
 
 
 
 

 
 

Informačná povinnosť Štátnej pokladnice pri výberových konaniach 
 Radlinského 32, P. O. Box 13 

810 05 Bratislava, IČO: 36065340 
 

Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovedna.osoba@pokladnica.sk 
 
 
Štátna pokladnica spracováva osobné údaje na základe záznamov o spracovateľských činnostiach alebo na základe osobitných požiadaviek vyplývajúcich 
zo zákona alebo z príslušnej agendy jednotlivých odborov. 
 
Zásady ochrany osobných údajov 
Osobné údaje dotknutých osôb sú spracovávané a uchovávané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016                     
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ich aktuálnom znení. Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú (§ 5 písm. 
n) zákona č. 18/2018 Z. z.).  
 
Dotknutá osoba má právo, v medziach príslušného zákona, na: 

• informovanie sa o účele spracovania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,  
• o dobe uchovávania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú alebo kritériách určujúcich dobu uchovávania,  
• požadovanie prístupu k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, 
• opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, 
• vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, 
• obmedzenie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, 
• namietanie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, 
• odvolanie svojho súhlasu na spracovanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. 

 
Dotknutá osoba si môže svoje práva uplatniť kontaktovaním zodpovednej osoby na e-mailovej adrese uvedenej vyššie. Ak sa dotknutá osoba domnieva, 
že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej práva chránené nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov, má právo podať na Úrad 
na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 2 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, 
https://dataprotection.gov.sk sťažnosť, resp. návrh na začatie konania. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti 
podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). 
 

https://dataprotection.gov.sk/


 
 
 
 
 

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa - Výberové konania 

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. Výberové 
konanie  

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 

uchádzači o 
zamestnanie 

osobne údaje potrebné a nevyhnutné na presnú 
identifikáciu občana, ktorý sa uchádza o prijatie 
do Štátnej pokladnice a iné údaje nevyhnutne 
potrebné a súvisiace s jeho prijatím 
 
osobné údaje súvisiace s kvalifikáciou a 
profesionálnymi skúsenosťami zamestnanca a 
údaje, ktoré môžu byť významné z hľadiska 
práce, ktorú zamestnanec má vykonávať, 
vykonáva alebo vykonával, 
 
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra 
trestov  
 
odpis z registra trestov 
 
výpis z registra trestov alebo obdobný doklad v 
prípade fyzických osôb s iným štátnym 
občianstvom 
 
 

5 rokov v 
rozsahu titul, 

meno, 
priezvisko, 

adresa, 
podpis 

 
 

zvyšné 
osobné 

údaje sa 
uchovávajú 
len po dobu 

splnenia 
účelu 

a vracajú sa 
uchádzačom, 

ak boli 
doručené 

poštou alebo 
osobne 

Úrad 
vlády SR 

prenos do 
tretej krajiny sa 
neuskutočňuje 

prístup 
k údajom je 
obmedzený 

dvojfaktorovou 
autentifikáciu, 

dokumenty 
v písomnej 
forme sú 

uložené v rámci 
zabezpečeného 

priestoru 
v budove 

s bezpečnostnou 
strážnou 
službou, 

bezpečnosť je 
riadená 

príslušnými 
internými 

bezpečnostnými 
politikami 

organizácie 

 


