
Identifikačné 
a kontaktné 

údaje*

Obchodné 

meno
IČO Adresa sídla PSČ Obec Štát e-mail

prevádzkovateľ BLÍZKO TEBA 42002524 Štúrova 1920/50 968 01 Nová Baňa
Slovensk

á 
republika

blízkoteba@outlook.com

IS Účel spracúvania

Zákonná požiadavka 
/ Zmluvná 

požiadavka / 
Oprávnený záujem / 

Súhlas 

Právny základ spracovateľskej 
činnosti

(nepovinné)

Kategórie 
dotknutých osôb

Kategória osobných údajov
Lehota na 
výmaz OÚ

Katogória príjemcov

Účtovné doklady
spracovanie 

účtovných dokladov

spracúvanie osobných 
údajov je zákonnou 

požiadavkou

Článok 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, Zákon č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov, Zákon č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty 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

fyzické osoby - 
dodávatelia 

tovarov/služieb, 
fyzické osoby - 
zamestnanci 
dodávateľov 

tovarov/služieb, 
fyzické osoby - 

príjemcovia 
charitatívnych a 

ostatných služieb, 
fyzické osoby - 
poskytovatelia 
charitatívnych 

darov  

meno, 
priezvisko, 

dátum 
narodenia, 

adresa, číslo 
účtu, obchodné 

meno, sídlo, 
IČO, DIČ, IČ 

DPH, číslo účtu

10 rokov 
nasledujúcich 

po roku, 
ktorého sa 

týkajú

daňový úrad, iný oprávnený 
subjekt, sprostredkovateľ - 

Ing. Jana Hirnerová, 
Zvončín 342, 919 01 

Zvončín, IČO: 34616144

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 



Správa registratúry
správa a evidencia 
prijatej a odoslanej 

pošty

spracúvanie osobných 
údajov je zákonnou 

požiadavkou

Článok 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, Zákon č. 

395/2002 Z. z. o archívoch a 
registratúrach a o doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov,  
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) v znení neskorších 

predpisov

fyzické osoby - 
odosielatelia a 

prijímatelia úradnej 
korešpondencie

meno, 
priezvisko, 

dátum 
narodenia, 

adresa, 
obchodné 

meno, sídlo, 
IČO, DIČ, iné 
osobné údaje, 

ktoré sú 
súčasťou 

prijatej pošty

3 roky
Ministerstvo vnútra 

Slovenskej republiky, iný 
oprávnený subjekt

Agenda OZ
vykonávanie zápisov 

do príslušných 
registrov

spracúvanie osobných 
údajov je zákonnou 

požiadavkou

Článok 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, Zákon č. 

83/1990 Zb. o združovaní občanov v 
znení neskorších predpisov, Zákon č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov

fyzické osoby - 
členovia 

štatutárneho 
orgánu, zakladajúci 
členovia združenia, 
členovia združenia, 

kontrolór

meno, 
priezvisko, 

bydlisko, rodné 
číslo, dátum 
narodenia

10 rokov 
nasledujúcich 

po roku, 
ktorého sa 

týkajú

Ministerstvo vnútra SR, 
 orgány činné v trestnom 

konaní,
iný oprávnený subjekt, 

advokáti, notári



Agenda OZ

vedenie zoznamu 
členov občianskeho 

združenia a osôb 
oprávnených konať v 
mene občianskeho 

združenia

oprávneným záujmom 
je vedenie prehľadu o 
členoch občianskeho 

združenia a osôb 
oprávnených konať v 
mene občianskeho 
združenia v zmysle 
zákona č. 83/1990 

Zb., pre plnenie 
zákonných povinností 
a uplatňovanie práv 

členov

Článok 6 ods. 1 písm. f) 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

fyzické osoby - 
členovia 

štatutárneho 
orgánu, zakladajúci 
členovia združenia, 
členovia združenia, 

kontrolór

meno, 
priezvisko, 

bydlisko, dátum 
narodenia, 

telefónne číslo, 
e-mail

počas 
existenice 
členstva 
dotknutej 
osoby v 

združení a 1 
rok po jeho 

zániku

Ministerstvo vnútra SR, 
súdy, orgány činné v 

trestnom konaní, orgány 
verejnej moci, iný 

oprávnený subjekt, banky, 
advokáti, notári, 
telekomunikačné 

spoločnosti, 
sprostredkovateľ 

Agenda OZ

evidencia pozvánok 
na zasadnutia 

prevádzkovateľa a 
evidencia zápisníc 

zo zasadnutí 
orgánov

spracúvanie osobných 
údajov je zákonnou 

požiadavkou

Článok 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, Zákon č. 

83/1990 Zb. o združovaní občanov v 
znení neskorších predpisov 

fyzické osoby - 
členovia 

štatutárneho 
orgánu, zakladajúci 
členovia združenia, 
členovia združenia, 

kontrolór

bežné osobné 
údaje

počas 
existenice 
členstva  v 

združení a 10 
rokov po jeho 

zániku 

Ministerstvo vnútra SR, 
súdy, orgány činné v 

trestnom konaní, orgány 
verejnej moci, iný 

oprávnený subjekt, banky, 
advokáti, notári, 
telekomunikačné 

spoločnosti, 
sprostredkovateľ 

Agenda OZ

evidencia výkonu 
činnosti štatutárneho 
orgánu združenia a 

preukazovanie 
oprávnenia konať v 
mene združenia voči 

tretím osobám 
(prostredníctvom 

menovacieho 
dekrétu)

oprávneným záujmom 
je vedenie činnosti 

štatutárneho orgánu a 
preukazovanie pri 

zastupovaní 
prevádzkovateľa pre 

kontrolu činnosti 
štatutárneho orgánu 
členmi, ktoré má 
oporu v zákone č. 

83/1990 Zb.

Článok 6 ods. 1 písm. f) 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

fyzické osoby - 
členovia 

štatutárneho 
orgánu

meno, 
priezvisko, 

bydlisko, dátum 
narodenia, 

telefónne číslo, 
e-mail

počas 
existenice 
funkcie v 

združení a 1 
rok po jzániku 

funkcie

Ministerstvo vnútra SR, 
súdy, orgány činné v 

trestnom konaní, orgány 
verejnej moci, iný 

oprávnený subjekt, banky, 
advokáti, notári, 
telekomunikačné 

spoločnosti, 
sprostredkovateľ 



Dobrovoľníci 

plenie zmluvných 
povinností na 

základe zmlúv o 
dobrovoľníckej 

činnosti

spracúvanie osobných 
údajov je zmluvnou 

požiadavkou

Článok 6 ods. 1 písm. b) 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

fyzické osoby - 
dobrovoľnicí (druhé 

zmluvné strany)

meno, 
priezvisko, 
bydlisko

5 rokov po 
strate 

platnosti 
zmluvy 

Inšpektorát práce, súdy, 
orgány činné v trestnom 

konaní,
iný oprávnený subjekt, 

sprostredkovateľ

Zmluvy 
plnenie zmluvných 

povinností s 
dodávateľmi 

spracúvanie osobných 
údajov je zmluvnou 

požiadavkou

Článok 6 ods. 1 písm. b) 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

fyzické osoby - 
dodávatelia služieb, 

fyzické osoby - 
zástupcovia 

dodávateľov, iných 
zmluvných 
partnerov

meno, 
priezvisko, 

dátum 
narodenia, 

adresu trvalého 
pobytu alebo 

pobytu a adresu 
bydliska 

dobrovoľníka, 
ak sa odlišuje 

od adresy 
trvalého pobytu 

alebo pobytu

10 rokov po 
strate 

platnosti 
zmluvy 

súdy, orgány činné v 
trestnom konaní,

iný oprávnený subjekt

Zmluvy 
evidencia 

dodávateľov v 
zmluvných vzťahoch

oprávneným záujmom 
je vedenie prehľadu o 
dodávateľoch, iných 

zmluvných partneroch 
a kontaktných údajov 

na dodávateľov a 
iných zmluvných 

partnerov, v súlade s 
§ 78 ods. 3 zákona č. 

18/2018 Z. z. 

Článok 6 ods. 1 písm. f) 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

fyzické osoby - 
dodávatelia služieb, 

fyzické osoby - 
zástupcovia 

dodávateľov, iných 
zmluvných 
partnerov

meno, 
priezvisko, 

telefónne číslo, 
e-mail 

kontaktnej 
osoby, prípadne 

iné osobné 
údaje, ktoré 

poskytne 
prevádzkovateľ

3 roky po 
strate 

platnosti 
zmluvy 

súdy, orgány činné v 
trestnom konaní,

iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ



Zmluvy 
plnenie zmluvných 

povinností  vo 
vzťahu s darcami 

spracúvanie osobných 
údajov je zmluvnou 

požiadavkou

Článok 6 ods. 1 písm. b) 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

účastníci zmluvy a 
ich zástupcovia

meno, 
priezvisko, 

adresa bydliska 
alebo trvalého 
pobytu, dátum 

narodenia

5 rokov po 
strate 

platnosti 
zmluvy 

súdy, orgány činné v 
trestnom konaní,

iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ

Databáza darcov 

evidencia darcov 
podporujúcich 

charitatívne činnosti 
združenia

oprávnený záujem je 
evidencia darcov za 
účelom preukázania 
poskytnutia pomoci 

žiadateľom o 
charitatívnu pomoc 
(plnenie zmluvných 

povinností)  a 
napĺňania činností 

združenia 

Článok č. 6 ods. 1 písm. f) 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, zákon č. 

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

zákonov

fyzické osoby, ktoré 
poskytli dar 

združeniu na 
podporu 

charitatívnych 
činností

meno, 
priezvisko, 

adresa bydliska 
alebo trvalého 
pobytu, IBAN, 
tel. kontakt, e-

mail

10 rokov odo 
dňa zaradenia 
do evidencie 

príjemcovia charitatívnej 
pomoci, iný oprávnený 

subjekt, sprostredkovateľ 

Práva dotknutých 
osôb

vybavovanie 
uplatnených práv 
dotknutých osôb

spracúvanie osobných 
údajov je zákonnou 

požiadavkou

Článok č. 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, zákon č. 

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

zákonov

fyzické osoby, ktoré 
podali žiadoať 

alebo si uplatnili 
práva dotknutých 

osôb u 
prevdázkovateľa

bežné osobné 
údaje

do vybavenia 
uplatnených 

práv

Úrad na ochranu osobných 
údajov, súdy, orgány činné 

v trestnom konaní, 
oprávnená osoba, iný 

oprávnený subjekt



Práva dotknutých 
osôb

evidencia 
uplatnených práv 
dotknutých osôb

oprávnený záujem je 
evidovanie 

uplatnených práv 
dotknutých osôb z 

dôvodu preukázania 
plnenia povinností 

vyplývajúcich z 
nariadenia a zákona

Článok č. 6 ods. 1 písm. f) 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, zákon č. 

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

zákonov

fyzické osoby, ktoré 
podali žiadosť 

alebo si uplatnili 
práva dotknutých 

osôb u 
prevdázkovateľa

bežné osobné 
údaje

5 rokov odo 
dňa 

uplatnenia 
práv

Úrad na ochranu osobných 
údajov, súdy, orgány činné 

v trestnom konaní, 
oprávnená osoba, iný 

oprávnený subjekt, 

Charitatívna 
činnosť

evidencia žiadateľov 
o charitatívnu pomoc 

opŕavnený záujem je 
evidencia žiadateľov o 
charitatívnu pomoc a 

ich materiálnych 
potrieb za účelom 

poskytnutia pomoci 
týmto žiadateľom a 

vybavovanie žiadostí 
žiadateľov o 

charitatívnu pomoc, 
evidencia vybavených 

žiadateľov, ktorým 
bola poskytnurá 

pomoc za účelom 
preukazovania 

zodpovedajúceho 
použitia prostriedkov 

darovaných na 
charitatívne účely 

Článok č. 6 ods. 1 písm. f) 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, zákon č. 

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

zákonov

fyzické osoby, ktoré 
podali žiadosť a 

osoby označené v 
tejto žiadosti

meno, 
priezvisko, 

email, telefónne 
číslo, IBAN, 

dátum 
narodenia, 
osobitné 
kategórie 
osobných 
údajov - 

zdravotný stav 
a majetkové 

pomery 
dotknutej 
osoby, iné 

osobné údaje 
poskytnuté 

žiadateľom v 
žiadosti

do vybavenia 
žiadosti a 5 
rokov po jej 
vybavení 

súdy, orgány činné v 
treston konnaí, iný 
oprávnený subjekt

SILOE

evidencia 
prihlásených členov 
spoločenstva Siloe v 

Novej Bani

oprávnený záujem je 
evidencia členov 

spoločenstva Siloe v 
Novej Bani pri 

preukazovaní reálnosti 
vynaložených 

daňových výdavkov, 
ktoré je povinnosťou 

prevádzkovateľa

Článok č. 6 ods. 1 písm. f) 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, zákon č. 

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

zákonov

fyzické osoby - 
členovia 

spoločenstva Siloe

meno, 
priezvisko, 

bydlisko, rok 
narodenia, 

telefónne číslo, 
e-mail, podpis

počas trvania 
členstva a 3 
roky po jeho 

zániku 

iný oprávnený subjekt 



Podujatia 

vybavovanie 
prihlášok na 
podujatia / 

vybavovanie dotazov 
záujemcov o aktivity 
/ podujatia združenia 

a komunikácia so 
záujemcami

oprávnený záujem je 
evidencia prihlášok na 

podujatia a 
vybavovanie dotazov 
záujemcov o aktivity / 

podujatia 
vyplývajúcich zo 

vzťahu medzi 
prevádzkovateľom a 
dotknutou osobou

Článok č. 6 ods. 1 písm. f) 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 

fyzické osoby, ktoré 
vyplnili formulár 

(prihlášku) / zadali 
dopyt 

bežné osobné 
údaje v závisloti 

od podujatia 

5 rokov od 
udelenia 

súhlasu alebo 
do odvolania 

súhlasu, 
podľa toho, 

ktorá 
sutočnosť 

nastane skôr 

iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ 

Podujatia 

evidencia účastníkov 
podujatí 

organzovaných 
združením a 
záujemcov o 

podujatia z dôvodu 
preukázania počtu 

účastníkov pre 
sponzorov a darcov

súhlas dotknutej 
osoby 

Článok č. 6 ods. 1 písm. a) 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, zákon č. 

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

zákonov

fyzické osoby, ktoré 
udelili súhlas so 
zaradením do 

evidencie 
účastníkov 

bežné osobné 
údaje v závisloti 

od podujatia 

2 roky od 
udelenia 

súhlasu alebo 
do odvolania 

súhlasu, 
podľa toho, 

ktorá 
sutočnosť 

nastane skôr 

iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ 

Podujatia 

evidencia detí 
zúčastňujúcich sa 

detského programu 
na podujatí za 

účelom 
zabezpečenia 

dohľadu nad deťmi 
počas podujatí 

súhlas dotknutej 
osoby alebo 

zákonného zástupcu 
dotknutej osoby v 

prípade, ak dotknutá 
osoba má menej ako 

16 rokov

Článok č. 6 ods. 1 písm. a) 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, zákon č. 

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

zákonov

fyzické osoby, ktoré 
udelili súhlas so 
zaradením detí 

zúčastňujúcich sa 
detského programu 

na podujatí a / 
alebo zákonní 

zástupcovia detí do 
16 rokov 

bežné osobné 
údaje v závisloti 

od podujatia 

2 roky od 
udelenia 

súhlasu alebo 
do odvolania 

súhlasu, 
podľa toho, 

ktorá 
sutočnosť 

nastane skôr 

iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ 



Prezentácia 

zasielanie 
informačných e-

mailov o podujatiach 
a aktivitách 
združenia 

(newsletter) a 
podujatiach a 

aktivitách 
partnerských 

združení

súhlas dotknutej 
osoby alebo 

zákonného zástupcu 
dotknutej osoby v 

prípade, ak dotknutá 
osoba má menej ako 

16 rokov

Článok č. 6 ods. 1 písm. a) 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, zákon č. 

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

zákonov

fyzické osoby, ktoré 
udelili súhlas so 

zasielaním 
informačných 

mailov a zaradením 
do evidencie 

účastníkov alebo 
zákonní 

zástupcovia detí do 
16 rokov 

zúčastňujúcich sa 
na detskom 
programe

e-mail, meno, 
priezvisko

2 roky od 
udelenia 

súhlasu alebo 
do odvolania 

súhlasu, 
podľa toho, 

ktorá 
sutočnosť 

nastane skôr 

iný oprávnený subjekt, 
sprostredkovateľ 

Interná kontrola

vykonanie auditu 
hospodárenia a 

činnosti 
Prevádzkovateľa

oprávnený záujem je 
vykonanaie auditu 

hospodárenia a 
činnosti združenia za 
účelom vyhodnotenia 

hospodárenia, 
úspešnosti podujatí a 

pod.

Článok č. 6 ods. 1 písm. f) 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

fyzické osoby - 
dobrovoľníci, 
dodávatelia, 
zamestnanci 
dodávateľov, 

členovia zruženia, 
účastníci podujatí, 

ako aj ostatné 
osoby, ktoré boli v 

postavení 
dotknutých osôb pri 
činnosti združenia

bežné osobné 
údaje

5 rokov odo 
dňa vykonania 

internej 
kontroly

audítor, iný oprávnený 
subjekt


