
Identifikačné a kontaktné údaje* Obchodné meno/meno a priezvisko
IČO  

(ak bolo pridelné)
Adresa trvalého bydliska/sídlo PSČ Obec Štát

prevádzkovateľ KOLAS .s.r.o. 47 060 476 Tomášikova 10/G 821 03 Bratislava Slovenská republika office@kolas.sk -

spoločný prevádzkovateľ - - - - - - - -

zástupca prevádzkovateľa Mgr. Iveta Gaľová - - - - - office@kolas.sk -

zodpovedná osoba - - - - - - zodpovednaosoba@kolas.sk -

P. č. Okruh spracovateľských operácií Účel spracúvania
Právny základ spracovateľskej činnosti

(nepovinné)
Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov Lehota na výmaz OÚ Katogória príjemcov

Označenie tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie

Bezpečnostné opatrenia 
(technické a organizačné)

1 Evidencia uchádzačov o zamestnanie Vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie.

Súhlas dotknutej osoby podľa Nariadenia Rady EÚ č. 
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov v platnom znení

Uchádzači o zamestnanie Bežné osobné údaje 3 roky

Súd, orgány činné v 
trestnom konaní

Iný oprávnený subjekt
Orgány štátnej správy 

a verejnej moci na 
výkon kontroly a 

dozoru (napr. 
inšpektorát práce

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Podľa aktuálnej smernice - 
Popis bezpečnostných 

opatrení a platnej legislatívy 
EÚ a SR

2 Marketing, Newsletter
Marketingová komunikácia s dotknutými 

fyzickými osobami, Newsletter

Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle  
Nariadenia Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom 
znení, Oprávnený záujem prevádzkovateľa, Súhlas 

Dotknutej osoby

Fyzické osoby ktorým sa poskytujú služby Bežné osobné údaje
Po dobu udelenia 

súhlasu

Súd, orgány činné v 
trestnom konaní, 

Inšpektori úradu na 
ochranu osobných 

údajov SR

Prenos osobných údajov sa 
neuskutočňuje

Podľa aktuálnej smernice - 
Popis bezpečnostných 

opatrení a platnej legislatívy 
EÚ a SR

3 Personalistika a mzdy

Evidencia zamestnancov s pracovným 
pomerom,vrátane predzmluvných vzťahov – hlásenie 
pre daňový úrad, príloha k mesačnému výkazu pre 

sociálnu poisťovňu, potvrdenie pre sociálnu poisťovňu 
k PN, resp. MD, evidenčné listy dôchodkového 

poistenia, príloha k mesačnému výkazu pre zdravotné 
poisťovne, dohody o zmene pracovnej zmluvy, 

záznamy o pracovných úrazoch, osobný dotazník, 
odpis, resp. výpis z registra trestov, dohoda o 

vykonaní odbornej praxe študenta, čestné vyhlásenie 
k praxi, žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, 

záznam o vykonaní vstupného školenia k bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci, vyhlásenie zamestnanca, 

doklad o vzdelaní, potvrdenie o predchádzajúcom 
zamestnaní, prehlásenie o zdravotnej poisťovni, 

prehlásenie o mzde, vyhlásenie na zdanenie príjmov 
FO, platový dekrét (už sa nepoužíva), potvrdenie o 
zamestnaní, príspevky na DSS, potvrdenie o príjme 
zamestnanca podľa jeho požiadavky na rôzne účely, 
pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, záznam 

o vstupnom pohovore, prihláška, odhláška do 
zdravotnej poisťovne, hlásenia PN, MD, dohoda o 

rozviazaní PP,potvrdenie o evidencii z Úradu práce, 
osvedčenia, potvrdenia o absolvovaní kurzov, školení. 

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a 

doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení 
v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom 

dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri 

dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 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. 

355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a 
doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom 

zamestnávaní,

Vlastní zamestnanci,  pracovníci na dohodu o 
vykonaní práce, ich rodinní príslušníci 

(manžel/manželka, vyživované deti, rodičia 
vyživovaných detí), bývalí zamestnanci, blízke 

osoby

Bežné osobné údaje, osobitné 
osobné údaje (údaje o zdraví)

V zmysle Zákona č. 
395/2002 o archívoch a 

registratúrach
do 70 roku života 

zamestnanca 

Personalista
Sociálna poisťovňa

Zdravotné poisťovne
Daňový úrad – 

Doplnkové 
dôchodkové sporiteľne

Dôchodkové 
správcovské 
spoločnosti

Orgány štátnej správy 
a verejnej moci na 
výkon kontroly a 

dozoru (napr. 
inšpektorát práce)
Ústredie práce, 

sociálnych vecí a 
rodiny
Banky 

Národný kontrolný úrad
Súd, orgány činné v 

trestnom konaní
Zástupcovia 

zamestnancov
Iný oprávnený subjekt

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Podľa aktuálnej smernice - 
Popis bezpečnostných 

opatrení a platnej legislatívy 
EÚ a SR
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4 Registratúra

Správa registratúry
Organizovanie manipulácie so záznamami a 

spismi (prijímanie, triedenie, evidovanie, obeh, 
tvorba, vybavovanie, odosielanie, ukladanie, 
ochrana a vyraďovanie spisov a záznamov.

Zákon č. 395/2002 o archívoch a registratúrach a o 
doplnení niektorých zákonov, zákon č. 216/2007 Z. z., 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 325/2002 Z. z. o 
archívoch a registratúrach o doplnení niektorých 

zákonov, vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a 

registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, 
vyhláška MV SR č. 251/2005 Z. z., ktorou sa mení a 

dopĺňa vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z.

Zamestnanci, fyzické osoby
Bežné osobné údaje, osobitné 
osobné údaje (údaje o zdraví)

V zmysle Zákona č. 
395/2002 o archívoch a 

registratúrach

Ministerstvo vnútra 
Slovenskej 

republiky,Štátny archív 
, Oddelenie správy 

registratúry

Prenos osobných údajov sa 
neuskutočňuje

Podľa aktuálnej smernice - 
Popis bezpečnostných 

opatrení a platnej legislatívy 
EÚ a SR

5 Účtovníctvo a ekonomika Spracovanie a evidencia účtovných dokladov.

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z 
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, 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, Zákon č. 

35/2019 Z.z. o finančnej správe

Zamestnanci, dodávatelia a klienti prevádzkovateľa 
alebo zamestnanci

Bežné osobné údaje

V zmysle Zákona č. 
395/2002 o archívoch a 

registratúrach
10 rokov

Sociálna poisťovňa
Zdravotné poisťovne

Daňový úrad
Obecné a mestské 

úrady
Trnavský samosprávny 

kraj
Národný kontrolný úrad
Colný úrad, Finančné 

správa
Iný oprávnený subjekt

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Podľa aktuálnej smernice - 
Popis bezpečnostných 

opatrení a platnej legislatívy 
EÚ a SR

6 Evidencia súhlasov DO

Evidencia súhlasov dotknutých osôb podľa 
Nariadenia Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov

Nariadenie EÚ č. 2016/679 (GDPR), článok 6, ods. 1), 
písm. a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so 

spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo 
viaceré konkrétne účely;

Fyzické osoby udeľujúce súhlas so spracovaním 
osobných údajov ako dotknuté osoby, ale zákonní 

zástupcovia dotknutých osôb v prípade detí a 
mladistvých vo veku do 18 rokov

Bežné osobné údaje

Po dobu udelenia 
súhlasu a v zmysle 

Zákona č. 395/2002 o 
archívoch a 

registratúrach

Iný oprávnený subjekt, 
Úrad na ochranu 
osobných údajov

Prenos osobných údajov sa 
neuskutočňuje

Podľa aktuálnej smernice - 
Popis bezpečnostných 

opatrení a platnej legislatívy 
EÚ a SR

7 Dochádzkový systém
Evidencia pracovného času, dovolenky a 

neprítomnosti zamestnancov 
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení Zamestnanci Bežné osobné údaje

Organizácia uchováva 
osobné údaje so 

zásadou minimalizácie 
uchovávania v zmysle 

Nariadenia GDPR.
5 rokov

Osobné údaje sa 
nesprístupňujú

Prenos osobných údajov sa 
neuskutočňuje

Podľa aktuálnej smernice - 
Popis bezpečnostných 

opatrení a platnej legislatívy 
EÚ a SR

8 BOZP a  PO
Evidencia záznamov o vykonaní vstupných 

školení BOZP a PO, opakujúcich sa školení, 
špeciálnych školení

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení Zákon 
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 

124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, Zákon č. 125/2006 Z.z. o 
inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 
82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom 

zamestnávaní 

Zamestnanci, pracovníci na dohodu Bežné osobné údaje

Organizácia uchováva 
osobné údaje so 

zásadou minimalizácie 
uchovávania v zmysle 

Nariadenia GDPR.
10 rokov

Orgány štátnej správy 
a verejnej moci na 
výkon kontroly a 

dozoru (napr. 
inšpektorát práce)

Prenos osobných údajov sa 
neuskutočňuje

Podľa aktuálnej smernice - 
Popis bezpečnostných 

opatrení a platnej legislatívy 
EÚ a SR

9 Evidencia žiadostí DO

Evidencia žiadostí pre uplatnenie práv dotknutých 
osôb podľa Nariadenia Rady EÚ č. 2016/679 z 27. 

apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Nariadenie EÚ č. 2016/679 (GDPR), článok 6, ods. 1), písm. c) 
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 

prevádzkovateľa;

Fyzické osoby žiadajúce o uplatnenie si práv dotknutých 
osôb, alebo zákonní zástupcovia dotknutých osôb v 

prípade detí a mladistvých vo veku do 18 rokov
Bežné osobné údaje

Podľa doby archivácie v 
zmysle Zákona č. 395/2002 
o archívoch a registratúrach

Osobné údaje sa 
nesprístupňujú

prenos do tretej krajiny sa 
neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení 
na ochranu osobných údajov 

podľa platnej legislatívy EÚ a SR


