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ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

INŠTITÚT OSOBITNÉHO PRÍJEMCU 

 

1. Účel spracúvania osobných údajov: 

• Účelom spracovania osobných údajov je vyplácanie prídavku na dieťa a príplatku k 

prídavku na dieťa prostredníctvom osobitného príjemcu 

Pokiaľ nastane situácia kedy  

a) z písomného oznámenia riaditeľa školy vyplynie, že oprávnená osoba (zákonný 

zástupca) nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky nezaopatreného 

dieťaťa, 

b)  sa zistí, že oprávnená osoba nevyužíva prídavok a príplatok k prídavku na účel 

výchovy a výživu nezaopatreného dieťaťa a na čiastočnú úhradu školských potrieb na účel 

podpory plnenia školských povinností nezaopatreného dieťaťa., 

c) maloleté nezaopatrené dieťa (do 15 veku dieťaťa), na ktoré sa oprávnenej osobe vypláca 

prídavok a príplatok k prídavku, spáchalo priestupok, 

d) bolo nezaopatrenému dieťaťu alebo rodičovi nezaopatreného dieťaťa uložené výchovné 

opatrenie, 

e) sa prídavok a príplatok k prídavku vypláca oprávnenej osobe, ktorá je členom 

domácnosti, ktorej sa vypláca pomoc v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu,  

osobitným príjemcom prídavku a príplatku k prídavku je obec, v ktorej má oprávnená 

osoba trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ak je to odôvodnené, iná osoba.  

 

• Účelom spracovania osobných údajov je vyplácanie dávky v hmotnej núdzi vrátane 

príspevkov („pomoc v hmotnej núdzi“)prostredníctvom osobitného príjemcu 

Pokiaľ nastane situácia kedy  

a) sa doterajším poskytovaním pomoci v hmotnej núdzi nedosiahol účel, na ktorý je 

určená, 

b) možno odôvodnene predpokladať, že poskytovaním pomoci v hmotnej núdzi sa 

nedosiahne účel, na ktorý je určená, 

c) pomoc v hmotnej núdzi je splatná ku dňu smrti príjemcu a členovia domácnosti sú 

neplnoletí, alebo sú osoby, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony. 

osobitným príjemcom prídavku a príplatku k prídavku je obec, v ktorej má oprávnená 

osoba trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ak je to odôvodnené, iná osoba.  
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• Účelom spracovania osobných údajov je vyplácanie príspevku pri narodení dieťaťa a 

príspevku na viac súčasne narodených detí prostredníctvom osobitného príjemcu 

Pokiaľ nastane situácia kedy  

a) sú odôvodnené pochybnosti o účelnom použití príspevku pri narodení dieťaťa a o 

účelnom použití príspevku na viac súčasne narodených detí, 

b) v čase rozhodovania o nároku na príspevok pri narodení dieťaťa a o nároku na 

príspevok na viac súčasne narodených detí sa vypláca prídavok na dieťa osobitnému 

príjemcovi z dôvodu, že oprávnená osoba prídavok na dieťa nepoužíva na účel, na 

ktorý je určený, alebo 

c) oprávnená osoba je poberateľ dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej 

núdzi alebo je fyzická osoba, ktorá sa spoločne posudzuje s osobou, ktorej sa poskytuje 

dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi a dávka v hmotnej núdzi 

a príspevky k dávke v hmotnej núdzi sa poskytujú osobitnému príjemcovi. 

osobitným príjemcom prídavku a príplatku k prídavku je obec, v ktorej má oprávnená 

osoba trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ak je to odôvodnené, iná osoba.  

 

• Účelom spracovania osobných údajov je vyplácanie rodičovského príspevku 

prostredníctvom osobitného príjemcu 

Pokiaľ nastane situácia kedy  

a) rodičovský príspevok sa vypláca oprávnenej osobe uvedenej v odseku 8 a dávku v 

hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi zabezpečuje osobitný príjemca, 

b) prídavok na dieťa, ktoré má oprávnená osoba v starostlivosti, zabezpečuje osobitný 

príjemca z dôvodu, že oprávnená osoba prídavok na dieťa nevyužíva na účel, na ktorý 

je určený, alebo 

c) na žiadosť oprávnenej osoby. 

osobitným príjemcom prídavku a príplatku k prídavku je obec, v ktorej má oprávnená 

osoba trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ak je to odôvodnené, iná osoba.  

 

2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov: 

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). 
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3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: 

• Osobné údaje za účelom vyplácania prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa 

prostredníctvom osobitného príjemcu sa spracúvajú na základe, zákona č. 600/2003 Z. 

z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení v znení neskorších predpisov, 

• Osobné údaje za účelom vyplácania dávky v hmotnej núdzi vrátane príspevkov 

(„pomoc v hmotnej núdzi“) prostredníctvom osobitného príjemcu sa spracúvajú na 

základe zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 

• Osobné údaje za účelom vyplácania príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac 

súčasne narodených detí prostredníctvom osobitného príjemcu sa spracúvajú na 

základe zákona č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac 

súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

• Osobné údaje za účelom vyplácania rodičovského príspevku prostredníctvom 

osobitného príjemcu sa spracúvajú na základe zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom 

príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

4. Zoznam osobných údajov: 

Pre vyplácanie prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa prostredníctvom osobitného príjemcu 

sa spracúvajú osobné údaje v rozsahu: 

meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, podpis, 

rodinný stav, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, 

majetkové pomery,  

Pre vyplácanie dávky v hmotnej núdzi vrátane príspevkov („pomoc v hmotnej núdzi“) prostredníctvom 

osobitného príjemcu sa spracúvajú osobné údaje v rozsahu: 

meno, priezvisko a titul, druh pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, a dátum narodenia, rodinný 

stav, štátne občianstvo, sociálne postavenie, údaje o príjme, údaje o hnuteľnom majetku, 

nehnuteľnom majetku a iných majetkových právach, údaje o zdravotnom stave v rozsahu 

nevyhnutnom na dosiahnutie účelu poskytovania pomoci v hmotnej núdzi, údaje o bytových 

pomeroch, telefónne číslo, adresa pobytu a elektronická adresa, číslo účtu banky alebo 

pobočky zahraničnej banky a kód banky alebo kód pobočky zahraničnej banky, 

Pre vyplácania príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí 

prostredníctvom osobitného príjemcu sa spracúvajú osobné údaje v rozsahu: 

meno a priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nie je pridelené, adresa 

trvalého pobytu dieťaťa a zákonného zástupcu dieťaťa, 

Pre vyplácanie rodičovského príspevku prostredníctvom osobitného príjemcu sa spracúvajú osobné údaje 

v rozsahu: 
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meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, a adresu pobytu oprávnenej 

osoby a dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje nárok na rodičovský príspevok. 

 

Osobitný príjemca na účel výkonu svojej funkcie môžu získavať bez súhlasu dotknutej osoby 

osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na 

nosič informácií. 

 

5. Dotknuté osoby:  

Vyplácanie prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa prostredníctvom osobitného 

príjemcu: dotknutou osobou je oprávnená osoba (zákonný zástupca), ktorá má trvalý alebo 

prechodný pobyt v obci, maloleté dieťa, 

Vyplácania dávky v hmotnej núdzi vrátane príspevkov („pomoc v hmotnej núdzi“) 

prostredníctvom osobitného príjemcu: dotknutou osobou je fyzická osoba, ktorá poberá 

príspevok v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu. 

Vyplácanie príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí 

prostredníctvom osobitného príjemcu: dotknutou osobou je oprávnená osoba (zákonný 

zástupca), ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt v obci, maloleté dieťa, 

Vyplácanie rodičovského príspevku prostredníctvom osobitného príjemcu: dotknutou osobou 

je oprávnená osoba (zákonný zástupca), ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt v obci, 

maloleté dieťa, 

 

6. Lehoty uloženia osobných údajov: 

Osobitný príjemca – občania bez prístrešia   5 rokov 

Osobitný príjemca – starostlivosť o rodinu s deťmi   5 rokov 

 

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. 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, 
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administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými 

právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.  

 

10. Kategória osobných údajov: 

Bežné osobné údaje.  

 

11. Zverejňovanie osobných údajov: 

Osobné údaje sa nezverejňujú. 

 

12. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany): 

 

Tretie strany Právny základ 

Súd, orgány činné v trestnom konaní na základe zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný 

sporový poriadok, na základe zákona 

301/2005 Z. z. trestný poriadok 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). 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky 

zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri 

narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne 

narodených detí a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 

185/2014 Z. z., zákon č. 571/2009 Z. z. o 

rodičovskom príspevku a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 600/2003 Z. z. 

o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení 

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

v znení neskorších predpisov 

 


