ing. Emil Rovňan, rovnane@rovnane.sk 

Údaje o informačnom systéme osobných údajov 

Účel spracúvania osobných údajov: Vedenie evidencie zodpovedných osôb, oprávnených osôb, 
vybavovanie podaní dotknutých osôb, kontrolné zistenia, 
ďalšie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 
2016/679  GDPR (General Data Protection Regulation) a 
Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. 

Právny základ spracúvania 
osobných údajov: 

• Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 
2016/679  GDPR (General Data Protection 
Regulation) a Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane 
osobných údajov  

• Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 
neskorších predpisov 

Kategória dotknutých osôb • zamestnanci spoločnosti, ktorí prichádzajú do styku 
s osobnými údajmi 

Kategória osobných údajov • bežné osobné údaje 
 

• osobitná kategória: 
- nie sú  

Profilovanie Nevykonáva sa 
 

Predpokladané lehoty na vymazanie 
kategórií osobných údajov 

5 rokov 

Opis technických a organizačných  OS01 - Zásady ochrany osobných údajov 
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bezpečnostných opatrení (§39 
ods.1) 

OS02 - Práva dotknutých osôb 
OS03 - Ochrana osobných údajov v oblasti ľudských zdrojov 

Spracovateľské operácie a poskytovanie osobných údajov 

Tretie strany  Právny základ 

 
Úrad pre ochranu osobných údajov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679  

GDPR (General Data Protection Regulation) a Zákon č. 
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  

Iný oprávnený subjekt čl. 58 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady EÚ č. 
2016/679 (GDPR) a § 93 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov 

  Prenos osobných údajov do tretích krajín 

Tretia krajina Právny základ 

prenos osobných údajov sa 
neuskutočňuje 

 

Začiatok spracúvania osobných údajov 

25.5.2018 

 
Bardejovské Kúpele, dňa 25.5.2018 
  
 
 ...................................... 
                                          Mgr. Jaroslav Komora  
                                                                                                                             konateľ 
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ZÁZNAM O SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTIACH 
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679  GDPR (General Data 

Protection Regulation) a § 37 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 
 

IS Personálna a mzdová agenda 

Prevádzkovateľ 

Názov: REMEDIUM, s.r.o. 

Sídlo: Bardejovské Kúpele 2037, 086 31 Bardejovské Kúpele 

Štát Slovenská republika 

Identifikačné číslo organizácie (IČO) 46 403 884 

Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Štatutárny orgán prevádzkovateľa 
(alebo osoba oprávnená konať 
v jeho mene) 

 
Mgr. Jaroslav Komora – konateľ 

Zástupca prevádzkovateľa PhDr. Petra Novák – Sochančáková, remedium@kupele-bj.sk 

Zodpovedná osoba Ing. Emil Rovňan, rovnane@rovnane.sk 

Údaje o informačnom systéme osobných údajov 

Účel spracúvania osobných údajov: Vedenie administratívy, plnenie povinností zamestnávateľa 
súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom 
(napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov.  

Evidencia uchádzačov o zamestnanie. 

Vedenie a sledovanie dochádzky zamestnancov. 

Evidencia BOZP a PO, Evidencia poučení o bezpečnosti 
práce, Zápisníky bezpečnosti práce, Záznamy z kontroly, 
Záznamy zo školení, Záznamy zo vstupného školenia, Testy 

Vedenie administratívnej agendy (prezenčné listiny, 
organizačné normy, smernice, príkazy, rozhodnutia, záznamy 
o oboznámení sa s dokumentom) – vedené v papierovej forme 

Evidencia prideľovania OOPP: Výdaj OOPP oproti podpisu. 

Právny základ spracúvania 
osobných údajov: 

• 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 doplnení a zmene 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 
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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. 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 práce a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov  

• Zákon č. 283/2002 Z.z. Zákon o cestovných 
náhradách v znení neskorších predpisov 

• Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a 
exekučnej činnosti ( Exekučný poriadok ) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

• Sprostredkovateľská zmluva pre oblasť BOZP 

Kategória dotknutých osôb • uchádzači o zamestnanie 

• zamestnanci prevádzkovateľa vrátane dohôd 
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 

• manželia alebo manželky zamestnancov 

• vyživované deti zamestnancov 

• bývalí zamestnanci 

Kategória osobných údajov • bežné osobné údaje 
 

• osobitná kategória: 
- nie sú 
 

Profilovanie Nevykonáva sa 
 

Predpokladané lehoty na vymazanie 
kategórií osobných údajov 

90 rokov od narodenia 

Opis technických a organizačných  
bezpečnostných opatrení (§39 
ods.1) 

OS01 - Zásady ochrany osobných údajov 
OS02 - Práva dotknutých osôb 
OS03 - Ochrana osobných údajov v oblasti ľudských zdrojov 
OS04 - Bezpečnostné opatrenia pre oblasť IT 
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OS05 - Identifikácia, evidencia a nahlasovanie 
bezpečnostných incidentov 

Spracovateľské operácie a poskytovanie osobných údajov 

Tretie strany  Právny základ 

Sociálna poisťovňa Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 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 

Zdravotné poisťovne 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 

Daňový úrad Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov 

Doplnkové dôchodkové sporiteľne  Zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov  

Dôchodkové správcovské      

spoločnosti                 

Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení 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 

Orgány štátnej správy a verejnej 
moci na výkon kontroly a dozoru  

a zástupcovia zamestnancov  

 

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

Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a 
doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a 
nelegálnom zamestnávaní 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  

Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

Ústredie práce, sociálnych vecí a 
rodiny 

Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Súd, orgány činné v trestnom konaní  

 

 

Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení 
neskorších predpisov 

Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok  v znení neskorších 
predpisov 

Exekútor Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej 
činnosti (Exekučný poriadok ) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 
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Iný oprávnený subjekt čl. 58 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady EÚ č. 
2016/679 (GDPR) a § 93 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov 

  Prenos osobných údajov do tretích krajín 

Tretia krajina Právny základ 

prenos osobných údajov sa 
neuskutočňuje 

 

Začiatok spracúvania osobných údajov 

25.5.2018 

 
Bardejovské Kúpele, dňa 25.5.2018 
 
 
 ...................................... 
                                          Mgr. Jaroslav Komora  
                                                                                                                             konateľ 
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ZÁZNAM O SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTIACH 
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679  GDPR (General Data 

Protection Regulation) a § 37 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 
 

IS Sekretariát 

Prevádzkovateľ 

Názov: REMEDIUM, s.r.o. 

Sídlo: Bardejovské Kúpele 2037, 086 31 Bardejovské Kúpele 

Štát Slovenská republika 

Identifikačné číslo organizácie (IČO) 46 403 884 

Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Štatutárny orgán prevádzkovateľa 
(alebo osoba oprávnená konať 
v jeho mene) 

 
Mgr. Jaroslav Komora – konateľ 

Zástupca prevádzkovateľa PhDr. Petra Novák – Sochančáková, remedium@kupele-bj.sk 

Zodpovedná osoba Ing. Emil Rovňan, rovnane@rovnane.sk 

Údaje o informačnom systéme osobných údajov 

Účel spracúvania osobných údajov: Vedenie administratívnej agendy prevádzky, zriaďovania 
špecializovaných ambulancií, jednodňovej zdravotnej 
starostlivosti, vedenie komunikácie so zdravotnými 
poisťovňami.  

Licencie na výkon OZ (L1C, L1A), Žiadosť na ÚDZS, 
Prideľovanie číselného kódu lekárom, Certifikáty lekárov 
a zdravotných sestier, diplomy, vysvedčenia. 

Evidencia nájomných a obchodných zmlúv (papierová 
a elektronická forma) 

Správa registratúry. 

Vedenie administratívnej agendy (zápisy z porád, prezenčné 
listiny, organizačné normy, smernice, príkazy, rozhodnutia, 
záznamy o oboznámení sa s dokumentom, zakladateľské 
dokumenty - návrh na zápis do OR, zmluvy, komunikácia s 
PSK, ostatné štátne orgány, rozhodnutia). 

Právny základ spracúvania 
osobných údajov: 

• Zákon č. 211/2000 zákon o slobode informácií 

• Zákon č. 513/1991 Obchodný zákonník 

• Zákon 324/2011 Z. z. zákon o poštových službách 
v platnom znení 

• Zákon č. 395/2002 Z.z. Zákon o archívoch a 
registratúrach a o doplnení niektorých zákonov 
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• Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení 
neskorších predpisov  

• Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti 
v znení neskorších predpisov 

• Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti v znení neskorších predpisov 

Kategória dotknutých osôb • zamestnanci prevádzkovateľa 

• bývalí zamestnanci  

• štatutári spoločnosti 

• fyzické osoby uvedené v nájomných zmluvách 

• štatutári dodávateľov 

Kategória osobných údajov • bežné osobné údaje 
 

• osobitná kategória: 
 
- nie sú 
 
 

Profilovanie Nevykonáva sa 
 

Predpokladané lehoty na vymazanie 
kategórií osobných údajov 

20 rokov 

Opis technických a organizačných  
bezpečnostných opatrení (§39 
ods.1) 

OS01 - Zásady ochrany osobných údajov 
OS02 - Práva dotknutých osôb 
OS03 - Ochrana osobných údajov v oblasti ľudských zdrojov 
OS04 - Bezpečnostné opatrenia pre oblasť IT 
OS05 - Identifikácia, evidencia a nahlasovanie 
bezpečnostných incidentov 

Spracovateľské operácie a poskytovanie osobných údajov 

Tretie strany  Právny základ 

Zdravotné poisťovne  
 

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  

Štátny archív Zákon č. 395/2002 Z.z. Zákon o archívoch a registratúrach a o 
doplnení niektorých zákonov 

Ministerstvo spravodlivosti SR 

 

Zákon č. 307/2014 Z.z. Zákon o niektorých opatreniach 
súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti  

Inšpektorát práce Zákon č. 82/2005 Z.z. Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom 
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

  Prenos osobných údajov do tretích krajín 

Tretia krajina Právny základ 
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prenos osobných údajov sa 
neuskutočňuje 

 

Začiatok spracúvania osobných údajov 

25.5.2018 

 
Bardejovské Kúpele, dňa 25.5.2018 
 
 
 ...................................... 
                                          Mgr. Jaroslav Komora  
                                                                                                                             konateľ 
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ZÁZNAM O SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTIACH 
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679  GDPR (General Data 

Protection Regulation) a § 37 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 
 

IS Účtovníctvo 

Prevádzkovateľ 

Názov: REMEDIUM, s.r.o. 

Sídlo: Bardejovské Kúpele 2037, 086 31 Bardejovské Kúpele 

Štát Slovenská republika 

Identifikačné číslo organizácie (IČO) 46 403 884 

Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Štatutárny orgán prevádzkovateľa 
(alebo osoba oprávnená konať 
v jeho mene) 

 
Mgr. Jaroslav Komora – konateľ 

Zástupca prevádzkovateľa PhDr. Petra Novák – Sochančáková, remedium@kupele-bj.sk 

Zodpovedná osoba Ing. Emil Rovňan, rovnane@rovnane.sk 

Údaje o informačnom systéme osobných údajov 

Účel spracúvania osobných údajov: Vedenie účtovníctva, spracúvanie osobných údajov FO na 
ekonomickom úseku. 

Právny základ spracúvania 
osobných údajov: 

• Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení 
neskor. predpisov  

• Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskor. predpisov 

• Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku v platnom znení  

• Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní /daňový 
poriadok/ v znení neskor. predpisov  

• Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskor. 
predpisov  

• Opatrenie MF SR č. 740/2002 Z. z. o postupoch 
účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave 
podvojného účtovníctva v znení neskor. predpisov 

• Opatrenie MF SR č. 4455/2003-92, kt. sa ustanovujú 
podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom 
vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky 
a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej 
závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich 
v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších 
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predpisov  

• Zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách v znení neskor. 
predpisov 

• Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskor. predpisov 

• Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení 
neskor. predpisov 

• Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskor. predpisov 

• Sprostredkovateľská zmluva pre oblasť účtovníctvo 

Kategória dotknutých osôb • zamestnanci prevádzkovateľa 

• členovia dozornej rady 

• členovia predstavenstva a.s. 

• fyzické osoby uvedené v nájomných zmluvách 

• štatutári dodávateľov a.s. 

• dodávatelia 

Kategória osobných údajov • bežné osobné údaje 
 

• osobitná kategória: 
 

- nie je 

Profilovanie Nevykonáva sa 
 

Predpokladané lehoty na vymazanie 
kategórií osobných údajov 

10 rokov 

Opis technických a organizačných  
bezpečnostných opatrení (§39 
ods.1) 

OS01 - Zásady ochrany osobných údajov 
OS02 - Práva dotknutých osôb 
OS03 - Ochrana osobných údajov v oblasti ľudských zdrojov 
OS04 - Bezpečnostné opatrenia pre oblasť IT 
OS05 - Identifikácia, evidencia a nahlasovanie 
bezpečnostných incidentov 

Spracovateľské operácie a poskytovanie osobných údajov 

Tretie strany  Právny základ 

Daňový úrad 

 

Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskor. 
predpisov 

Register účtovných závierok 
 
 

Zákon č. 431/2002  Z.z. o účtovníctve v znení neskor. 
predpisov 
 

Štatutárny orgán 
Dozorná rada  

 

Zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri v znení neskor. 
predpisov 
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskor. 
predpisov 

Exekútor Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej 
činnosti / Exekučný poriadok / a o zmene a doplnení 
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 niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Súd, orgány činné v trestnom konaní  

 

 

Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení 
neskor. predpisov 

Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok  v znení neskor. 
predpisov   

Iný oprávnený subjekt čl. 58 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady EÚ č. 
2016/679 (GDPR) a § 93 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov 

  Prenos osobných údajov do tretích krajín 

Tretia krajina Právny základ 

prenos osobných údajov sa 
neuskutočňuje 

 

Začiatok spracúvania osobných údajov 

25.5.2018 

 
Bardejovské Kúpele, dňa 25.5.2018 
 
 
 ...................................... 
                                          Mgr. Jaroslav Komora  
                                                                                                                             konateľ 
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ZÁZNAM O SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTIACH 
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679  GDPR (General Data 

Protection Regulation) a § 37 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 
 

IS Vedenie zdravotnej dokumentácie pacientov 

Prevádzkovateľ 

Názov: REMEDIUM, s.r.o. 

Sídlo: Bardejovské Kúpele 2037, 086 31 Bardejovské Kúpele 

Štát Slovenská republika 

Identifikačné číslo organizácie (IČO) 46 403 884 

Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Štatutárny orgán prevádzkovateľa 
(alebo osoba oprávnená konať 
v jeho mene) 

 
Mgr. Jaroslav Komora – konateľ 

Zástupca prevádzkovateľa PhDr. Petra Novák – Sochančáková, remedium@kupele-bj.sk 

Zodpovedná osoba Ing. Emil Rovňan, rovnane@rovnane.sk 

Údaje o informačnom systéme osobných údajov 

Účel spracúvania osobných údajov: Evidencia pacientov, zdravotných záznamov, ktorí idú cez 
zdravotné poisťovne, alebo aj mimo zdravotných poisťovní ako 
samoplatcovia. 

Právny základ spracúvania 
osobných údajov: 

• Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení 
neskorších predpisov  

• Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti 
v znení neskorších predpisov  

• Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti v znení neskorších predpisov 

Kategória dotknutých osôb • pacienti 

• samoplatcovia 

Kategória osobných údajov • bežné osobné údaje 
 

• osobitná kategória: 
 

- údaje týkajúce sa zdravia 
 

Profilovanie Nevykonáva sa 
 

Predpokladané lehoty na vymazanie 
kategórií osobných údajov 

20 rokov 
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Opis technických a organizačných  
bezpečnostných opatrení (§39 
ods.1) 

OS01 - Zásady ochrany osobných údajov 
OS02 - Práva dotknutých osôb 
OS03 - Ochrana osobných údajov v oblasti ľudských zdrojov 
OS04 - Bezpečnostné opatrenia pre oblasť IT 
OS05 - Identifikácia, evidencia a nahlasovanie 
bezpečnostných incidentov 

Spracovateľské operácie a poskytovanie osobných údajov 

Tretie strany  Právny základ 

Zdravotné poisťovne  
 

• 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  

Úrad na dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou  
 
VÚC 

• Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti 
v znení neskorších predpisov  

• Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti v znení neskorších predpisov 

  Prenos osobných údajov do tretích krajín 

Tretia krajina Právny základ 

prenos osobných údajov sa 
neuskutočňuje 

 

Začiatok spracúvania osobných údajov 

25.5.2018 

 
Bardejovské Kúpele, dňa 25.5.2018 
 
 
 ...................................... 
                                          Mgr. Jaroslav Komora  
                                                                                                                             konateľ 
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VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV  
(„GDPR ready“) 

 
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov objasňuje, ako spoločnosť REMEDIUM, s.r.o. spracúva osobné 
údaje týkajúce sa osôb, s ktorými prichádza do kontaktu v rámci obchodných vzťahov s klientmi a inými 
relevantnými osobami. Medzi tieto osoby patria zamestnanci,manažéri, riaditelia, koneční užívatelia 
služieb a ostatní pracovníci našich klientov, poskytovateľov služieb a iných zmluvných strán. 
 
Prevádzkovatelia a sprostredkovatelia osobných údajov príjmu technické, fyzické, administratívne 
a procesné ochranné opatrenia v súlade so štandardmi uznávanými v danom odvetví s cieľom chrániť 
spracúvané osobné údaje a zabezpečiť ich dôvernosť, integritu a dostupnosť. Osobné údaje budú 
spracúvané vždy len v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (GDPR) 
a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Tieto ochranné opatrenia zabránia 
neoprávnenému použitiu osobných údajov, neoprávnenému prístupu k nim alebo porušeniu ochrany 
osobných údajov (bezpečnostnému incidentu) v súlade s pokynmi a pravidlami REMEDIUM, s.r.o.. 
 
Spracovanie osobných údajov je potrebné na poskytovanie služieb na základe zmluvy. 
 
Dotknuté (fyzické) osoby majú právo požiadať o prístup k svojim osobným údajom, o ich opravu alebo 
vymazanie, alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie 
osobných údajov, ako aj právo na presnosť osobných údajov. Taktiež majú dotknuté osoby  právo 
podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona 18/2018 Z. z.. Dotknutá osoba má právo 
kedykoľvek svoj súhlas odvolať. 
 
Všetky práva uvedené v tomto odseku si môžu uplatniť zaslaním žiadosti prevádzkovateľovi na 
emailovú adresu: remedium@kupele-bj.sk 
 
Dotknuté osoby majú zároveň právo obrátiť sa na našu spoločnosť s otázkami týkajúcimi sa 
zhromažďovania osobných údajov a ich spracúvania na vyššie uvedenej mailovej adrese. 
 

Bardejovské Kúpele, dňa 25.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 



REMEDIUM, s.r.o., Bardejovské Kúpele 2037, 086 31  Bardejovské Kúpele 
 

Bezpečnostná politika ochrany osobných údajov 
(Privacy policy) 

V spoločnosti REMEDIUM, s.r.o. chápeme informácie ako náš dôležitý majetok spoločnosti, 
ktorý riadime v súlade s prijatou stratégiou, ktorá je postavená na troch základných pilieroch: 
ľuďoch, ich znalostiach a moderných technológiách. Uplatňovaný systém bezpečnostnej 
politiky zohľadňuje všetky požiadavky na zachovanie dôvernosti, integrity a dostupnosti 
informácií. 

Základy politiky ochrany osobných údajov 

1. Spoločnosť pri zhromažďovaní osobných údajov jasne, čestne a transparentne informuje 
a charaktere zhromažďovaných osobných údajov a na aký účel ich mieni používať. 
Používanie osobných údajov spoločnosťou na iný než na začiatku oznámený účel nie je 
schválené bez poskytnutia primeraných informácií dotknutým jednotlivcom a, ak je to 
možné, spoločnosti musí byť udelený súhlas na určené použitie. Spoločnosť má vo 
všeobecnosti oprávnenie používať osobné údaje na sekundárne účely pri implementovaní 
vnútorných kontrol a auditov a pri dodržaní svojich zákonných povinností. 

2. Spoločnosť osobné údaje zhromažďuje a spracováva do rozsahu udeleného platného 
a informovaného súhlasu alebo ak to vyžadujú legitímne firemné záujmy spoločnosti, ako je 
uzavretie alebo výkon zmluvy, realizácia zmluvných záväzkov a dodržanie zákonných 
záväzkov. 

3. Akýkoľvek súhlas jednotlivca na zhromažďovanie a používanie jeho osobných údajov musí 
byť udelený dobrovoľne a na základe jasných informácií spoločnosti o určenom používaní 
údajov. Jednotlivec môže takýto súhlas kedykoľvek odvolať bez nenáležitých komplikácií. 
Dátum, obsah a platnosť takéhoto súhlasu musia byť vždy zdokumentované. 

4. Pri spracovávaní osobných údajov v mene klienta alebo inej tretej strany bude spoločnosť 
okrem tejto politiky dodržiavať smernice a pokyny spracovávania osobných údajov 

5. Spoločnosť zhromažďuje a uchováva minimálny objem osobných údajov potrebných na 
určený počiatočný účel, na ktorý sa údaje používajú, a zabezpečuje, že osobné údaje v jej 
držbe zostanú vždy relevantné a primerané na určený účel. Spoločnosť bude uchovávať 
všetky údaje v aktuálnom stave a v prípade potreby zabezpečí ich opravu 

6. Spoločnosť osobné údaje uchováva len na čas potrebný pre určený účel. Konkrétne 
politiky uchovávania údajov zadefinujú čas, po uplynutí ktorého bude potrebné takéto údaje 
odstrániť, zničiť alebo anonymizovať 

7. Reagujeme na všetky žiadosti alebo sťažnosti jednotlivcov súvisiace s ich osobnými údajmi 

8. Spoločnosť uznáva právo jednotlivca, ktoré je uvedené v Smernici práv dotknutých osôb. 

9. Spoločnosť uznáva, že niektoré kategórie osobných údajov sú citlivé a vyžadujú vyšší 
stupeň ochrany. Citlivé osobné údaje zahŕňajú informácie týkajúce sa zdravotného stavu 
osoby, biometrické a genetické údaje, záznamy v registri trestov a všetky ďalšie informácie 
špecificky chránené platnými zákonmi o ochrane osobných údajov. 
Spoločnosť takéto citlivé osobné údaje zhromažďuje a spracováva, len ak je to nevyhnutne 
potrebné v rámci jednej z nasledujúcich okolností: 

a) jednotlivec udelil výslovný súhlas; 
b) používanie je pre spoločnosť nevyhnutné na dodržanie zákonov o zamestnanosti 

alebo iných zákonných povinností. 
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10. Spoločnosť zavádza primerané postupy a zabezpečenia na obmedzenie prístupu k citlivým 
údajom len pre určené osoby a zabraňuje neoprávnenému prístupu, používaniu a šíreniu.  
Spoločnosť zavádza primerané opatrenia zabezpečenia s cieľom zaistiť dôvernosť, integritu 
a dostupnosť osobných údajov a zabrániť riziku neoprávneného alebo nezákonného 
prístupu, úpravy, zničenia či zverejnenia takýchto údajov. Tieto opatrenia na ochranu sú 
založené na posúdení vplyvu pri zohľadnení ohrozenia jednotlivca v súvislosti 
s konkrétnymi osobnými údajmi uchovávanými spoločnosťou. Tieto opatrenia zahŕňajú 
opatrenia zabezpečenia a organizačné opatrenia prispôsobené typu spracovávania 
a charakteru chránených údajov. 

11. Spoločnosť bude jednotlivcov promptne informovať o akomkoľvek narušení osobných 
údajov, ktoré obsahovalo ich osobné údaje, a takýto incident oznámi príslušným úradom 
podľa platných zákonov.  
 

12. Spoločnosť obmedzuje prístup k osobným údajom len pre tých zamestnancov alebo 
dodávateľov, ktorí musia vykonávať konkrétne úlohy v súvislosti s takýmito údajmi. Aplikuje 
sa primeraná informovanosť, školenie a záväzky zachovania dôvernosti s cieľom zaistiť, že 
osobné údaje nebudú zdieľané ani zverejnené neoprávneným osobám vrátane akýchkoľvek 
ďalších zamestnancov spoločnosti, ktorí nepotrebujú prístup k osobným údajom 

 

Bardejovské Kúpele, dňa 25.05.2018 

 

 

 

 

 

                                                                                          .................................................................. 

                                                                                                           Mgr. Jaroslav Komora                                                                                                                                      

                                                                                                                           konateľ 
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	Záznam oSČ_Elektronicka_posta
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