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ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV  

SPRÁVA REGISTRATÚRY – VEREJNÝ SEKTOR 

 

 

1. Účel spracúvania osobných údajov: 

Osobné údaje sa spracúvajú za účelom: 

a) archivovanie dokumentov prevádzkovateľa rámci správy registratúry, 

 

b) evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme v rámci 

využívania štátnej webovej aplikácie www.slovensko.sk. Tá slúži ako informačný 

systém verejnej správy, prostredníctvom ktorého je možné vykonávať elektronickú 

úradnú komunikáciu s ktorýmkoľvek orgánom verejnej moci prostredníctvom 

internetu. Prostredníctvom funkcií, ako sú napríklad prihlásenie, vyhľadávanie, 

alebo elektronické služby má užívateľ v rámci portálu možnosť pristupovať k 

požadovaným informáciám podľa svojich skutočných požiadaviek a príslušný obsah 

jednoducho vyhľadať. Okrem toho je portál v rámci prihlásenia štruktúrovaný z 

hľadiska cieľových skupín. Požadované informácie a služby, tak môže užívateľ 

vyhľadávať a selektovať podľa toho, či sa prihlási ako občan, podnikateľ 

alebo inštitúcia. 

 

c) prístupu k archívnym dokumentom na základe vyhotovovania odpisov, výpisov, 

potvrdení, kópií, štúdiom, zverejňovaním na webovom sídle a verejným 

vystavovaním archívnych dokumentov, ktoré sú uložené v archíve. 

 

 

2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov: 

a) archivovanie dokumentov prevádzkovateľa rámci správy registratúry: 

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) 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). 

 

b) evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme v rámci 

využívania štátnej webovej aplikácie www.slovensko.sk: 

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia 

Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
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osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

 

c) prístup k archívnym dokumentom: 

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) 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). 

 

 

 

3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: 

a) archivovanie dokumentov prevádzkovateľa rámci správy registratúry: 

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

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 

b) evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme v rámci 

využívania štátnej webovej aplikácie www.slovensko.sk: 

• Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov 

verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-

Governmente), 

• Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie 

na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 

dôveryhodných službách). 

 

c) prístup k archívnym dokumentom : 

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

zákonov v znení neskorších predpisov,  

• Občiansky zákonník (§ 40). 

 

 

4. Zoznam osobných údajov: 

a) archivovanie dokumentov prevádzkovateľa rámci správy registratúry: titul, meno a 

priezvisko, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné 

číslo právnickej osoby.  
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b) evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme v rámci 

využívania štátnej webovej aplikácie www.slovensko.sk: fyzická osoba - titul, meno, 

priezvisko, adresa, právnická osoba -  názov a adresa sídla. 

 

c) prístupu k archívnym dokumentom: meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého 

pobytu a adresu prechodného pobytu,  číslo preukazu totožnosti; žiadateľ preukazuje 

totožnosť občianskym preukazom, cestovným dokladom, vojenským 

preukazom, námorníckou knižkou alebo dokladom o pobyte, údaje o požadovanom 

archívnom dokumente, ktoré sú mu známe, účel využitia, meno, priezvisko a adresu 

fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, na potreby 

ktorej žiada o prístup k archívnym dokumentom, vyhlásenie o tom, či je pôvodcom 

archívnych dokumentov, jeho právnym nástupcom alebo vlastníkom archívnych 

dokumentov. 

 

 

5. Dotknuté osoby: 

 

a) štatutárny orgán a osoby, ktorých osobné údaje sa nachádzajú v archíve, 

 

b) odosielatelia a prijímatelia korešpondencie, 

 

c) žiadateľ o prístup k archívnym dokumentom. 

 

 

6. Lehoty uloženia osobných údajov:  

Vyraďovacie konanie – návrhy na vyradenie registratúrnych 

záznamov, protokoly o vyradení 

A – 5 

Preberanie spisov do registratúrneho strediska úradu – odovzdávacie 

zoznamy 

10 

Vypožičiavanie, nazeranie do záznamov uložených v registratúrnom 

stredisku úradu  

5 

Výpisy, odpisy, potvrdenia 5 

Doručovacie hárky, doručovacie zošity a iné evidencie poštových 3 
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zásielok 

Registratúrne denníky a indexy A – 10 

 

7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa: 

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa 

nevykonáva.  

 

8. Postup osobných údajov do tretích krajín: 

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú. 

 

9. Kategória osobných údajov: 

Bežné osobné údaje. 

 

10.  Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: 

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované 

v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané 

v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany 

informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne 

definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.  

 

11. Zverejňovanie osobných údajov: 

Osobné údaje sa nezverejňujú. 

 

12. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany): 

 

Tretie strany Právny základ 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  

(príslušný archív) 

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a 

registratúrach a o doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

Iný oprávnený subjekt Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) 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) 

 


