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republika +4212/64 28 55 56 toplac@toplac.sk
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ie Bezpečnostné opatrenia (technické a 
organizačné)

1 Kontakty klientov Evidencia kontaktov klientov Fyzické osoby v 
zmluvných vzťahoch s 
prevádzkovateľom

bežné 
osobné 
údaje

Organizácia uchováva 
osobné údaje so 
zásadou minimalizácie 
uchovávania v zmysle 
Nariadenia GDPR.

15 rokov

prenos do tretej krajiny 
sa neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení,  
Smernica OOÚ, Analýza rizík, DPIA

2 Personalistika a 
mzdy

Plnenie povinností 
zamestnávateľa súvisiacich 
s pracovným pomerom, 
štátnozamestnaneckým 
pomerom alebo obdobným 
vzťahom (napr. na základe 
dohôd o prácach 
vykonávaných mimo 
pracovného pomeru) vrátane 
predzmluvných vzťahov

zamestnanci 
prevádzkovateľa a 
ostatných spoločností 
skupiny Todos, ich 
rodinní príslušníci, 
osoby vykonávajúce 
činnosť pre 
prevádzkovateľa na 
základe dohôd o 
vykonaní práce mimo 
pracovného pomeru, 
pracovníci zmluvných 
dodávateľských 
organizácií, osoby 
vykonávajúce činnosť 
pre prevádzkovateľa 
na základe ich 
vymenovania, 
zvolenia, alebo 
členského vzťahu

bežné 
osobné 
údaje, 
osobitné 
osobné 
údaje

Organizácia uchováva 
osobné údaje so 
zásadou minimalizácie 
uchovávania v zmysle 
Nariadenia GDPR.

Do 70 roku života 
zamestnanca 

prenos do tretej krajiny 
sa neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení,  
Smernica OOÚ, Analýza rizík, DPIA

3 Podnety 
súvisiace 
s oznamovaním 
protispoločenskej 
 činnosti

Preverovanie podnetov 
súvisiacich s oznamovaním 
protispoločenskej činnosti

oznamovatelia - 
fyzické osoby, ktoré v 
dobrej viere urobia 
oznámenie, za 
oznamovateľa sa 
považuje aj jemu 
blízka osoba, ak je v 
pracovnoprávnom 
vzťahu k tomu istému 
zamestnávateľovi

bežné 
osobné 
údaje

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

prenos do tretej krajiny 
sa neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení,  
Smernica OOÚ, Analýza rizík, DPIA

4 Účtovná agenda Vystavenie a tlač účtovných 
dokladov, vystavovanie a 
zverejňovanie objednávok, 
faktúr,  spracovanie 
účtovných dokladov na účely 
daňového priznania, výkazy, 
evidencia a archivácia 
účtovných dokladov a pod.

Fyzické osoby, 
zamestnanci

bežné 
osobné 
údaje

Organizácia uchováva 
osobné údaje so 
zásadou minimalizácie 
uchovávania v zmysle 
Nariadenia GDPR.

10 rokov

prenos do tretej krajiny 
sa neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení,  
Smernica OOÚ, Analýza rizík, DPIA

5 Zmluvné vzťahy Spracovávanie osobných 
údajov fyzickej osoby ako 
jednej zo zmluvných strán, 
registrovanie zmlúv a ich 
evidencia

Fyzické osoby v 
zmluvných vzťahoch s 
prevádzkovateľom

bežné 
osobné 
údaje

Organizácia uchováva 
osobné údaje so 
zásadou minimalizácie 
uchovávania v zmysle 
Nariadenia GDPR.

10 rokov

prenos do tretej krajiny 
sa neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení,  
Smernica OOÚ, Analýza rizík, DPIA

Externá spoločnosť správa 
účtovníctva a PaM

zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok,
zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový 
poriadok,
Článok 6, ods. 1. Nariadenia 2016/679 písm. b) 
spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej 
zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa 
na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali 
opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

Článok 6, ods. 1. Nariadenia 2016/679 písm. c) 
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej 
povinnosti prevádzkovateľa:
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, Zákon č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník, Nariadenie Rady 
EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov a Zákon č. 18/2018 

Iný oprávnený subjekt
Orgány verejnej správy a iné 
osoby, v rámci poskytovanej 
súčinnosti
Sociálna poisťovňa
Zdravotné poisťovne
Daňový úrad
Obecné a mestské úrady

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa

Právny základ spracovateľskej činnosti

Článok 6, ods. 1. Nariadenia 2016/679 písm. b) 
spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej 
zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa 
na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali 
opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

Článok 6, ods. 1. Nariadenia 2016/679 písm. c) 
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej 
povinnosti prevádzkovateľa:
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, Zákon č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník, Nariadenie Rady 
EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov a Zákon č. 18/2018 
Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení
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e-mail/tel. kontaktIdentifikačné a kontaktné údaje*

prevádzkovateľ

Sociálna poisťovňa
Zdravotné poisťovne
Daňový úrad  
Doplnkové dôchodkové 
sporiteľne
Doplnkové správcovské 
spoločnosti
orgány štátnej správy a 
verejnej moci na
výkon kontroly a dozoru (napr. 
inšpektorát
práce, úrad práce sociálnych 
vecí a rodiny)
Ústredie práce, sociálnych vecí 
a rodiny
Externí školitelia
Súdy, orgány činné v trestnom 
konaní
Exekútori
Komerčné poisťovne
Iný oprávnený subjekt

zodpovedná osoba

*prevádzkovateľ vypíše políčka, ktoré sú relevantné, napr. ak nemá určenú zodpovednú osobu záznam nebude takéto informácie obsahovať

Obec

orgány verejnej správy, vrátane 
orgánov činných v trestnom 
konaní, 
príslušné prešetriť skutočnosti 
zistené na základe výsledkov 
preverovania 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov ods. 1 písm. b) spracúvanie je 
nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou 
stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe 
žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred 

Osobné údaje sa neposkytujú

Článok 6, ods. 1. Nariadenia 2016/679 písm. c) 
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej 
povinnosti prevádzkovateľa:

40/1964 Občiansky zákonník, 311/2001 Z. z.,  
Zákonník práce v znení neskorších predpisov, 
513/1991 Obchodný zákonník, 152/1994 o sociálnom 
fonde, 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom 
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
431/2002 o účtovníctve, 461/2003 o sociálnom 
poistení, 462/2003 o náhrade príjmu pri dočasnej 
pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, 595/2003 o dani z 
príjmov, 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
580/2004 o zdravotnom poistení a o zmene a 
doplnení zákona č. 95/2002 i poisťovníctve a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, 563/2009 o 
správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 

§ 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých 
opatreniach súvisiacich s oznamovaním 
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, 


