
Identifikačné a kontaktné údaje* Obchodné meno/meno a priezvisko IČO 
(ak bolo pridelné)

Adresa trvalého bydliska/sídlo PSČ Obec Štát

prevádzkovateľ Slovenská stavebná inšpekcia 30 79 40 21 Lamačská cesta 8 811 04 Bratislava Slovenská republika

spoločný prevádzkovateľ

zástupca prevádzkovateľa

zodpovedná osoba zodpovednaosoba@ssiri.sk 02/38 10 53 22

P. č. Účel spracúvania Právny základ spracovateľskej činnosti
(nepovinné)

Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov Lehota na 
výmaz OÚ

Kategória príjemcov Označenie tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie

Bezpečnostné opatrenia 
(technické a organizačné)

1.
vybavovanie sťažností podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej 
službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 
9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z

zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 
9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z.

štátny zamestnanec a bývalý štátny zamestnanec 
vykonávajúci štátnu službu v Slovenskej stavebnej 

inšpekcii, iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú 
nevyhnutné na vybavovanie sťažností

bežné osobné údaje sťažovateľa, ďalšie osobné údaje 
zistené alebo predložené v priebehu vybavovania 

sťažnosti
10 rokov účastníci konania, iný zákonom oprávnený 

subjekt prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika služobného 
úradu

2. správa registratúry zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov

fyzické osoby – odosielatelia a prijímatelia úradnej 
korešpondencie bežné osobné údaje 10 rokov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, iný 

oprávnený subjekt, prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika služobného 
úradu

3. vybavovanie sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o 
sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z. zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z

fyzické osoby – sťažovateľ, fyzická osoba – zástupca 
sťažovateľa, iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú 

nevyhnutné na vybavovanie sťažností

bežné osobné údaje sťažovateľa, ďalšie osobné údaje 
zistené alebo predložené v priebehu vybavovania 

sťažnosti
10 rokov sťažovateľ a iné osoby, ktorých sa sťažnosť týka prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika služobného 

úradu

4. vybavovanie súdnych sporov zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov

fyzické osoby – prevádzkovatelia a sprostredkovatelia, 
oprávnené osoby prevádzkovateľov a sprostredkovateľov, 
dotknuté osoby, iné fyzické osoby v postavení účastníkov 

konania

bežné osobné údaje, ďalšie osobné údaje zistené alebo 
poskytnuté v priebehu vybavovania súdnych sporov 10 rokov účastníci konania,iný oprávnený subjekt prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika služobného 

úradu

5. spracovanie účtovných dokladov

zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 145/1995 Z. z. o 
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení 
zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 
Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, 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 v znení neskorších predpisov  

zamestnanci úradu, zamestnanci dodávateľov tovaru a 
služieb, fyzické osoby, ktorým vznikla povinnosť uhradiť 

správny poplatok, fyzické osoby, ktorým boli uložené 
sankcie

bežné osobné údaje  10 rokov
finančná správa, sociálne poisťovňa, zdravotné 
poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, 
komerčné poisťovne, banky, právnici, exekútori

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika služobného 
úradu

6.

vybavovanie opravných prostriedkov uplatnených podľa
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších

predpisov

zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

fyzické osoby – žiadateľ, dotknuté osoby podľa § 9 zákona 
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov

bežné osobné údaje, ďalšie osobné údaje žiadateľa a 
bežné osobné údaje o dotknutej osobe sprístupnené 

povinnou osobou na základe zákona alebo 
predchádzajúceho písomného súhlasu

10 rokov sťažovateľ a iné osoby, ktorých sa sťažnosť týka prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika služobného 
úradu

7. vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií
zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov alebo súhlas dotknutej 
osoby

fyzické osoby – žiadateľ, dotknuté osoby podľa § 9 zákona 
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov

bežné osobné údaje, ďalšie osobné údaje žiadateľa a 
bežné osobné údaje o dotknutej osobe sprístupnené 

povinnou osobou na základe zákona alebo 
predchádzajúceho písomného súhlasu

10 rokov

žiadatelia podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika služobného 
úradu

8.

prešetrovanie podnetov podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o 
niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním 

protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov

zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej 
činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

fyzické osoby, ktoré podali podnet a ktoré sú prešetrované 
podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach 

súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov

bežné osobné údaje, ďalšie údaje nevyhnutné na 
preverenie podnetu 10 rokov účastníci konania prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika služobného 

úradu

9.
vybavovanie podaní obsahujúcich podozrenia z porušenia podľa 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 
znení neskorších predpisov, zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov

pisateľ podnetu, účastníci konania; iné fyzické osoby, 
ktorých sa konanie týka alebo ktorých osobné údaje sú v 

rámci konania spracúvané

bežné osobné údaje, ďalšie osobné údaje poskytnuté 
alebo zistené v priebehu konania a v rámci poskytovania 

súčinnosti
5 rokov, 10 rokov

pisateľ podnetu, účastníci konania,iný oprávnený 
subjekt, subjekty poskytujúce súčinnosť,iný 

správny orgán  
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika služobného 

úradu

10. oznámenia porušenia ochrany osobných údajov 

§ 40 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, čl.33 nariadenia európskeho 
parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 
ochrane údajov) 

fyzické osoby – prevádzkovatelia a sprostredkovatelia; iné 
fyzické osoby, ktorých sa oznámenie týka alebo ktorých 

osobné údaje sú v rámci oznámenia spracúvané

bežné osobné údaje, ďalšie osobné údaje poskytnuté 
alebo zistené v priebehu konania a v rámci poskytovania 

súčinnosti
5 rokov dotknuté strany prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika služobného 

úradu

11. sieťová bezpečnosť a bezpečnosť spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa zamestnanci úradu, zamestnanci dodávateľov poskytujúcich 
podporu v systémoch

bežné osobné údaje 5 rokov _ prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika služobného 
úradu  

12.
vybavovanie opravných prostriedkov uplatnených podľa

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,

fyzické osoby – prevádzkovatelia a sprostredkovatelia; 
účastníci konania; iné fyzické osoby, ktorých sa konanie 

týka alebo ktorých osobné údaje sú v rámci konania 
spracúvané

bežné osobné údaje, ďalšie osobné údaje zistené alebo 
poskytnuté v priebehu konania 5 rokov účastníci konania a iné oprávnené osoby prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika služobného 

úradu

13. exekúcie zákon č. 59/2018 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) fyzická osoba - účastník exekučné konania, štatutárny orgán 
alebo iná osoba oprávnená konať v mene účastníka konania

identifikačné a kontaktné údaje, údaje v upovedomení o 
začatí exekúcie, údaje uvedené v správe o stave 

exekúcie, údaje uvedené v exekučný príkaz, iné údaje 
uvedené v exekučnom konaní 

10 rokov osoby oprávnené v zmysle príslušných 
predpisov, notári prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika služobného 

úradu

14. vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

fyzické osoby – žiadateľ, dotknuté osoby podľa § 9
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších

predpisov

osobné údaje žiadateľa a osobné údaje o dotknutej 
osobe sprístupnené

povinnou osobou na základe zákona alebo 
predchádzajúceho písomného súhlasu

10 rokov

žiadatelia podľa zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám

a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení

neskorších predpisov

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika služobného 
úradu

15. dodávateľské zmluvy                      (kontaktné údaje) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa zamestnanec dodávateľa bežné osobné údaje 10 rokov Úrad vlády SR, zmluvné strany prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika služobného 
úradu

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa/zástupcu prevádzkovateľa

e-mail/tel. kontakt

mailto:zodpovednaosoba@ssiri.sk


16.

evidencia uplatnených práv dotknutých osôb podľa
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o

zmene a doplnení niektorých zákonov, evidencia uplatnených 
práv dotknutých osôb podľa Kapitoly III

Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa fyzické osoby uplatňujúce svoje práva ako dotknuté osoby titul, meno, priezvisko, adresa a iné osobné údaje, ku 
ktorým sa vzťahuje uplatňované právo dotknutej osoby 10 rokov fyzické osoby uplatňujúce práva dotknutých 

osôb prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika  služobného 
úradu

17. mzdová agenda zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (napr. mzdové listy)

štátny zamestnanec a bývalý štátny zamestnanec 
vykonávajúci štátnu službu, zamestnanec a bývalý 

zamestnanec, pracujúci vo verejnom záujme, zamestnanci 
pracujúci na dohody o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru, manželia alebo manželky 
zamestnancov úradu, vyživované deti zamestnancov, 
rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby 

bežné osobné údaje 50 rokov sociálna poisťovňa prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika  služobného 
úradu

18. personálna agenda zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (osobný spis)

štátny zamestnanec a bývalý štátny zamestnanec 
vykonávajúci štátnu službu, zamestnanec a bývalý 

zamestnanec, pracujúci vo verejnom záujme, zamestnanci 
pracujúci na dohody o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru, manželia alebo manželky 
zamestnancov úradu, vyživované deti zamestnancov, 
rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby 

bežné osobné údaje

50 rokov po 
skončení 

štátnozamestnan
eckého pomeru 

služobný úrad prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika  služobného 
úradu

19. personálna agenda
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 v znení neskorších predpisov  

zamestnanec a bývalý zamestnanec, pracujúci vo verejnom 
záujme, zamestnanci pracujúci na dohody o prácach 

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

zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, 
blízke osoby 

bežné osobné údaje
70 rokov (od 

narodenia 
zamestnanca)

služobný úrad prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika  služobného 
úradu
















































































































































































































































































































































































































































































	Prevádzkovateľ

