Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa
Identifikačné a kontaktné
údaje

Zástupca
prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ

Sprostredkovateľ

Zodpovedná osoba

Meno / Názov

Centrum sociálnych služieb
Slniečko

BROS Computing, s.r.o.

IČO

00632473

36734 390

Adresa

Oščadnica 1464, 023 01
Oščadnica

Zádubnie 169, 010 03 Žilina

Email

dssoscad@vuczilina.sk

brosland@brosland.eu

Tel./Mobil

+421 41 4254 211

Účel

Právny základ

Osobné údaje, ktoré môžu byť spracúvané sú napr.: obsahuje osobné údaje klientov
/napr. finančná hotovosť klientov, osobné údaje súvisiace s platbami za pobyt a pod./ a
zamestnancov /napr. pôžičky zo sociálneho fondu a pod./
Čl.6, ods.1. písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR)
- Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa:
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Kategória dotknutých osôb

fyzické osoby prichádzajúce s prevádzkovateľom do obchodného styku

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje

Lehota na vymazanie osobných údajov

(5) (10) (20) (50) (viac ako 50) rokov , podrobnejšie v registratúrnom pláne.

Kategória príjemcov

---

Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné /

Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica Bezpečnostná
politika

Informačný systém

Účtovníctvo a majetok

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa
Identifikačné a kontaktné
údaje

Prevádzkovateľ

Zástupca
prevádzkovateľa

Sprostredkovateľ

Zodpovedná osoba

Meno / Názov

Centrum sociálnych služieb
Slniečko

BROS Computing, s.r.o.

IČO

00632473

36734 390

Adresa

Oščadnica 1464, 023 01
Oščadnica

Zádubnie 169, 010 03 Žilina

Email

dssoscad@vuczilina.sk

brosland@brosland.eu

Tel./Mobil

+421 41 4254 211

Účel

Právny základ

Osobné údaje sú spracúvané ako podkladový materiál pre vypracovávanie písomností
priamo súvisiacich s pracovným pomerom zamestnanca, poistných zmlúv a ich
dodatkov, pre hlásenia a odvody kompetentným orgánom štátnej správy a územnej
samosprávy. Informačný systém je spracúvaný v elektronickej aj písomnej forme.
Čl.6, ods.1. písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR)
- Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa: zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
- zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov
- zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002
Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
- zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
- zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov
- zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992
Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 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
Kategória dotknutých osôb

zamestnanci

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje (+ identifikátor)

Lehota na vymazanie osobných údajov

(5) (10) (20) (50) (viac ako 50) rokov , podrobnejšie v registratúrnom pláne.

Kategória príjemcov

Sociálna poisťovňa

Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné /

Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica Bezpečnostná
politika

Informačný systém

Mzdy a personalistika

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa
Identifikačné a kontaktné
údaje

Prevádzkovateľ

Zástupca
prevádzkovateľa

Sprostredkovateľ

Zodpovedná osoba

Meno / Názov

Centrum sociálnych služieb
Slniečko

BROS Computing, s.r.o.

IČO

00632473

36734 390

Adresa

Oščadnica 1464, 023 01
Oščadnica

Zádubnie 169, 010 03 Žilina

Email

dssoscad@vuczilina.sk

brosland@brosland.eu

Tel./Mobil

+421 41 4254 211

Účel

Právny základ

Kategória dotknutých osôb
Kategória osobných údajov
Lehota na vymazanie osobných údajov
Kategória príjemcov

Spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby
alebo inej fyzickej osoby a aby sa zabezpečila ochrana verejného poriadku a
bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, ochrana majetku spoločnosti alebo zdravia osôb
nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch
Ochrana životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby podľa čl.6,
ods.1. písm. d) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) a
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely 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 osobu dieťa. Tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie
osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh , podľa čl.6, ods.1. písm. f)
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR).
Všetky fyzické osoby, ktoré sú nasnímané kamerovým systémom v monitorovanom
záujmovom priestore (klienti, zamestnanci, návštevy, ...)
bežné osobné údaje - bez rozpoznávania biometrických údajov
Len najkratšiu nevyhnutnú dobu určenú prevadzkovateľom - 3 dni. , podrobnejšie
v registratúrnom pláne.
Osobné údaje sú sprístupnené len pre osoby poverené orgánom štátnej správy alebo
územnej samosprávy pre výkon kontroly.

Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné /

Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa, Smernica Bezpečnostná
politika, Smernica pre kamerové systémy.

Informačný systém

Kamerové systémy

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa
Identifikačné a kontaktné
údaje

Zástupca
prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ

Sprostredkovateľ

Zodpovedná osoba

Meno / Názov

Centrum sociálnych služieb
Slniečko

BROS Computing, s.r.o.

IČO

00632473

36734 390

Adresa

Oščadnica 1464, 023 01
Oščadnica

Zádubnie 169, 010 03 Žilina

Email

dssoscad@vuczilina.sk

brosland@brosland.eu

Tel./Mobil

+421 41 4254 211

Účel

Právny základ

Kategória dotknutých osôb

Osobné údaje pre registratúrne stredisko sa nespracovávajú, ale len uchovávajú.
Osobné údaje sú obsahom dokumentov, ktoré sú uložené v archíve.
Čl.6, ods.1. písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR)
- Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa:
Vyhláška č. 628/2002 Zb. Ministerstva vnútra SR, ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach, zákon č. 395/2002 Zb. o archívoch a
registratúrach, zákon č. 241/2001 Zb. o ochrane utajovaných skutočností, Registratúrny
poriadok a registratúrny plán.
fyzické osoby, ktorých osobné údaje sa nachádzajú v registratúrach, okruh nie je bližšie
vymedzený

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje

Lehota na vymazanie osobných údajov

(5) (10) (20) (50) (viac ako 50) rokov , podrobnejšie v registratúrnom pláne.

Kategória príjemcov

---

Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné /

Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica Bezpečnostná
politika

Informačný systém

Registratúrne stredisko (archív)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa
Identifikačné a kontaktné
údaje

Prevádzkovateľ

Zástupca
prevádzkovateľa

Sprostredkovateľ

Zodpovedná osoba

Meno / Názov

Centrum sociálnych služieb
Slniečko

BROS Computing, s.r.o.

IČO

00632473

36734 390

Adresa

Oščadnica 1464, 023 01
Oščadnica

Zádubnie 169, 010 03 Žilina

Email

dssoscad@vuczilina.sk

brosland@brosland.eu

Tel./Mobil

+421 41 4254 211

Účel

Právny základ

Osobné údaje sú spracúvané ako podkladový materiál pre vypracovávanie písomností
priamo súvisiacich s pracovným pomerom zamestnanca, poistných zmlúv a ich
dodatkov, pre hlásenia a odvody kompetentným orgánom štátnej správy a územnej
samosprávy. Informačný systém je spracúvaný v listinnej forme.
Čl.6, ods.1. písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR)
- Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa:
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení n.p.,zákon č. 552/2003 o výkone práce vo
verejnom záujme.

Kategória dotknutých osôb

zamestnanci

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje

Lehota na vymazanie osobných údajov

do (5) (10) (20) (50) (viac ako 50) rokov , podrobnejšie v registratúrnom pláne.

Kategória príjemcov

Osobné údaje sú sprístupnené len pre osoby poverené orgánom štátnej správy alebo
územnej samosprávy pre výkon kontroly.

Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné /

Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica Bezpečnostná
politika

Informačný systém

Dochádzka

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa
Identifikačné a kontaktné
údaje

Prevádzkovateľ

Zástupca
prevádzkovateľa

Sprostredkovateľ

Zodpovedná osoba

Meno / Názov

Centrum sociálnych služieb
Slniečko

BROS Computing, s.r.o.

IČO

00632473

36734 390

Adresa

Oščadnica 1464, 023 01
Oščadnica

Zádubnie 169, 010 03 Žilina

Email

dssoscad@vuczilina.sk

brosland@brosland.eu

Tel./Mobil

+421 41 4254 211

Účel

Právny základ

Kategória dotknutých osôb

Kategória osobných údajov

Poskytovateľ sociálnej služby spracúva osobné údaje na účely a v rozsahu podľa ods.1,
§94c Zákona č. 485/2013 Z.z.., ktoré spracúva poskytovateľ sociálnej služby potrebnom
na : a) uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podľa § 74, b) uzatvorenie
zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu podľa § 73 ods. 9 a 10, c) vedenie registra
obmedzení podľa § 10, d) ubytovanie pre člena rodiny, partnera alebo fyzickú osobu,
ktorú si prijímateľ sociálnej služby sám určí podľa § 61 ods. 4, e) označenie miesta
poskytovania sociálnej lužby podľa § 67, f) platenie úhrady za poskytovanú sociálnu
službu uvedenú v § 31, § 34 až 41 podľa § 72, § 72a a 73, g) vykonávanie osobnej
asistencie prostredníctvom agentúry osobnej asistencie, h) vykonávanie tlmočníckej
služby prostredníctvom agentúry tlmočníckej služby, vedenie evidencie prijímateľov
sociálnej služby podľa §95.
Čl.6, ods.1. písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR)
- Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa:
Zákon č. 485/2013 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení n.p.
Fyzické osoby - prijímatelia sociálnej služby a ich rodinní príslušníci v rozsahu podľa
ods.2, §94c Zákona č. 485/2013 Z.z
1. meno, 2. priezvisko, 3. titul, 4. adresa trvalého alebo prechodného pobytu okrem
fyzickej osoby uvedenej okruhu dotknutých osôb, písm. f), 5. rodné číslo, ak je
pridelené, 6. dátum narodenia okrem fyzickej osoby uvedenej v okruhu dotknutých
osôb, písm. f), 7. rodinný stav fyzických osôb uvedených okruhu dotknutých osôb,
písm. a), b) a d) okrem zákonných zástupcov, 8. štátne občianstvo okrem fyzickej osoby
uvedenej v okruhu dotknutých osôb, písm. f), 9. sociálne postavenie fyzických osôb
uvedených v okruhu dotknutých osôb, písm. a), b) a d) okrem zákonných zástupcov, 10.
údaje o príjme fyzických osôb uvedených v okruhu dotknutých osôb, písm. a), b) a d)

okrem zákonných zástupcov, 11. údaje o hnuteľnom majetku, nehnuteľnom majetku a
iných majetkových právach fyzických osôb uvedených v okruhu dotknutých osôb, písm.
a), b) a d) okrem zákonných zástupcov,
12. údaje o zdravotnom stave, v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu
poskytovania sociálnej služby u fyzických osôb uvedených v okruhu dotknutých osôb,
písm. a) okrem zákonných zástupcov, 13. telefónne číslo, adresa pobytu a elektronická
adresa okrem fyzickej osoby uvedenej v okruhu dotknutých osôb, písm. f), 14. ďalšie
údaje, ktoré sú v súlade s účelom spracúvania a sú nevyhnutné na účel uzatvorenia
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, platenia úhrady za sociálnu službu a
poskytovania sociálnej služby.
Lehota na vymazanie osobných údajov

(5) (10) (20) (50) (viac ako 50) rokov , podrobnejšie v registratúrnom pláne.

Kategória príjemcov

Osobné údaje, ktoré spracúva poskytovateľ sociálnej služby, sa na základe písomnej
žiadosti poskytujú a sprístupňujú bez súhlasu dotknutej osoby úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny, prokuratúre, orgánom činným v trestnom konaní a súdom, len
ak je to nevyhnutné na plnenie ich úloh.

Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné /

Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica - Bezpečnostná
politika

Informačný systém

Sociálna agenda - osobné spisy prijímateľov sociálnej služby

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa
Identifikačné a kontaktné
údaje

Prevádzkovateľ

Zástupca
prevádzkovateľa

Sprostredkovateľ

Zodpovedná osoba

Meno / Názov

Centrum sociálnych služieb
Slniečko

BROS Computing, s.r.o.

IČO

00632473

36734 390

Adresa

Oščadnica 1464, 023 01
Oščadnica

Zádubnie 169, 010 03 Žilina

Email

dssoscad@vuczilina.sk

brosland@brosland.eu

Tel./Mobil

+421 41 4254 211

Účel

Právny základ

Kategória dotknutých osôb

Kategória osobných údajov

Vedenie evidencie prijímateľov sociálnej služby podľa § 95 Zákona č. 485/2013 Z.z.
Čl.6, ods.1. písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR)
- Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa:
Zákon č. 485/2013 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení n.p.
Žiadateľ o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a prijímateľ sociálnej
služby.
1. meno, 2. priezvisko, 3. titul, 4. dátum narodenia, 5. miesto narodenia, 6. adresa
trvalého, alebo prechodného pobytu, 7. telefonický kontakt a elektronická adresa na
prijímateľa sociálnej služby resp. jeho opatrovníka, alebo zákonného zástupcu, 8.
zdravotná anamnéza (údaje o zdravotnom stave a diagnózach), 9. rodinná anamnéza
(údaje o rodinných príslušníkoch a rodinných pomeroch, 10. sociálna anamnéza (údaje
o príjmových, majetkových pomeroch a sociálnych vzťahoch).

Lehota na vymazanie osobných údajov

(5) (10) (20) (50) (viac ako 50) rokov , podrobnejšie v registratúrnom pláne.

Kategória príjemcov

Osobné údaje, ktoré spracúva poskytovateľ sociálnej služby, sa na základe písomnej
žiadosti poskytujú a sprístupňujú bez súhlasu dotknutej osoby úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny, prokuratúre, orgánom činným v trestnom konaní a súdom, len
ak je to nevyhnutné na plnenie ich úloh.

Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné /

Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica - Bezpečnostná
politika

Informačný systém

Sociálna agenda - Individuálne plány

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa
Identifikačné a kontaktné
údaje

Prevádzkovateľ

Zástupca
prevádzkovateľa

Sprostredkovateľ

Zodpovedná osoba

Meno / Názov

Centrum sociálnych služieb
Slniečko

BROS Computing, s.r.o.

IČO

00632473

36734 390

Adresa

Oščadnica 1464, 023 01
Oščadnica

Zádubnie 169, 010 03 Žilina

Email

dssoscad@vuczilina.sk

brosland@brosland.eu

Tel./Mobil

+421 41 4254 211

Účel

Vedenie registra obmedzení podľa § 10 Zákona č. 485/2013 Z.z.

Právny základ

Čl.6, ods.1. písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR)
- Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa:
Zákon č. 485/2013 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení n.p.

Kategória dotknutých osôb

Fyzické osoby - prijímatelia sociálnej služby.

Kategória osobných údajov

1. meno, 2. priezvisko, 3. titul, 4. dátum narodenia, 5. spôsob a dôvody obmedzenia, 6.
dátum a čas trvania tohto obmedzenia, 7. opatrenia, 8. ďalšie údaje potrebné za
účelom vedenia registra obmedzení, (meno , priezvisko a podpis lekára so
špecializáciou psychiatra a sociálneho pracovníka).

Lehota na vymazanie osobných údajov

(5) (10) (20) (50) (viac ako 50) rokov , podrobnejšie v registratúrnom pláne.

Kategória príjemcov

Osobné údaje, ktoré spracúva poskytovateľ sociálnej služby, sa na základe písomnej
žiadosti poskytujú a sprístupňujú bez súhlasu dotknutej osoby úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny, prokuratúre, orgánom činným v trestnom konaní a súdom, len
ak je to nevyhnutné na plnenie ich úloh.

Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné /
Informačný systém

Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica - Bezpečnostná
politika
Sociálna agenda - Register telesných a netelesných obmedzení a Zdravotné
záznamy

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa
Identifikačné a kontaktné
údaje

Prevádzkovateľ

Zástupca
prevádzkovateľa

Sprostredkovateľ

Zodpovedná osoba

Meno / Názov

Centrum sociálnych služieb
Slniečko

BROS Computing, s.r.o.

IČO

00632473

36734 390

Adresa

Oščadnica 1464, 023 01
Oščadnica

Zádubnie 169, 010 03 Žilina

Email

dssoscad@vuczilina.sk

brosland@brosland.eu

Tel./Mobil

+421 41 4254 211

Účel

Právny základ

Zabezpečenie poskytovania a úhrady zdravotnej starostlivosti, ktorou je ošetrovateľská
starostlivosť v zariadení CSS
Čl.6, ods.1. písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR)
- Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa:
Zákon č. 485/2013 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení n.p.

Kategória dotknutých osôb

Fyzické osoby - prijímatelia zdravotnej starostlivosti.

Kategória osobných údajov

1. meno, 2. priezvisko, 3. titul, 4. dátum narodenia, 5. spôsob a dôvody obmedzenia, 6.
dátum a čas trvania tohto obmedzenia, 7. opatrenia, 8. ďalšie údaje potrebné za
účelom vedenia registra obmedzení, (meno , priezvisko a podpis lekára so
špecializáciou psychiatra a sociálneho pracovníka)

Lehota na vymazanie osobných údajov

(5) (10) (20) (50) (viac ako 50) rokov , podrobnejšie v registratúrnom pláne.

Kategória príjemcov

Osobné údaje, ktoré spracúva poskytovateľ sociálnej služby, sa na základe písomnej
žiadosti poskytujú a sprístupňujú bez súhlasu dotknutej osoby úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny, prokuratúre, orgánom činným v trestnom konaní a súdom, len
ak je to nevyhnutné na plnenie ich úloh.

Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné /

Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica - Bezpečnostná
politika

Informačný systém

Ošetrovateľská starostlivosť

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa
Identifikačné a kontaktné
údaje

Prevádzkovateľ

Zástupca
prevádzkovateľa

Sprostredkovateľ

Zodpovedná osoba

Meno / Názov

Centrum sociálnych služieb
Slniečko

BROS Computing, s.r.o.

IČO

00632473

36734 390

Adresa

Oščadnica 1464, 023 01
Oščadnica

Zádubnie 169, 010 03 Žilina

Email

dssoscad@vuczilina.sk

brosland@brosland.eu

Tel./Mobil

+421 41 4254 211

Účel

Právny základ

Účelom je vedenie evidencie stravníkov, ktorá v súčasnosti neobsahuje osobné údaje
nad rámec rozsahu poštovej adresy.
Čl.6, ods.1. písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR)
- Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa:
Zákon č. 485/2013 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení n.p., Zákon č. 546/2010 Z. z..
ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zákon č. 596/2003 o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

Kategória dotknutých osôb

zamestnanci, klienti, iní stravníci

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje

Lehota na vymazanie osobných údajov

do (5) (10) (20) (50) (viac ako 50) rokov , podrobnejšie v registratúrnom pláne.

Kategória príjemcov

Osobné údaje sú sprístupnené len pre osoby poverené orgánom štátnej správy alebo
územnej samosprávy pre výkon kontroly.

Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné /

Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica Bezpečnostná
politika

Informačný systém

Stravovacia jednotka

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa
Identifikačné a kontaktné
údaje

Zástupca
prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ

Sprostredkovateľ

Zodpovedná osoba

Meno / Názov

Centrum sociálnych služieb
Slniečko

BROS Computing, s.r.o.

IČO

00632473

36734 390

Adresa

Oščadnica 1464, 023 01
Oščadnica

Zádubnie 169, 010 03 Žilina

Email

dssoscad@vuczilina.sk

brosland@brosland.eu

Tel./Mobil

+421 41 4254 211

Účel

Právny základ

Evidencia a registrácia pracovných úrazov, iných úrazov, nebezpečných udalostí,
chorôb z povolania, ohrození chorobou z povolania, vykonávanie vstupných školení a
overovanie vedomostí pre novoprijímaných zamestnancov organizácie, sledovanie
termínov platoosti opakovaných školení všetkých vedúcich a ostatných zamestaancov v
oblasti BOZP.
Čl.6, ods.1. písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR)
- Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa:
Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, Zákon č. 357/2013 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony

Kategória dotknutých osôb

zamestnanci

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje

Lehota na vymazanie osobných údajov

(5) (10) (20) (50) (viac ako 50) rokov , podrobnejšie v registratúrnom pláne.

Kategória príjemcov

---

Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné /

Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica - Bezpečnostná
politika

Informačný systém

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP), CO a protipožiarna ochrana (PO)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa
Identifikačné a kontaktné
údaje

Prevádzkovateľ

Zástupca
prevádzkovateľa

Sprostredkovateľ

Zodpovedná osoba

Meno / Názov

Centrum sociálnych služieb
Slniečko

BROS Computing, s.r.o.

IČO

00632473

36734 390

Adresa

Oščadnica 1464, 023 01
Oščadnica

Zádubnie 169, 010 03 Žilina

Email

dssoscad@vuczilina.sk

brosland@brosland.eu

Tel./Mobil

+421 41 4254 211

Účel

Právny základ

Kategória dotknutých osôb

Účelom spacovávania osobných údajov v IS je poskytovanie služieb a informácií
verejnosti prostredníctvom spoločného prístupového miesta v sieti internet podľa
zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy, ktorého správcom
je Úrad vlády SR.
Čl.6, ods.1. písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR)
- Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa:
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy, Výnos Ministerstva
financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy
verejnej správy,Zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente).
fyzické osoby, ktorých osobné údaje sa nachádzajú v elektronickej korešpondencií cez
schránku ÚPVS a elektronickú podateľňu DCOM, okruh nie je bližšie vymedzený

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje

Lehota na vymazanie osobných údajov

(5) (10) (20) (50) (viac ako 50) rokov , podrobnejšie v registratúrnom pláne.

Kategória príjemcov

NASES

Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné /

Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica Bezpečnostná
politika

Informačný systém

Elektronická schránka pre IS verejnej správy (VS) na ÚPVS

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa
Identifikačné a kontaktné
údaje

Prevádzkovateľ

Zástupca
prevádzkovateľa

Sprostredkovateľ

Zodpovedná osoba

Meno / Názov

Centrum sociálnych služieb
Slniečko

BROS Computing, s.r.o.

IČO

00632473

36734 390

Adresa

Oščadnica 1464, 023 01
Oščadnica

Zádubnie 169, 010 03 Žilina

Email

dssoscad@vuczilina.sk

brosland@brosland.eu

Tel./Mobil

+421 41 4254 211

Účel

Právny základ

Vytvorenie a udržovanie evidencie uchádzačov o zamestnanie a overenie informácií
poskytnutých v profesijnom životopise osobných referencií dotknutej osoby u tretích
osôb.
1. Súhlas dotknutej osoby v súlade s ustanovením čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v prípadoch
keď dotknutá osoba nebola prijatá do zamestnania, ale má záujem na tom, aby
pevádzkovateľ jej osobné údaje naďalej spracúval v evidencii uchádzačov o zamestnanie
pre prípad opätovného oslovenia s ponukou práce. 2. Zavedenie predzmluvných
vzťahov na základe žiadosti dotknutej osoby o prijatie do zamestnania v súlade s
ustanovením čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR v spojení s ustanovením § 41 zákona č. 311/2001
Z. z. zákonníka práce.

Kategória dotknutých osôb

uchádzači o zamestnanie

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje (+ identifikátor)

Lehota na vymazanie osobných údajov

(5) (10) (20) (50) (viac ako 50) rokov , podrobnejšie v registratúrnom pláne.

Kategória príjemcov

Osobné údaje sú sprístupnené len pre osoby poverené orgánom štátnej správy alebo
územnej samosprávy pre výkon kontroly.

Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné /

Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica Bezpečnostná
politika

Informačný systém

Evidencia uchádzačov o zamestnanie

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa
Identifikačné a kontaktné
údaje

Prevádzkovateľ

Zástupca
prevádzkovateľa

Sprostredkovateľ

Zodpovedná osoba

Meno / Názov

Centrum sociálnych služieb
Slniečko

BROS Computing, s.r.o.

IČO

00632473

36734 390

Adresa

Oščadnica 1464, 023 01
Oščadnica

Zádubnie 169, 010 03 Žilina

Email

dssoscad@vuczilina.sk

brosland@brosland.eu

Tel./Mobil

+421 41 4254 211

Účel

Právny základ

Účelom spacovávania osobných údajov v IS je preventívne meranie telesnej teploty ako
príznaku ochorenia COVID-19 (koronavírus) v záujme ochrany života a zdravia
dotknutých osôb a v záujme obmedzenia možného šírenia tohto ochorenia.
Čl.6, ods.1. písm. d) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR)
- spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby
alebo inej fyzickej osoby.

Kategória dotknutých osôb

Klienti, zamestnanci, iné osoby vstupujúce do priestorov prevádzkovateľa.

Kategória osobných údajov

Osobitná kategória osobných údajov - biometrický údaj - telesná teplota a bežné údaje:
titul, meno priezvisko, pri zamestnancoch prevádzkovateľa: titul, meno, priezvisko,
pracovné zaradenie.

Lehota na vymazanie osobných údajov

1 rok , podrobnejšie v registratúrnom pláne.

Kategória príjemcov

Osobné údaje sú sprístupnené len pre osoby poverené orgánom štátnej správy alebo
územnej samosprávy pre výkon kontroly.

Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie

Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.

Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné /

Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica Bezpečnostná
politika.

Informačný systém

Meranie telesnej teploty - príznaku ochorenia COVID-19

