P. č.

Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej činnosti

SCP01

Plnenie povinností orgánu verejnej moci
vo vzťahu ku štátnym zamestnancom, osobám
vykonávajúcim prácu vo verejnom záujme
a ostatným zamestnancom najmä plnenie
povinností orgánu verejnej moci (v pozícii
zamestnávateľa) v oblastiach pracovno právnym
vzťahov a obdobných vzťahov.

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, článok 6,
odsek 1., písmeno c):
– právne povinnosti vyplývajúce z:
zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov;
zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov;
zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov;
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 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. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
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. 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. 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. 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. 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
a o zmene a doplnení niektorých zákonov ;
zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov;
zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov;
zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch
a registratúrach a o doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov;

SCP02

Plnenie povinností orgánu verejnej moci
vo vzťahu k uchádzačom o zamestnanie, k
uchádzačom o štátnu službu, k uchádzačom
o prácu vo verejnom záujme
(agenda výberových konaní)

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, článok 6,
uchádzač. o zamestnanie;
odsek 1., písmeno c):
uchádzač. o štátnu službu;
– právne povinnosti vyplývajúce z:
uchádzač. o prácu vo verejnom záujme
zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov;
zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov;
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov;

Spracovateľské činnosti prevádzkovateľa – MK SR – aktualizované 18. 9. 2020

Kategórie dotknutých osôb

zamestnanci MK SR;
manželia alebo manželky zamestnancov;
vyživované deti zamestnancov;
rodičia vyživovaných detí zamestnancov; blízke
osoby zamestnancov;
bývalí zamestnanci MK SR

Kategória osobných údajov

Lehota na výmaz OÚ

Kategória príjemcov

Označenie tretej krajiny
alebo medzinárodnej organizácie

Bezpečnostné opatrenia
(technické a organizačné)

osobné údaje v rozsahu obsahu osobného spisu
štátneho zamestnanca a v rozsahu spisovej
agendy súvisiacej s pracovno-právnym
alebo obdobným vzťahom, nevyhnutné pre
plnenie povinností orgánu verejnej moci
v jednotlivej predmetnej oblasti

50 rokov po ukončení štátnozamestnaneckého pomeru – obsah
osobného spisu štátneho zamestnanca (okrem
majetkového priznania);
5 rokov od uplynutia lehoty na predloženie –
majetkové priznanie štátneho zamestnanca;
10 rokov odo dňa zrušenia alebo uplynutia
platnosti predmetného certifikátu (údaje sú
uchovávané kvalifikovaným poskytovateľom
dôveryhodných služieb)

zamestnanci,
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
zástupcovia zamestnancov,
finančná správa,
sociálna poisťovňa,
zdravotné poisťovne,
úrad práce sociálnych vecí a rodiny
a iné oprávnené orgány štátu v súlade
s jednotlivo definovanou povinnosťou,
kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných
služieb (v súlade v Nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 910/2014 o elektronickej identifikácii
a dôveryhodných službách pre elektronické
transakcie na vnútornom trhu a o zrušení
smernice 1999/93/Es
(Úradný vestník EÚ L 257, 28. 8. 2014)
a v súlade so zákonom č. 272/2016
o dôveryhodných službách pre elektronické
transakcie na vnútornom trhu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
(zákon o dôveryhodných službách)

bezpečnostná
dokumentácia prevádzkovateľa
(prístup len vymedzené, určené osoby
s povinnosťou mlčanlivosti; priestory
uzamykateľné, chránené alarmom, PCO,
a 24/7 SBS. Zavedená politika prístupových
hesiel, pravidelné vykonávanie záloh,
ochrana v uzamykateľných a nehorľavých
skriniach)

osobné údaje v rozsahu:
žiadosti o prijatie do zamestnania;
žiadosti o zaradenie
do výberového konania (oslovenie, akademické
tituly, meno a priezvisko, rodné číslo, dátum
narodenia, občianstvo, e-mail, telefónne číslo,
adresa;
a v prípade, ak uchádzač žiada o zabezpečenie
výpisu z registra trestov tiež:
Pôvodné meno, rodné priezvisko, pôvodné
priezvisko, prezývka, pohlavie,
miesto a okres narodenia uchádzača,
adresa trvalého pobytu uchádzača, meno otca,
priezvisko otca, rodné priezvisko otca,
meno matky, priezvisko matky, rodné
priezvisko matky)

5 rokov po uplynutí roka, v ktorom sa výberové
konanie uskutočnilo;

určení zamestnanci orgánu verejnej moci
(osobný úrad, menovaní členovia výberovej
komisie);
prevádzkovateľ ústredného portálu
(slovensko.sk)

bezpečnostná
dokumentácia prevádzkovateľa
(prístup len vymedzené, určené osoby
s povinnosťou mlčanlivosti; priestory
uzamykateľné, chránené alarmom, PCO,
a 24/7 SBS. Zavedená politika prístupových
hesiel, pravidelné vykonávanie záloh,
ochrana v uzamykateľných skriniach)

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
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Kategória osobných údajov

Lehota na výmaz OÚ

Kategória príjemcov

Označenie tretej krajiny
alebo medzinárodnej organizácie

Bezpečnostné opatrenia
(technické a organizačné)

SCP03

Plnenie povinností orgánu verejnej moci
vo vzťahu k hospodárskej mobilizácii

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, článok 6,
zamestnanci MK SR
odsek 1., písmeno c):
– právne povinnosti vyplývajúce z:
Zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej
mobilizácii a o zmene a doplnení
zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu
v krízových situáciách mimo času vojny
a vojnového stavu v znení neskorších predpisov

bežné osobné údaje zamestnanca (meno,
po skončení štátnozamestnaneckého pomeru,
priezvisko, akademický titul, miesto a dátum
pracovného pomeru
narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu alebo obdobného pracovného vzťahu
alebo prechodného pobytu, pohlavie,
štátna príslušnosť, rodinný stav, dosiahnuté
vzdelanie, profesijné zamestnanie fyzickej
osoby, telefónne číslo pevnej linky, telefónne
číslo mobilného zariadenia, faxové
číslo alebo e-mailová adresa na fyzickú osobu
alebo zamestnanca subjektu hospodárskej
mobilizácie, na ktorom je zastihnuteľný
cez pracovný čas aj mimo neho, údaje na fyzickú
osobu súvisiace s jej zamestnaním, ako je
pracovné zaradenie, osobné číslo pridelené
v rámci zamestnávateľa, vodičský preukaz,
osvedčenie Národného bezpečnostného úradu,
vojenské zaradenie. )

určení zamestnanci orgánu verejnej moci,
oprávnené orgány štátu definované
zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej
mobilizácii a o zmene a doplnení
zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu
v krízových situáciách mimo času vojny
a vojnového stavu v znení neskorších
predpisov

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná
dokumentácia prevádzkovateľa
(prístup len vymedzené, určené osoby
s povinnosťou mlčanlivosti; priestory
uzamykateľné, chránené alarmom, PCO,
a 24/7 SBS. Zavedená politika prístupových
hesiel, pravidelné vykonávanie záloh,
ochrana v uzamykateľných a nehorľavých
skriniach)

SCP04

Plnenie povinností orgánu verejnej moci
vo vzťahu k ochrane spravovaného majetku
štátu

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, článok 6,
odsek 1., písmeno c):
– právne povinnosti vyplývajúce z:
zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu
v znení neskorších predpisov;
zákon č. 300/2005 Z. z.. – Trestný zákon v znení
neskorších predpisov;

návštevníci chránených administratívnych
priestorov, ktoré ma MK SR priamo v správe;
fyzické osoby, ktoré sa pohybujú
v monitorovanom perimetri objektov, ktoré má
MK SR v správe;

vizuálna podobizeň
návštevníka vstupujúceho do chránených
administratívnych priestorov a fyzických osôb,
ktoré sa pohybujú v monitorovanom perimetri
objektov, ktoré má MK SR v správe, bežné
osobné údaje v rozsahu meno,
priezvisko a číslo identifikačného dokladu,
ktorým dotknutá osoba pri vstupe
do chráneného administratívneho priestoru
preukázala svoju totožnosť;

vizuálna podobizeň návštevníka (alebo osoby
pohybujúcej sa v monitorovanom perimetnri)
7 dní po návšteve
chráneného administratívneho priestoru
(alebo po opustení monitorovaného
perimetra objektov, ktoré má MK SR v správe);
záznam o návšteve v návštevnej knihe –
5 rokov po vyradení návštevnej knihy z režimu
používania;

oprávnené orgány štátu definované
zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku
štátu v znení neskorších
predpisov a zákonom č. 300/2005 Z. z.. –
Trestný zákon v znení neskorších predpisov

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná
dokumentácia prevádzkovateľa
(prístup len vymedzené, určené osoby
s povinnosťou mlčanlivosti; priestory
uzamykateľné, chránené alarmom, PCO,
a 24/7 SBS. Zavedená politika prístupových
hesiel, pravidelné vykonávanie záloh,
ochrana v uzamykateľných skriniach)

SCP05

Plnenie povinností orgánu verejnej moci
vo vzťahu ku štátnym zamestnancom, osobám
vykonávajúcim prácu vo verejnom záujme,
a ostatným zamestnancom najmä plnenie
povinností orgánu verejnej moci (v pozícii
zamestnávateľa) v oblasti odvodov do sociálnej
poisťovne

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, článok 6,
odsek 1., písmeno c):
– právne povinnosti vyplývajúce z:
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
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;

zamestnanci MK SR,
manželia alebo manželky zamestnancov MK SR,
vyživované deti zamestnancov,
rodičia vyživovaných detí zamestnancov,
blízke osoby

bežné osobné údaje (meno, priezvisko, rodné
číslo)

10 rokov nasledujúcich po účtovnej závierke

určení zamestnanci orgánu verejnej moci,
sociálna poisťovňa;
oprávnené orgány štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná
dokumentácia prevádzkovateľa
(prístup len vymedzené, určené osoby
s povinnosťou mlčanlivosti; priestory
uzamykateľné, chránené alarmom, PCO,
a 24/7 SBS. Zavedená politika prístupových
hesiel, pravidelné vykonávanie záloh,
ochrana v uzamykateľných skriniach)

SCP06

Plnenie povinností orgánu verejnej moci
vo vzťahu ku štátnym zamestnancom, osobám
vykonávajúcim prácu vo verejnom záujme,
a ostatným zamestnancom najmä plnenie
povinností orgánu verejnej moci (v pozícii
zamestnávateľa) v oblasti
odvodov do zdravotných poisťovní

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, článok 6,
odsek 1., písmeno c):
– právne povinnosti vyplývajúce z:
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. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri
dočasnej pracovnej neschopnosti
zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov;

zamestnanci MK SR,
manželia alebo manželky zamestnancov MK SR,
vyživované deti zamestnancov,
rodičia vyživovaných detí zamestnancov,
blízke osoby

bežné osobné údaje (meno, priezvisko, rodné
číslo)

10 rokov nasledujúcich po účtovnej závierke

určení zamestnanci orgánu verejnej moci;
Zdravotné poisťovne;
oprávnené orgány štátu

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná
dokumentácia prevádzkovateľa
(prístup len vymedzené, určené osoby
s povinnosťou mlčanlivosti; priestory
uzamykateľné, chránené alarmom, PCO,
a 24/7 SBS. Zavedená politika prístupových
hesiel, pravidelné vykonávanie záloh,
ochrana v uzamykateľných skriniach)

SCP07

Plnenie povinností orgánu verejnej moci
vo vzťahu k evidencii exekúcií

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, článok 6,
odsek 1., písmeno c):
– právne povinnosti vyplývajúce z:
zákon č. 233/1995 Z. z. o o súdnych exekútoroch
a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení
neskorších predpisov;

zamestnanci MK SR voč. ktorým je vykonávaná bežné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa,
exekúcia,
dátum narodenia a rodné číslo oprávnenej,
fyzické osoby v postavení povinného voč. MK SR resp. povinnej osoby)
ako oprávnenému,
fyzické osoby v postavení
oprávneného voč. zamestnancom MK SR, resp.
MK SR v postavení povinného

5 rokov po ukončení exekúcie

určení zamestnanci orgánu verejnej moci
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
(zamestnanci osobného úradu, zamestnanci
právneho oddelenia), spolupracujúci
advokáti, advokátski koncipienti č. exekútori

bezpečnostná
dokumentácia prevádzkovateľa
(prístup len vymedzené, určené osoby
s povinnosťou mlčanlivosti; priestory
uzamykateľné, chránené alarmom, PCO,
a 24/7 SBS. Zavedená politika prístupových
hesiel, pravidelné vykonávanie záloh,
ochrana v uzamykateľných skriniach)

SCP08

Plnenie povinností orgánu verejnej moci
vo vzťahu k ochrane utajovaných skutočností

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, článok 6,
odsek 1., písmeno c):
– právne povinnosti vyplývajúce z:
zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných
skutočností a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov;

zamestnanci MK SR

1 rok po zániku oprávnenia pri osobách
s bezpečnostnou previerkou I.
stupňa (Vyhradené);
3 roky po zániku oprávnenia pri osobách
s bezpečnostnou previerkou II.
stupňa (Dôverné);
20 rokov po zániku oprávnenia pri osobách
s bezpečnostnou previerkou III. a IV.
stupňa (Tajné a Prísne tajné);

určení zamestnanci orgánu verejnej moci,
oprávnené orgány štátu definované
zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochrane
utajovaných skutočností a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov;

bezpečnostná
dokumentácia prevádzkovateľa
(prístup len vymedzené, určené osoby
s povinnosťou mlčanlivosti; priestory
uzamykateľné, chránené alarmom, PCO,
a 24/7 SBS. Zavedená politika prístupových
hesiel, pravidelné vykonávanie záloh,
ochrana v uzamykateľných a nehorľavých
skriniach)

Spracovateľské činnosti prevádzkovateľa – MK SR – aktualizované 18. 9. 2020

osobné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo,
číslo osvedčenia a ďalšie údaje v rozsahu
osobného dotazníka); Rozsah spracúvaných
údajov osobného dotazníka je určený Osobným
a bezpečnostným dotazníkom zverejneným
Národným bezpečnostným úradom na webovom
sídle NBÚ na adrese
nbu.gov.sk/wp-content/uploads/bezpecnostne
-previerky/osobny-a-bezpecnostnydotaznik.pdf body 1. až 17.)

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
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SCP09

Plnenie povinností orgánu verejnej moci
vo vzťahu k vedeniu
účtovníctva a administratívnej agendy súvisiacej
s finančnými operáciami realizovanými orgánom
verejnej moci

SCP10

Plnenie povinností orgánu verejnej moci
Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, článok 6,
vo vzťahu k vedeniu automatizovaného systému odsek 1., písmeno c):
správy registratúry
– právne povinnosti vyplývajúce z:
zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch
a registratúrach a o doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov;

SCP11

Plnenie povinností orgánu verejnej moci
v oblasti komunikácie prostredníctvom
elektronických schránok orgánu verejnej moci

SCP12

SCP13

Kategórie dotknutých osôb

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, článok 6,
fyzické osoby vykonávajúce účtovné operácie;
odsek 1., písmeno c):
fyzické osoby, ktorých sa účtovné operácie
– právne povinnosti vyplývajúce z:
týkajú
zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov;
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov;
zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu
v znení neskorších predpisov;

Kategória osobných údajov

Lehota na výmaz OÚ

Kategória príjemcov

Bezpečnostné opatrenia
(technické a organizačné)

bežné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa,
telefónne číslo, e-mail, číslo bankového účtu)

10 rokov nasledujúcich po účtovnej závierke

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná
dokumentácia prevádzkovateľa
(prístup len vymedzené, určené osoby
s povinnosťou mlčanlivosti; priestory
uzamykateľné, chránené alarmom, PCO,
a 24/7 SBS. Zavedená politika prístupových
hesiel, pravidelné vykonávanie záloh,
ochrana v uzamykateľných skriniach)

zamestnanci orgánu verejnej moci, účastníci
príslušných konaní, podávatelia podaní,
zmluvné strany, osoby uvedené v záznamoch
jednotlivých spisov

bežné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa,
e-mailová adresa, telefónne číslo);
osobné údaje uvedené v záznamoch
jednotlivých spisov

v zmysle registratúrneho plánu
určení zamestnanci orgánu verejnej moci;
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Registratúrneho poriadku MK SR (publikovaný
osoby oprávnené k prístupu
na intranete MK SR na adrese
do spisov v zmysle registratúrneho poriadku
https://intranet.culture.gov.sk/ExterneDokume
nty/Rozhodnutie_ministra_17_2016_o_vydani_R
egistraturneho_poriadku_MK_SR.pdf)

bezpečnostná
dokumentácia prevádzkovateľa
(prístup len vymedzené, určené osoby
s povinnosťou mlčanlivosti; priestory
uzamykateľné, chránené alarmom, PCO,
a 24/7 SBS. Zavedená politika prístupových
hesiel, pravidelné vykonávanie záloh,
ochrana v uzamykateľných skriniach)

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, článok 6,
odsek 1., písmeno c):
– právne povinnosti vyplývajúce z:
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;
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) v znení neskorších predpisov;

zamestnanci orgánu verejnej moci;
fyzické osoby, ktoré majú zriadenú
a/alebo aktívnu elektronickú schránku
na ústrednom portáli (slovensko.sk)

bežné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa,
údaje verejnej časti
kvalifikovaného alebo mandátneho certifikátu,
na ktorom je založený vytvorený elektronický
podpis)

počas existencie prijatej alebo odoslanej správy určení zamestnanci orgánu verejnej moci;
v systéme elektronických schránok
prevádzkovateľ systému elektronických
na ústrednom portáli (slovensko.sk)
schránok na ústrednom portáli
(slovensko.sk)

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná
dokumentácia prevádzkovateľa
(prístup len vymedzené, určené osoby
s povinnosťou mlčanlivosti; priestory
uzamykateľné, chránené alarmom, PCO,
a 24/7 SBS. Zavedená politika prístupových
hesiel, pravidelné vykonávanie záloh,
ochrana v uzamykateľných skriniach)

Plnenie povinností orgánu verejnej moci
vo vzťahu k prostriedkom poskytovaných
z fondov Európskej únie a prostriedkom
štátneho rozpočtu určených na financovanie
spoločných programov Slovenskej republiky
a Európskej únie

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, článok 6,
odsek 1., písmeno c):
– právne povinnosti vyplývajúce z:
zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej
z fondov Európskeho spoločenstva v znení
neskorších predpisov;
Zákon č. 292/2014 Z.z. o príspevku
poskytovanom z európskych štrukturálnych
a investičných fondov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov;

zamestnanci orgánu verejnej moci
vykonávajúcich administratívne úkony súvisiace
s poskytovaním
prostriedkov z fondov Európskej únie
a prostriedkov štátneho rozpočtu určených
na financovanie spoločných
programov Slovenskej republiky a Európskej
únie;
príjemcovia prostriedkov poskytovaných
z fondov Európskej únie
a prostriedkov štátneho rozpočtu určených
na financovanie spoločných
programov Slovenskej republiky a Európskej
únie (ak sú fyzickými osobami) štatutárni
zástupcovia príjemcov (ak sú
príjemcovia právnickými osobami) a osôb
konajúcich v mene príjemcov;

bežné osobné údaje zamestnanca orgánu
1. január 2029
verejnej moci nevyhnutné na identifikáciu osoby
a identifikáciu pracovnoprávneho zaradenia zamestnanca v súvislosti
s procesom administrácie
poskytnutia prostriedkov z fondov Európskej
únie a prostriedkov štátneho rozpočtu určených
na financovanie spoločných
programov Slovenskej republiky a Európskej
únie;
bežné osobné údaje príjemcov – fyzických osôb
a bežné osobné údaje štatutárnych
zástupcov príjemcov (právnických osôb) a osôb
konajúcich v mene príjemcov nevyhnutné
na identifikáciu príjemcu
prostriedkov z fondov Európskej únie
a prostriedkov štátneho rozpočtu určených
na financovanie spoločných
programov Slovenskej republiky a Európskej
únie;
(meno, priezvisko, rodné číslo)

zamestnanci orgánu verejnej moci
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
vykonávajúcich administratívne úkony
súvisiace s poskytovaním
prostriedkov z fondov Európskej únie
a prostriedkov štátneho rozpočtu určených
na financovanie spoločných
programov Slovenskej republiky a Európskej
únie;
hodnotitelia dokumentácie súvisiacej
s projektami financovania a preloženými
žiadosťami;
oprávnené orgány štátu a Európskej únie
definované zákonom č. 528/2008 Z. z.
o pomoci a podpore poskytovanej
z fondov Európskeho spoločenstva v znení
neskorších predpisov.

bezpečnostná
dokumentácia prevádzkovateľa
(prístup len vymedzené, určené osoby
s povinnosťou mlčanlivosti; priestory
uzamykateľné, chránené alarmom, PCO,
a 24/7 SBS. Zavedená politika prístupových
hesiel, pravidelné vykonávanie záloh,
ochrana v uzamykateľných skriniach)

Plnenie úloh orgánu verejnej moci zverených
prevádzkovateľovi vo vzťahu k úlohám
realizovaných vo verejnom záujme a pri výkone
verejnej moci v oblasti financovania:
– ochrany, obnovy
a rozvoja kultúrneho dedičstva v oblasti
pamiatkového fondu;
– kultúrnych aktivít osôb so zdravotným
postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín
obyvateľstva;
– sprístupňovania kultúrnych hodnôt žiakom
základných škôl, žiakom stredných škôl
a pedagogickým zamestnancom základných škôl
a stredných škôl;
– aktivít v oblasti kultúry,
umenia a kreatívneho priemyslu, ak ich realizuje
verejná vysoká škola, medzi hlavné úlohy ktorej
patrí tvorivá umelecká činnosť.

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, článok 6,
odsek 1., písmeno e):
– úlohy realizované vo verejnom záujme a úlohy
pri výkone verejnej moci zverené
prevádzkovateľovi zákonným zmocnením:
zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov;

žiadatelia o dotácie a príjemcovia dotácií
(fyzické osoby), štatutárni
zástupcovia žiadateľov o dotácie
a príjemcov dotácií (v prípade právnických
osôb) a fyzické osoby konajúce v mene
žiadateľov o dotácie a príjemcov dotácií
poskytovaných v pôsobnosti
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

bežné osobné údaje fyzickej osoby v rozsahu
nevyhnutnom na identifikáciu fyzickej osoby –
žiadateľa o dotáciu alebo príjemcu dotácie
alebo štatutárneho zástupcu
žiadateľa o dotáciu alebo príjemcu dotácie
(v prípade právnickej osoby) alebo fyzickej
osoby, ktorá koná v mene žiadateľa o dotáciu
alebo príjemcu dotácie
(meno, priezvisko, rodné číslo, dátum
narodenia, číslo bankového účtu)

určení zamestnanci orgánu verejnej moci,
Členovia komisií na vyhodnocovanie
žiadostí o dotáciu;
oprávnené orgány štátu definované
zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku
štátu v znení neskorších predpisov;

bezpečnostná
dokumentácia prevádzkovateľa
(prístup len vymedzené, určené osoby
s povinnosťou mlčanlivosti; priestory
uzamykateľné, chránené alarmom, PCO,
a 24/7 SBS. Zavedená politika prístupových
hesiel, pravidelné vykonávanie záloh,
ochrana v uzamykateľných skriniach)

Spracovateľské činnosti prevádzkovateľa – MK SR – aktualizované 18. 9. 2020

10 rokov nasledujúcich po roku
zúčtovania poskytnutej dotácie (v prípade
podporenej žiadosti o poskytnutie dotácie);
5 rokov nasledujúcich po roku podania žiadosti
o poskytnutie dotácie(v prípade nepodporenej
žiadosti o poskytnutie dotácie);

určení zamestnanci orgánu verejnej moci;
oprávnené orgány štátu definované
zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku
štátu v znení neskorších predpisov;
zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov;

Označenie tretej krajiny
alebo medzinárodnej organizácie

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
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Právny základ spracovateľskej činnosti

Kategória osobných údajov

Lehota na výmaz OÚ

Kategória príjemcov

Bezpečnostné opatrenia
(technické a organizačné)

Účel spracúvania

SCP14

Plnenie úloh orgánu verejnej moci zverených
prevádzkovateľovi vo vzťahu k úlohám
realizovaných vo verejnom záujme a pri výkone
verejnej moci v oblasti registrácie cirkví
a náboženských spoločností

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, článok 6,
štatutárni zástupcovia registrovaných cirkví
odsek 1., písmeno e):
a náboženských spoločností a fyzické osoby
– úlohy realizované vo verejnom záujme a úlohy konajúce v ich mene
pri výkone verejnej moci zverené
prevádzkovateľovi zákonným zmocnením:
zákon č. 308/1991 Z. z. o slobode náboženskej
viery a postavení cirkví a náboženských
spoločností v znení neskorších predpisov;
zákon 218/1949 Sb. o hospodárskom
zabezpečení cirkví a náboženských spoločností
štátom v znení neskorších predpisov;

bežné osobné údaje štatutárneho zástupcu
registrovanej cirkvi a náboženskej spoločnosti;
meno, priezvisko, podpisy a rodné
čísla členov prípravného orgánu cirkvi
alebo náboženskej spoločnosti

Trvalé uloženie (dokumenty obsahujúce osobné
údaje majú hodnotu archívneho dokumentu);
osobné údaje súvisiace s registrovanými
cirkvami a náboženskými spoločnosťami nie sú
likvidované, majú archívnu hodnotu;
15 rokov po zániku registrácie cirkvi
alebo náboženskej spoločnosti sú dokumenty
(vrátane dokumentov obsahujúcich osobné
údaje) presunuté k uloženiu
do Slovenského národného archívu.

SCP15

Plnenie úloh orgánu verejnej moci zverených
prevádzkovateľovi vo vzťahu k úlohám
realizovaných vo verejnom záujme a pri výkone
verejnej moci v oblasti kolektívnej správy

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, článok 6,
štatutárni zástupcovia organizácií kolektívnej
odsek 1., písmeno e):
správy a fyzické osoby konajúce v ich mene
– úlohy realizované vo verejnom záujme a úlohy
pri výkone verejnej moci zverené
prevádzkovateľovi zákonným zmocnením:
zákon č. 185/2015 Z. z. – Autorský zákon v znení
neskorších predpisov;

bežné osobné údaje štatutárneho zástupcu
organizácie kolektívnej správy (meno,
priezvisko, rodné číslo)

Trvalé uloženie (dokumenty obsahujúce osobné určení zamestnanci orgánu verejnej moci,
údaje majú hodnotu archívneho dokumentu);
Oprávnené orgány štátu definované
zákonom č. 185/2015 Z. z. – Autorský zákon
v znení neskorších predpisov;

SCP16

Plnenie úloh orgánu verejnej moci zverených
prevádzkovateľovi vo vzťahu k úlohám
realizovaných vo verejnom záujme a pri výkone
verejnej moci v oblasti ochrany
pamiatkového fondu

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, článok 6,
odsek 1., písmeno e):
– úlohy realizované vo verejnom záujme a úlohy
pri výkone verejnej moci zverené
prevádzkovateľovi zákonným zmocnením:
zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu v znení neskorších
predpisov;

držitelia osvedčenia o osobitnej odbornej
spôsobilosti na vykonávanie
pamiatkového výskumu;
členovia Pamiatkovej rady
členovia Archeologickej rady;
členovia Komisie na overovanie osobitnej
spôsobilosti na vykonávanie
pamiatkového výskumu;
členovia Komisie na koordináciu úloh ochrany
lokalít svetového kultúrneho dedičstva

bežné osobné údaje (meno, priezvisko,
Trvalé uloženie (dokumenty obsahujúce osobné
akademický titul, pracovisko) člena Pamiatkovej údaje majú hodnotu archívneho dokumentu);
rady, člena Archeologickej rady, člena Komisie
na overovanie osobitnej spôsobilosti
na vykonávanie pamiatkového výskumu,
člena Komisie na koordináciu úloh ochrany
lokalít
svetového kultúrneho dedičstva a kontaktné
údaje držiteľa osvedčenia o osobitnej
spôsobilosti na vykonávanie
pamiatkového výskumu (meno, priezvisko,
akademický titul, kontaktná adresa, telefónne
číslo, e-mailová adresa)

určení zamestnanci orgánu verejnej moci,
Verejnosť;
zoznam členov Pamiatkovej rady,
členov Archeologickej rady, členov Komisie
na overovanie osobitnej spôsobilosti
na vykonávanie pamiatkového výskumu,
členov Komisie na koordináciu úloh ochrany
lokalít
svetového kultúrneho dedičstva a zoznam
držiteľov osvedčenia o osobitnej
spôsobilosti na vykonávanie
pamiatkového výskumu má charakter
verejne dostupného zoznamu
zverejňovaného na webovom sídle MK SR

SCP17

Plnenie úloh orgánu verejnej moci zverených
prevádzkovateľovi vo vzťahu k úlohám
realizovaných vo verejnom záujme a pri výkone
verejnej moci v oblasti ochrany
pamiatkového fondu v súvislosti s procesmi
schvaľovania dočasného vývozu národnej
kultúrnej pamiatky do krajín v rámci
colného územia Európskeho spoločenstva

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, článok 6,
odsek 1., písmeno e):
– úlohy realizované vo verejnom záujme a úlohy
pri výkone verejnej moci zverené
prevádzkovateľovi zákonným zmocnením:
zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu v znení neskorších
predpisov;

vlastník/žiadateľ o dočasný vývoz národnej
kultúrnej pamiatky;
štatutárny
zástupca vlastníka/žiadateľa o dočasný
vývoz národnej kultúrnej pamiatky (ak je
vlastníkom/žiadateľom právnická osoba);
príjemca kultúrnej pamiatky (ak je fyzickou
osobou)

bežné osobné údaje (meno, priezvisko, dátum
narodenia, číslo občianskeho preukazu/pasu)
vlastníka/žiadateľa o dočasný vývoz národnej
kultúrnej pamiatky (v prípade ak
vlastník/žiadateľ je fyzickou osobou);
bežné osobné údaje štatutárneho zástupcu
vlastníka/žiadateľa o dočasný vývoz národnej
kultúrnej pamiatky (v prípade ak
vlastník/žiadateľ je právnickou osobou);
bežné osobné údaje osoby konajúcej v mene
vlastníka/žiadateľa o dočasný vývoz národnej
kultúrnej pamiatky

10 rokov nasledujúcich po roku
vydania rozhodnutia

určení zamestnanci orgánu verejnej moci,
Oprávnené orgány štátu a Európskej únie
definované zákonom č.49/2002 Z. z.
o ochrane pamiatkového fondu v znení
neskorších predpisov

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná
dokumentácia prevádzkovateľa
(prístup len vymedzené, určené osoby
s povinnosťou mlčanlivosti; priestory
uzamykateľné, chránené alarmom, PCO,
a 24/7 SBS. Zavedená politika prístupových
hesiel, pravidelné vykonávanie záloh,
ochrana v uzamykateľných skriniach)

SCP18

Plnenie úloh orgánu verejnej moci zverených
prevádzkovateľovi vo vzťahu k úlohám
realizovaných vo verejnom záujme a pri výkone
verejnej moci v oblasti ochrany
pamiatkového fondu v súvislosti s procesmi
schvaľovania dočasného vývozu národnej
kultúrnej pamiatky do krajín
mimo územia Európskeho spoločenstva

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, článok 6,
odsek 1., písmeno e):
– úlohy realizované vo verejnom záujme a úlohy
pri výkone verejnej moci zverené
prevádzkovateľovi zákonným zmocnením:
zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu v znení neskorších
predpisov;

vlastník/žiadateľ o dočasný vývoz národnej
kultúrnej pamiatky;
štatutárny
zástupca vlastníka/žiadateľa o dočasný
vývoz národnej kultúrnej pamiatky (ak je
vlastníkom/žiadateľom právnická osoba);
príjemca kultúrnej pamiatky (ak je fyzickou
osobou)

bežné osobné údaje (meno, priezvisko, dátum
narodenia, číslo občianskeho preukazu/pasu)
vlastníka/žiadateľa o dočasný vývoz národnej
kultúrnej pamiatky (v prípade ak
vlastník/žiadateľ je fyzickou osobou);
bežné osobné údaje štatutárneho zástupcu
vlastníka/žiadateľa o dočasný vývoz národnej
kultúrnej pamiatky (v prípade ak
vlastník/žiadateľ je právnickou osobou);
bežné osobné údaje osoby konajúcej v mene
vlastníka/žiadateľa o dočasný vývoz národnej
kultúrnej pamiatky

10 rokov nasledujúcich po roku
vydania rozhodnutia

určení zamestnanci orgánu verejnej moci,
Oprávnené orgány štátu, Európskej únie,
tranzitných krajín a krajiny
určenia definované zákonom č.49/2002 Z. z.
o ochrane pamiatkového fondu v znení
neskorších predpisov

uskutočňuje sa prenos do tranzitných krajín
a krajiny určenia (elektronická
komunikácia je zabezpečovaná
prostredníctvom informačného systému
Centrálny elektronický priečinok (CEP)
prevádzkovaného Finančnou správou
Slovenskej republiky)

bezpečnostná
dokumentácia prevádzkovateľa
(prístup len vymedzené, určené osoby
s povinnosťou mlčanlivosti; priestory
uzamykateľné, chránené alarmom, PCO,
a 24/7 SBS. Zavedená politika prístupových
hesiel, pravidelné vykonávanie záloh,
ochrana v uzamykateľných skriniach)

SCP19

Plnenie úloh orgánu verejnej moci zverených
prevádzkovateľovi vo vzťahu k úlohám
realizovaných vo verejnom záujme a pri výkone
verejnej moci v oblasti
štátneho jazyka Slovenskej republiky

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, článok 6,
členovia Terminologickej komisie;
odsek 1., písmeno e):
členovia Ústrednej jazykovej rady;
– úlohy realizované vo verejnom záujme a úlohy členovia Kalendárovej komisie
pri výkone verejnej moci zverené
prevádzkovateľovi zákonným zmocnením:
zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku
Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov;

bežné osobné údaje (meno, priezvisko,
akademický titul, profesijné zameranie,
zamestnávateľ/pôsobisko)

Trvalé uloženie (dokumenty obsahujúce osobné určení zamestnanci orgánu verejnej moci,
údaje majú hodnotu archívneho dokumentu);
Verejnosť;
zoznam členov Terminologickej komisie,
Ústrednej jazykovej rady a Kalendárovej
komisie má charakter verejne
dostupného zoznamu
zverejňovaného na webovom sídle MK SR

zoznam členov Terminologickej komisie,
Ústrednej jazykovej rady a Kalendárovej
komisie má charakter verejne
dostupného zoznamu
zverejňovaného na webovom sídle MK SR

bezpečnostná
dokumentácia prevádzkovateľa
(prístup len vymedzené, určené osoby
s povinnosťou mlčanlivosti; priestory
uzamykateľné, chránené alarmom, PCO,
a 24/7 SBS. Zavedená politika prístupových
hesiel, pravidelné vykonávanie záloh,
ochrana v uzamykateľných skriniach)

Spracovateľské činnosti prevádzkovateľa – MK SR – aktualizované 18. 9. 2020

Kategórie dotknutých osôb

Označenie tretej krajiny
alebo medzinárodnej organizácie

P. č.

určení zamestnanci orgánu verejnej moci,
Oprávnené orgány štátu definované
zákonom č. 308/1991 Z. z. o slobode
náboženskej viery a postavení cirkví
a náboženských spoločností v znení
neskorších predpisov;

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná
dokumentácia prevádzkovateľa
(prístup len vymedzené, určené osoby
s povinnosťou mlčanlivosti; priestory
uzamykateľné, chránené alarmom, PCO,
a 24/7 SBS. Zavedená politika prístupových
hesiel, pravidelné vykonávanie záloh,
ochrana v uzamykateľných skriniach)

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná
dokumentácia prevádzkovateľa
(prístup len vymedzené, určené osoby
s povinnosťou mlčanlivosti; priestory
uzamykateľné, chránené alarmom, PCO,
a 24/7 SBS. Zavedená politika prístupových
hesiel, pravidelné vykonávanie záloh,
ochrana v uzamykateľných skriniach)

zoznam členov Pamiatkovej rady,
členov Archeologickej rady, členov Komisie
na overovanie osobitnej spôsobilosti
na vykonávanie pamiatkového výskumu,
členov Komisie na koordináciu úloh ochrany
lokalít
svetového kultúrneho dedičstva a zoznam
držiteľov osvedčenia o osobitnej
spôsobilosti na vykonávanie
pamiatkového výskumu má charakter
verejne dostupného zoznamu
zverejňovaného na webovom sídle MK SR

bezpečnostná
dokumentácia prevádzkovateľa
(prístup len vymedzené, určené osoby
s povinnosťou mlčanlivosti; priestory
uzamykateľné, chránené alarmom, PCO,
a 24/7 SBS. Zavedená politika prístupových
hesiel, pravidelné vykonávanie záloh,
ochrana v uzamykateľných skriniach)
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P. č.

Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej činnosti

Kategórie dotknutých osôb

SCP20

Plnenie úloh orgánu verejnej moci zverených
prevádzkovateľovi vo vzťahu k úlohám
realizovaných vo verejnom záujme a pri výkone
verejnej moci v oblasti hudobnej činnosti
a divadelnej činnosti

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, článok 6,
fyzická osoba – žiadateľ o osobitný príspevok;
odsek 1., písmeno e):
– úlohy realizované vo verejnom záujme a úlohy
pri výkone verejnej moci zverené
prevádzkovateľovi zákonným zmocnením:
zákon č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti
a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov;

SCP21

Plnenie úloh orgánu verejnej moci zverených
prevádzkovateľovi vo vzťahu k úlohám
realizovaných vo verejnom záujme a pri výkone
verejnej moci v oblasti hudobnej činnosti
a divadelnej činnosti

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, článok 6,
odsek 1., písmeno e):
– úlohy realizované vo verejnom záujme a úlohy
pri výkone verejnej moci zverené
prevádzkovateľovi zákonným zmocnením:
zákon č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti
a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov;

SCP22

Plnenie úloh orgánu verejnej moci zverených
prevádzkovateľovi vo vzťahu k úlohám
realizovaných vo verejnom záujme a pri výkone
verejnej moci v oblasti periodickej tlače

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje žiadateľa o osobitný
5 rokov nasledujúcich po roku
príspevok nevyhnutné na poskytnutie príspevku ukončenia poskytovania osobitného príspevku
(meno, priezvisko, akademický titul, adresa, email, telefonický kontakt, podpis, rodné číslo,
dátum narodenia, číslo bankového účtu)

štatutárni zástupcovia divadiel a hudobných
bežné osobné údaje (meno, priezvisko,
inštitúcií;
akademický titul, adresa);
autori zaznamenaného slovesného alebo
hudobného diela;
hlavní výkonní umelci, ktorí interpretujú
slovesné alebo hudobné dielo;
výrobca zvukového záznamu
umeleckého výkonu (ak ide o fyzickú osobu);
autori audiovizuálneho diela;
výkonní umelci audiovizuálneho diela
v hlavných alebo vedľajších úlohách;
výrobca audiovizuálneho diela (ak ide o fyzickú
osobu);
autori multimediálneho diela;
hlavní výkonní umelci multimediálneho diela;
výrobca multimediálneho diela (ak ide o fyzickú
osobu);
výrobca slovenského audiovizuálneho diela (ak
ide o fyzickú osobu);
výrobca slovenského zvukového záznamu
umeleckého výkonu (ak ide o fyzickú osobu);
výrobca dabingu (ak ide o fyzickú osobu);
výrobca slovenského multimediálneho diela (ak
ide o fyzickú osobu);
distributér audiovizuálneho diela (ak ide
o fyzickú osobu);
distributér zvukového záznamu
umeleckého výkonu (ak ide o fyzickú osobu);
distributér multimediálneho diela (ak ide
o fyzickú osobu);
osoba poskytujúca technologické a odborné
služby súvisiace s výrobou audiovizuálnych diel
(ak ide o fyzickú osobu);
prevádzkovateľ mediatéky (ak ide o fyzickú
osobu);
prevádzkovateľ audiovizuálneho technického
zariadenia bez stáleho kina alebo inej
prevádzkarne (ak ide o fyzickú osobu);
prevádzkovateľ audiovizuálneho technického
zariadenia so stálym kinom alebo inou
prevádzkarňou (ak ide o fyzickú osobu);
prevádzkovateľ videopožičovne–DVD (ak ide
o fyzickú osobu);
prevádzkovateľ počítačovej herne (ak ide
o fyzickú osobu);
Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, článok 6,
vydavateľ periodickej tlač. (ak ide o fyzickú
bežné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa)
odsek 1., písmeno e):
osobu);
– úlohy realizované vo verejnom záujme a úlohy člen štruktúry vlastníckych
pri výkone verejnej moci zverené
vzťahov vydavateľa periodickej tlač. – právnickej
prevádzkovateľovi zákonným zmocnením:
osoby (ak ide o fyzickú osobu, ktorej podiel
zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej
na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20%
tlač. a agentúrnom spravodajstve a o zmene
alebo ktorej majetková účasť dosiahla aspoň
a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) 20%)
v znení neskorších predpisov;

Spracovateľské činnosti prevádzkovateľa – MK SR – aktualizované 18. 9. 2020

Lehota na výmaz OÚ

Kategória príjemcov

Označenie tretej krajiny
alebo medzinárodnej organizácie

Bezpečnostné opatrenia
(technické a organizačné)

určení zamestnanci orgánu verejnej moci,
Oprávnené orgány štátu definované
zákonom č. 103/2014 Z. z. o divadelnej
činnosti a hudobnej činnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov;

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná
dokumentácia prevádzkovateľa
(prístup len vymedzené, určené osoby
s povinnosťou mlčanlivosti; priestory
uzamykateľné, chránené alarmom, PCO,
a 24/7 SBS. Zavedená politika prístupových
hesiel, pravidelné vykonávanie záloh,
ochrana v uzamykateľných skriniach)

Trvalé uloženie (dokumenty obsahujúce osobné určení zamestnanci orgánu verejnej moci,
údaje majú hodnotu archívneho dokumentu);
Verejnosť;
zoznam evidencie divadiel a hudobných
inštitúcií (ktorého súčasťou sú aj bežné
osobné údaje štatutárneho zástupcu)
a zoznamy a evidencie v audiovízii majú
charakter verejne dostupného zoznamu
zverejňovaného na webovom sídle MK SR

zoznam evidencie divadiel a hudobných
inštitúcií (ktorého súčasťou sú aj bežné
osobné údaje štatutárneho zástupcu)
a zoznamy a evidencie v audiovízii majú
charakter verejne dostupného zoznamu
zverejňovaného na webovom sídle MK SR

bezpečnostná
dokumentácia prevádzkovateľa
(prístup len vymedzené, určené osoby
s povinnosťou mlčanlivosti; priestory
uzamykateľné, chránené alarmom, PCO,
a 24/7 SBS. Zavedená politika prístupových
hesiel, pravidelné vykonávanie záloh,
ochrana v uzamykateľných skriniach)

Trvalé uloženie (dokumenty obsahujúce osobné určení zamestnanci orgánu verejnej moci,
údaje majú hodnotu archívneho dokumentu);
Verejnosť;
zoznam periodickej tlač. (ktorého súčasťou
sú tiež osobné údaje vydavateľa periodickej
tlač. – ak ide o fyzickú osobu alebo osobné
údaje člena štruktúry vlastníckych
vzťahov vydavateľa periodickej tlač. –
právnickej osoby – v prípade, že tento člen
je fyzickou osobou, ktorej podiel
na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20%
alebo ktorej majetková účasť
dosiahla aspoň 20%) má charakter verejne
dostupného zoznamu
zverejňovaného na webovom sídle MK SR

zoznam periodickej tlač. (ktorého súčasťou
sú tiež osobné údaje vydavateľa periodickej
tlač. – ak ide o fyzickú osobu alebo osobné
údaje člena štruktúry vlastníckych
vzťahov vydavateľa periodickej tlač. –
právnickej osoby – v prípade, že tento člen je
fyzickou osobou, ktorej podiel
na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20%
alebo ktorej majetková účasť dosiahla aspoň
20%) má charakter verejne
dostupného zoznamu
zverejňovaného na webovom sídle MK SR

bezpečnostná
dokumentácia prevádzkovateľa
(prístup len vymedzené, určené osoby
s povinnosťou mlčanlivosti; priestory
uzamykateľné, chránené alarmom, PCO,
a 24/7 SBS. Zavedená politika prístupových
hesiel, pravidelné vykonávanie záloh,
ochrana v uzamykateľných skriniach)

Strana 5 z/zo 9

Právny základ spracovateľskej činnosti

Kategória osobných údajov

SCP23

Plnenie úloh orgánu verejnej moci zverených
prevádzkovateľovi vo vzťahu k úlohám
realizovaných vo verejnom záujme a pri výkone
verejnej moci v oblasti múzeí a galérií

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, článok 6,
štatutárny zástupca múzea/galérie
odsek 1., písmeno e):
zapísaného v registri Múzeí a galérií Slovenskej
– úlohy realizované vo verejnom záujme a úlohy republiky
pri výkone verejnej moci zverené
prevádzkovateľovi zákonným zmocnením:
zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách
a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov;

bežné osobné údaje (meno, priezvisko,
akademický titul)

Trvalé uloženie (dokumenty obsahujúce osobné určení zamestnanci orgánu verejnej moci,
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
údaje majú hodnotu archívneho dokumentu);
Oprávnené orgány štátu definované
zákonom č. 206/2009 Z. z. o múzeách
a o galériách a o ochrane
predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov.

bezpečnostná
dokumentácia prevádzkovateľa
(prístup len vymedzené, určené osoby
s povinnosťou mlčanlivosti; priestory
uzamykateľné, chránené alarmom, PCO,
a 24/7 SBS. Zavedená politika prístupových
hesiel, pravidelné vykonávanie záloh,
ochrana v uzamykateľných skriniach)

SCP24

Plnenie úloh orgánu verejnej moci zverených
prevádzkovateľovi vo vzťahu k úlohám
realizovaných vo verejnom záujme a pri výkone
verejnej moci v oblasti
schvaľovania dočasného alebo trvalého vývozu
zbierkového predmetu v rámci
colného územia Európskej únie

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, článok 6,
štatutárny zástupca múzea/galérie
odsek 1., písmeno e):
žiadajúceho o trvalý alebo dočasný
– úlohy realizované vo verejnom záujme a úlohy vývoz zbierkového predmetu
pri výkone verejnej moci zverené
prevádzkovateľovi zákonným zmocnením:
zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách
a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov;

bežné osobné údaje (meno, priezvisko, funkcia)

10 rokov nasledujúcich po roku
vydania rozhodnutia

určení zamestnanci orgánu verejnej moci,
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Oprávnené orgány štátu definované
zákonom č. 206/2009 Z. z. o múzeách
a o galériách a o ochrane
predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov.

bezpečnostná
dokumentácia prevádzkovateľa
(prístup len vymedzené, určené osoby
s povinnosťou mlčanlivosti; priestory
uzamykateľné, chránené alarmom, PCO,
a 24/7 SBS. Zavedená politika prístupových
hesiel, pravidelné vykonávanie záloh,
ochrana v uzamykateľných skriniach)

SCP25

Plnenie úloh orgánu verejnej moci zverených
prevádzkovateľovi vo vzťahu k úlohám
realizovaných vo verejnom záujme a pri výkone
verejnej moci v oblasti
schvaľovania dočasného alebo trvalého vývozu
zbierkového predmetu
z colného územia Európskej únie

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, článok 6,
odsek 1., písmeno e):
– úlohy realizované vo verejnom záujme a úlohy
pri výkone verejnej moci zverené
prevádzkovateľovi zákonným zmocnením:
zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách
a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov;
NARIADENIE RADY (ES) č. 116/2009 z 18.
decembra 2008 o vývoze tovaru
kultúrneho charakteru (kodifikované znenie);
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ)
č. 1081/2012 z 9. novembra 2012 k nariadeniu
Rady (ES) č. 116/2009 o vývoze tovaru
kultúrneho charakteru (kodifikované znenie)

štatutárny zástupca múzea/galérie
žiadajúceho o trvalý alebo dočasný
vývoz zbierkového predmetu;
fyzická osoba konajúca v mene
žiadateľa o trvalý alebo dočasný
vývoz zbierkového predmetu (tovaru kultúrnej
hodnoty)

bežné osobné údaje (meno, priezvisko, funkcia,
adresa)

10 rokov nasledujúcich po roku
vydania rozhodnutia

určení zamestnanci orgánu verejnej moci,
Oprávnené orgány štátu, Európskej únie,
tranzitných krajín a krajiny
určenia definované zákonom č. 206/2009 Z.
z. o múzeách a o galériách a o ochrane
predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov, NARIADENÍM RADY (ES)
č. 116/2009 z 18. decembra 2008 o vývoze
tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované
znenie) a VYKONÁVACÍM NARIADENÍM
KOMISIE (EÚ) č. 1081/2012 z 9.
novembra 2012 k nariadeniu Rady (ES)
č. 116/2009 o vývoze tovaru
kultúrneho charakteru (kodifikované znenie)

bezpečnostná
dokumentácia prevádzkovateľa
(prístup len vymedzené, určené osoby
s povinnosťou mlčanlivosti; priestory
uzamykateľné, chránené alarmom, PCO,
a 24/7 SBS. Zavedená politika prístupových
hesiel, pravidelné vykonávanie záloh,
ochrana v uzamykateľných skriniach)

SCP26

Plnenie úloh orgánu verejnej moci zverených
prevádzkovateľovi vo vzťahu k úlohám
realizovaných vo verejnom záujme a pri výkone
verejnej moci v oblasti evidencie
predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré nie sú
zachovávané v múzeu alebo v galérii

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, článok 6,
vlastník predmetu kultúrnej hodnoty (pokiaľ je
odsek 1., písmeno e):
fyzickou osobou)
– úlohy realizované vo verejnom záujme a úlohy
pri výkone verejnej moci zverené
prevádzkovateľovi zákonným zmocnením:
zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách
a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov;

bežné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa,
číslo občianskeho preukazu
alebo cestovného dokladu)

Trvalé uloženie (dokumenty obsahujúce osobné určení zamestnanci orgánu verejnej moci,
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
údaje majú hodnotu archívneho dokumentu);
Oprávnené orgány štátu definované
zákonom č. 206/2009 Z. z. o múzeách
a o galériách a o ochrane
predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov.

bezpečnostná
dokumentácia prevádzkovateľa
(prístup len vymedzené, určené osoby
s povinnosťou mlčanlivosti; priestory
uzamykateľné, chránené alarmom, PCO,
a 24/7 SBS. Zavedená politika prístupových
hesiel, pravidelné vykonávanie záloh,
ochrana v uzamykateľných skriniach)

SCP27

Plnenie úloh orgánu verejnej moci zverených
prevádzkovateľovi vo vzťahu k úlohám
realizovaných vo verejnom záujme a pri výkone
verejnej moci v oblasti evidencie
predmetov kultúrnej hodnoty vo vlastníctve
alebo v držbe predajcov predmetov kultúrnej
(napríklad starožitníctiev, aukčných
spoločností)

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, článok 6,
odsek 1., písmeno e):
– úlohy realizované vo verejnom záujme a úlohy
pri výkone verejnej moci zverené
prevádzkovateľovi zákonným zmocnením:
zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách
a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov;

predajca predmetu kultúrnej hodnoty (pokiaľ je bežné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa)
fyzickou osobou);
dodávateľ predmetu kultúrnej hodnoty (pokiaľ
je fyzickou osobou)

Trvalé uloženie (dokumenty obsahujúce osobné určení zamestnanci orgánu verejnej moci,
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
údaje majú hodnotu archívneho dokumentu);
Oprávnené orgány štátu definované
zákonom č. 206/2009 Z. z. o múzeách
a o galériách a o ochrane
predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov.

bezpečnostná
dokumentácia prevádzkovateľa
(prístup len vymedzené, určené osoby
s povinnosťou mlčanlivosti; priestory
uzamykateľné, chránené alarmom, PCO,
a 24/7 SBS. Zavedená politika prístupových
hesiel, pravidelné vykonávanie záloh,
ochrana v uzamykateľných skriniach)

SCP28

Kúpa/rezervácia vstupeniek
na podujatia usporadúvané organizáciami
v zriaďovateľskej pôsobnosti
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, článok 6,
návštevník portálu navstevnik.sk;
odsek 1., písmeno b):
registrovaný zákazník portálu navstevnik.sk
– spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy,
ktorej zmluvnou stranou je dotknutá
osoba alebo na základe žiadosti dotknutej
osoby je nevyhnutné vykonať opatrenia pred
uzatvorením zmluvy (kúpou vstupenky).

Osobné údaje sú vymazané:
v prípade neregistrovaného návštevníka portálu
po uplynutí doby nevyhnutnej na priebeh,
alebo vysporiadanie služieb súvisiacich
s rezerváciou a predajom vstupeniek;
v prípade registrovaného zákazníka po uplynutí
doby trvania registrácie.

bezpečnostná
dokumentácia prevádzkovateľa
(prístup len vymedzené, určené osoby
s povinnosťou mlčanlivosti; priestory
uzamykateľné, chránené alarmom, PCO,
a 24/7 SBS. Zavedená politika prístupových
hesiel, pravidelné vykonávanie záloh)

bežné osobné údaje (meno, priezvisko,
telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa,
náhodne generovaný identifikátor pre
nastavenie profilu relácie s portálom – cookie)

Lehota na výmaz OÚ

Kategória príjemcov

Bezpečnostné opatrenia
(technické a organizačné)

Účel spracúvania

Spracovateľské činnosti prevádzkovateľa – MK SR – aktualizované 18. 9. 2020

Kategórie dotknutých osôb

Označenie tretej krajiny
alebo medzinárodnej organizácie

P. č.

určení zamestnanci MK SR zabezpečujúci
podporu prevádzky portálu a určení
zamestnanci organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti ministerstva vykonávajúci
rezerváciu a predaj vstupeniek

uskutočňuje sa prenos do tranzitných krajín
a krajiny určenia (elektronická
komunikácia je zabezpečovaná
prostredníctvom informačného systému
Centrálny elektronický priečinok (CEP)
prevádzkovaného Finančnou správou
Slovenskej republiky)

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
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Právny základ spracovateľskej činnosti

Kategória osobných údajov

Lehota na výmaz OÚ

Kategória príjemcov

Bezpečnostné opatrenia
(technické a organizačné)

Účel spracúvania

SCP29

Zasielanie marketingových informácií
súvisiacich s podujatiami usporadúvanými
organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
na účel propagácie
a informovania o predstaveniach
organizovaných usporiadateľom podujatia, resp.
usporiadateľmi podujatí, prípadne o iných
aktivitách usporiadateľa podujatia, resp.
usporiadateľov podujatí

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, článok 6,
odsek 1., písmeno a):
– spracúvanie je vykonávané na základe
výslovného súhlasu dotknutej osoby
so zasielaním marketingových informácií,
marketingovej komunikácie na účely
priameho marketingu

návštevník portálu navstevnik.sk;
registrovaný zákazník portálu navstevnik.sk

bežné osobné údaje (meno, priezvisko,
telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa,
náhodne generovaný identifikátor pre
nastavenie profilu relácie s portálom – cookie)

Osobné údaje sú vymazané po uplynutí doby
platnosti súhlasu. Doba platnosti súhlasu je 36
mesiacov odo dňa udelenia súhlasu alebo od
poslednej aktivity na webovom portáli.
Pred uplynutím tejto doby je možné
ho kedykoľvek odvolať vyznačením na stránkach
portálu vo svojom profile alebo písomnou
formou na e-mailovú adresu
prevádzkovateľa portálu. Súhlas je odvolaný
dňom doručenia písomného odvolania súhlasu
návštevníka alebo registrovaného zákazníka pro
stredníctvom e-mailu na adresu
prevádzkovateľa portálu alebo usporiadateľovi
podujatia, pričom účinnosť odvolania súhlasu
nastáva uplynutím lehoty 7 kalendárnych dní od
doručenia emailu s odvolaním súhlasu.
Odvolanie súhlasu je bezplatné
a možno ho vykonať kedykoľvek

určení zamestnanci MK SR zabezpečujúci
podporu prevádzky portálu a určení
zamestnanci ministerstva a organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
vykonávajúci marketingové činnosti

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná
dokumentácia prevádzkovateľa
(prístup len vymedzené, určené osoby
s povinnosťou mlčanlivosti; priestory
uzamykateľné, chránené alarmom, PCO,
a 24/7 SBS. Zavedená politika prístupových
hesiel, pravidelné vykonávanie záloh)

SCP30

Podnecovanie aktivity a sústavné zvyšovanie
odbornej úrovne múzejnej a galerijnej činnosti
v Slovenskej republike, s cieľom individuálne
oceniť fyzické osoby za rozvoj, ochranu
a záchranu kultúrneho dedičstva
(Cena Andreja Kmeťa)

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, článok 6,
odsek 1., písmeno a):
– dotknutá
osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich
osobných údajov na jeden alebo viaceré
konkrétne účely;
v súlade so Štatútom ceny Andreja Kmeťa č. MK
10055/1991 - 21 z 1. marca 1990

laureát Ceny Andreja Kmeťa

bežné osobné údaje (meno, priezvisko,
akademický titul, profesijná oblasť)

Trvalé uloženie (dokumenty obsahujúce osobné určení zamestnanci orgánu verejnej moci,
údaje majú hodnotu archívneho dokumentu)
Verejnosť;
(do odvolania súhlasu dotknutou osobou)
zoznam laureátov Ceny Andreja Kmeťa má
charakter verejne dostupného zoznamu
zverejňovaného na webovom sídle MK SR

zoznam laureátov Ceny Andreja Kmeťa má
charakter verejne dostupného zoznamu
zverejňovaného na webovom sídle MK SR

bezpečnostná
dokumentácia prevádzkovateľa
(prístup len vymedzené, určené osoby
s povinnosťou mlčanlivosti; priestory
uzamykateľné, chránené alarmom, PCO,
a 24/7 SBS. Zavedená politika prístupových
hesiel, pravidelné vykonávanie záloh,
ochrana v uzamykateľných skriniach)

SCP31

Plnenie úloh orgánu verejnej moci zverených
prevádzkovateľovi vo vzťahu k úlohám
realizovaných vo verejnom záujme a pri výkone
verejnej moci v oblasti knižničného systému,
knihovníctva a knižníc

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, článok 6,
členovia Ústrednej knižničnej rady
odsek 1., písmeno e):
– úlohy realizované vo verejnom záujme a úlohy
pri výkone verejnej moci zverené
prevádzkovateľovi zákonným zmocnením:
zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene
a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách
a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej
hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014
Z. z. v znení neskorších predpisov

bežné osobné údaje (meno, priezvisko,
akademický titul, zamestnávateľ/pôsobisko)

Trvalé uloženie (dokumenty obsahujúce osobné určení zamestnanci orgánu verejnej moci,
zoznam členov Ústrednej knižničnej rady má
údaje majú hodnotu archívneho dokumentu);
Verejnosť;
charakter verejne dostupného zoznamu
zoznam členov Ústrednej knižničnej rady má zverejňovaného na webovom sídle MK SR
charakter verejne dostupného zoznamu
zverejňovaného na webovom sídle MK SR

bezpečnostná
dokumentácia prevádzkovateľa
(prístup len vymedzené, určené osoby
s povinnosťou mlčanlivosti; priestory
uzamykateľné, chránené alarmom, PCO,
a 24/7 SBS. Zavedená politika prístupových
hesiel, pravidelné vykonávanie záloh,
ochrana v uzamykateľných skriniach)

SCP32

Plnenie povinností orgánu verejnej moci
vo vzťahu k uplatňovaniu petičného práva

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, článok 6,
odsek 1., písmeno c):
– právne povinnosti vyplývajúce z:
zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení
neskorších predpisov;

fyzické osoby, ktoré uplatňujú petičné právo

bežné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa,
podpis, dátum narodenia)

5 rokov nasledujúcich po roku
uplatnenia petičného práva

určení zamestnanci orgánu verejnej moci,
Oprávnené orgány štátu definované
zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
v znení neskorších predpisov;

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná
dokumentácia prevádzkovateľa
(prístup len vymedzené, určené osoby
s povinnosťou mlčanlivosti; priestory
uzamykateľné, chránené alarmom, PCO,
a 24/7 SBS. Zavedená politika prístupových
hesiel, pravidelné vykonávanie záloh,
ochrana v uzamykateľných skriniach)

SCP33

Plnenie povinností orgánu verejnej moci
vo vzťahu k vybavovaniu sťažností

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, článok 6,
odsek 1., písmeno c):
– právne povinnosti vyplývajúce z:
zákon č. 9/2010 Z. z. o o sťažnostiach v znení
neskorších predpisov;

fyzické osoby – sťažovateľ,
fyzická osoba – zástupca sťažovateľa,
iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú
nevyhnutné na vybavovanie sťažností

bežné osobné údaje (meno, priezvisko,
adresa sťažovateľa, e-mailová
adresa sťažovateľa),
ďalšie osobné údaje zistené alebo predložené
v priebehu vybavovania sťažnosti

5 rokov nasledujúcich po roku
uplatnenia petičného práva

určení zamestnanci orgánu verejnej moci,
Oprávnené orgány štátu definované
zákonom č. 9/2010 Z. z. o o sťažnostiach
v znení neskorších predpisov;

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná
dokumentácia prevádzkovateľa
(prístup len vymedzené, určené osoby
s povinnosťou mlčanlivosti; priestory
uzamykateľné, chránené alarmom, PCO,
a 24/7 SBS. Zavedená politika prístupových
hesiel, pravidelné vykonávanie záloh,
ochrana v uzamykateľných skriniach)

SCP34

Plnenie povinností orgánu verejnej moci
vo vzťahu k vybavovaniu žiadostí
o poskytovanie informácií

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, článok 6,
odsek 1., písmeno c):
– právne povinnosti vyplývajúce z:
zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov;

fyzická osoba – žiadateľ o poskytnutie
informácie;
dotknutá fyzická osoba (ktorej sa môže týkať
informácia poskytnutá na žiadosť)

bežné osobné údaje (titul, meno, priezvisko,
adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa,
podpis, ďalšie osobné údaje žiadateľom
poskytnuté);
osobné údaje o dotknutej osobe sprístupnené
povinnou osobou na základe zákona,
predchádzajúceho písomného súhlasu
alebo zistené alebo poskytnuté v priebehu
konania

10 rokov nasledujúcich po roku
vydania rozhodnutia

určení zamestnanci orgánu verejnej moci,
Oprávnené orgány štátu definované
zákonom č. . 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon
o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov;

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná
dokumentácia prevádzkovateľa
(prístup len vymedzené, určené osoby
s povinnosťou mlčanlivosti; priestory
uzamykateľné, chránené alarmom, PCO,
a 24/7 SBS. Zavedená politika prístupových
hesiel, pravidelné vykonávanie záloh,
ochrana v uzamykateľných skriniach)

Spracovateľské činnosti prevádzkovateľa – MK SR – aktualizované 18. 9. 2020

Kategórie dotknutých osôb

Označenie tretej krajiny
alebo medzinárodnej organizácie

P. č.
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P. č.

Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej činnosti

Kategórie dotknutých osôb

SCP35

Plnenie úloh orgánu verejnej moci zverených
prevádzkovateľovi vo vzťahu k úlohám
realizovaných vo verejnom záujme a pri výkone
verejnej moci v oblasti
získavania a spracovania štatistických
údajov za jednotlivé oblasti kultúry

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, článok 6,
odsek 1., písmeno e):
– úlohy realizované vo verejnom záujme a úlohy
pri výkone verejnej moci zverené
prevádzkovateľovi zákonným zmocnením:
zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike
v znení neskorších predpisov

spravodajská jednotka – fyzická osoba –
jednotlivec,
štatutárny zástupca spravodajskej jednotky,
fyzická osoba, ktorá vyplnila výkaz

SCP36

Plnenie úloh orgánu verejnej moci zverených
prevádzkovateľovi vo vzťahu k úlohám
realizovaných vo verejnom záujme a pri výkone
verejnej moci v oblasti evidencie
poskytovateľov obsahových služieb
s ohlasovacou povinnosťou podľa zákona

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, článok 6,
odsek 1., písmeno e):
– úlohy realizované vo verejnom záujme a úlohy
pri výkone verejnej moci zverené
prevádzkovateľovi zákonným zmocnením:
zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní
programových služieb a poskytovaní iných
obsahových služieb prostredníctvom
digitálneho prenosu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o digitálnom
vysielaní) v znení neskorších predpisov

fyzické osoby – poskytovatelia obsahovej
bežné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa,
služby, alebo osoby, ktoré sú štatutárnym
dátum narodenia)
orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu,
vedúceho podniku alebo vedúceho organizačnej
zložky podniku (ak je poskytovateľom
zahraničná právnická
osoba vykonávajúca činnosť na území
Slovenskej republiky)

SCP37

Plnenie úloh orgánu verejnej moci zverených
prevádzkovateľovi vo vzťahu k úlohám
realizovaných vo verejnom záujme a pri výkone
verejnej moci v oblasti kultúrno-osvetovej
činnosti

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, článok 6,
odsek 1., písmeno e):
– úlohy realizované vo verejnom záujme a úlohy
pri výkone verejnej moci zverené
prevádzkovateľovi zákonným zmocnením:
zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej
činnosti;
Uznesenie vlády SR č. 456/2012 k návrhu
na zriadenie Rady vlády SR pre kultúru

SCP38

Plnenie úloh orgánu verejnej moci zverených
prevádzkovateľovi vo vzťahu k úlohám
realizovaných vo verejnom záujme a pri výkone
verejnej moci v oblasti kultúrno-osvetovej
činnosti vo vzťahu k Múzejnej a galerijnej rady

členovia Rady pre ochranu
nehmotného kultúrneho dedičstva;
členovia Odbornej komisie na posudzovanie
návrhov na zápis do Reprezentatívneho zoznam
u nehmotného kultúrneho dedičstva
Slovenska a do Zoznamu najlepších spôsobov
ochrany nehmotného kultúrneho
dedičstva na Slovensku;
členovia Rady vlády SR pre kultúru (RVK);
členovia výboru pre umenie RVK;
členovia výboru pre kultúrne dedičstvo RVK;
členovia výboru pre kultúrno-osvetovú činnosť
RVK;
členovia výboru pre stratégiu
rozvoja kultúry RVK;
členovia pracovnej skupiny RVK k analýze
odmeňovania v odbore kultúry a návrh spôsobu
zlepšenia úrovne ich odmeňovania;
členovia pracovnej skupiny RVK k štatútu
umelca;
členovia pracovnej skupiny RVK pre
archeologické kultúrne dedičstvo;
členovia pracovnej skupiny RVK pre
rekodifikáciu právnej regulácie audiovizuálnych
mediálnych služieb;
členovia pracovnej skupiny RVK pre právnu
ochranu novinárov;
členovia pracovnej skupiny RVK pre
vyhodnocovanie aplikácie právnej úpravy
v prospech osôb so zdravotným postihnutím
s osobitným ohľadom na autorské a mediálne
právo;
členovia pracovnej skupiny RVK pre zákon
o múzeách a galériách;
členovia pracovnej skupiny RVK pre archívne
kultúrne dedičstvo;
členovia pracovnej skupiny RVK pre umelecké
dielo v stavbe;
Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, článok 6,
fyzické osoby – nominanti za člena Múzejnej
odsek 1., písmeno e):
a galerijnej rady;
– úlohy realizované vo verejnom záujme a úlohy fyzické osoby – členovia Múzejnej a galerijnej
pri výkone verejnej moci zverené
rady
prevádzkovateľovi zákonným zmocnením:
zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej
činnosti;
Príkaz ministerky č. 7/2019 o zriadení Múzejnej
a galerijnej rady ako poradného orgánu
ministra kultúry Slovenskej republiky

Spracovateľské činnosti prevádzkovateľa – MK SR – aktualizované 18. 9. 2020

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje (meno, priezvisko, telefón,
e-mailová adresa)

Lehota na výmaz OÚ

Kategória príjemcov

Označenie tretej krajiny
alebo medzinárodnej organizácie

Bezpečnostné opatrenia
(technické a organizačné)

Trvalé uloženie (dokumenty obsahujúce osobné určení zamestnanci orgánu verejnej moci,
údaje majú hodnotu archívneho dokumentu);
Odborní spracovatelia jednotlivých
štatistických zisťovaní;
oprávnené orgány štátu definované
zákonom č. 540/2001 Z. z. o štátnej
štatistike v znení neskorších predpisov;

prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

bezpečnostná
dokumentácia prevádzkovateľa
(prístup len vymedzené, určené osoby
s povinnosťou mlčanlivosti; priestory
uzamykateľné, chránené alarmom, PCO,
a 24/7 SBS. Zavedená politika prístupových
hesiel, pravidelné vykonávanie záloh,
ochrana v uzamykateľných skriniach)

Trvalé uloženie (dokumenty obsahujúce osobné určení zamestnanci orgánu verejnej moci,
údaje majú hodnotu archívneho dokumentu);
Verejnosť;
register poskytovateľov obsahových služieb
s ohlasovacou povinnosťou
podľa zákona má charakter verejne
dostupného zoznamu
zverejňovaného na webovom sídle MK SR

register poskytovateľov obsahových služieb
s ohlasovacou povinnosťou podľa zákona má
charakter verejne dostupného zoznamu
zverejňovaného na webovom sídle MK SR

bezpečnostná
dokumentácia prevádzkovateľa
(prístup len vymedzené, určené osoby
s povinnosťou mlčanlivosti; priestory
uzamykateľné, chránené alarmom, PCO,
a 24/7 SBS. Zavedená politika prístupových
hesiel, pravidelné vykonávanie záloh,
ochrana v uzamykateľných skriniach)

bežné osobné údaje (meno, priezvisko,
akademický titul, zamestnávateľ/pôsobisko)

Trvalé uloženie (dokumenty obsahujúce osobné určení zamestnanci orgánu verejnej moci,
údaje majú hodnotu archívneho dokumentu);
Verejnosť;
zoznam členov Rady pre ochranu
nehmotného kultúrneho dedičstva a zoznam
členov Odbornej komisie na posudzovanie
návrhov na zápis do Reprezentatívneho
zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva
Slovenska a do Zoznamu najlepších
spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho
dedičstva na Slovensku a zoznam
členov Rady vlády SR pre kultúru (RVK),
členov jednotlivých výborov RVK a zoznam
členov pracovných skupín RVK má charakter
verejne dostupného zoznamu
zverejňovaného na webovom sídle MK SR

zoznam členov Rady pre ochranu
nehmotného kultúrneho dedičstva a zoznam
členov Odbornej komisie na posudzovanie
návrhov na zápis do Reprezentatívneho
zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva
Slovenska a do Zoznamu najlepších
spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho
dedičstva na Slovensku a zoznam
členov Rady vlády SR pre kultúru (RVK),
členov jednotlivých výborov RVK a zoznam
členov pracovných skupín RVK má charakter
verejne dostupného zoznamu
zverejňovaného na webovom sídle MK SR

bezpečnostná
dokumentácia prevádzkovateľa
(prístup len vymedzené, určené osoby
s povinnosťou mlčanlivosti; priestory
uzamykateľné, chránené alarmom, PCO,
a 24/7 SBS. Zavedená politika prístupových
hesiel, pravidelné vykonávanie záloh,
ochrana v uzamykateľných skriniach)

bežné osobné údaje (meno, priezvisko,
akademický titul, zamestnávateľ/pôsobisko;
profesijný životopis dotknutej osoby;
súhlas dotknutej osoby s nomináciou
za člena rady)

Trvalé uloženie (dokumenty obsahujúce osobné určení zamestnanci orgánu verejnej moci
údaje majú hodnotu archívneho dokumentu);
(v rozsahu spracúvaných osobných údajov),
verejnosť (v rozsahu zoznamu
členov Múzejnej a galerijnej rady);
Zoznam členov Múzejnej a galerijnej rady
(zverejňovaný v rozsahu meno, priezvisko,
akademický titul) má charakter verejne
dostupného zoznamu
zverejňovaného na webovom sídle MK SR.

Zoznam členov Múzejnej a galerijnej rady
(zverejňovaný v rozsahu meno, priezvisko,
akademický titul) má charakter verejne
dostupného zoznamu
zverejňovaného na webovom sídle MK SR.

bezpečnostná
dokumentácia prevádzkovateľa
(prístup len vymedzené, určené osoby
s povinnosťou mlčanlivosti; priestory
uzamykateľné, chránené alarmom, PCO,
a 24/7 SBS. Zavedená politika prístupových
hesiel, pravidelné vykonávanie záloh,
ochrana v uzamykateľných skriniach)
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Kategória osobných údajov

Lehota na výmaz OÚ

Kategória príjemcov

Bezpečnostné opatrenia
(technické a organizačné)

Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej činnosti

SCP39

Plnenie úloh orgánu verejnej moci zverených
prevádzkovateľovi vo vzťahu k úlohám
realizovaných vo verejnom záujme a pri výkone
verejnej moci vo vzťahu k riadeniu rozpočtových
organizácií alebo príspevkových organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, článok 6,
odsek 1., písmeno e):
– úlohy realizované vo verejnom záujme a úlohy
pri výkone verejnej moci zverené
prevádzkovateľovi zákonným zmocnením:
zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov;
Smernica č. 4 /2020 o výberovom konaní na
obsadenie miesta vedúceho zamestnanca,
ktorý je štatutárnym orgánom rozpočtovej
organizácie
alebo príspevkovej organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

fyzické osoby – nominanti za člena Výberovej
komisie;
fyzické osoby – členovia Výberovej komisie,
etický poradca, personálny poradca

bežné osobné údaje (meno, priezvisko,
akademický titul, zamestnávateľ/pôsobisko;
profesijný životopis dotknutej osoby;
súhlas dotknutej osoby s nomináciou
za člena Výberovej komisie, súhlas
s vymenovaním do funkcie etického poradcu
a do funkcie personálneho poradcu)

Trvalé uloženie (dokumenty obsahujúce osobné určení zamestnanci orgánu verejnej moci
údaje majú hodnotu archívneho dokumentu);
(v rozsahu spracúvaných osobných údajov),
verejnosť (v rozsahu zoznamu
členov Výberovej komisie);
Zoznam členov Výberovej komisie
(zverejňovaný v rozsahu meno, priezvisko,
akademický titul) má charakter verejne
dostupného zoznamu
zverejňovaného na webovom sídle MK SR.

Zoznam členov Výberovej komisie
(zverejňovaný v rozsahu meno, priezvisko,
akademický titul) má charakter verejne
dostupného zoznamu
zverejňovaného na webovom sídle MK SR.

bezpečnostná
dokumentácia prevádzkovateľa
(prístup len vymedzené, určené osoby
s povinnosťou mlčanlivosti; priestory
uzamykateľné, chránené alarmom, PCO,
a 24/7 SBS. Zavedená politika prístupových
hesiel, pravidelné vykonávanie záloh,
ochrana v uzamykateľných skriniach)

SCP40

Plnenie úloh orgánu verejnej moci zverených
prevádzkovateľovi vo vzťahu k úlohám
realizovaných vo verejnom záujme a pri výkone
verejnej moci vo vzťahu k riadeniu rozpočtových
organizácií alebo príspevkových organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, článok 6,
odsek 1., písmeno e):
– úlohy realizované vo verejnom záujme a úlohy
pri výkone verejnej moci zverené
prevádzkovateľovi zákonným zmocnením:
zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov;
Smernica č. 4 /2020 o výberovom konaní na
obsadenie miesta vedúceho zamestnanca,
ktorý je štatutárnym orgánom rozpočtovej
organizácie alebo príspevkovej organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

fyzické osoby – uchádzači o zaradenie do
výberového konania na obsadenie miesta
vedúceho zamestnanca,
ktorý je štatutárnym orgánom rozpočtovej
organizácie alebo príspevkovej organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
a referenčné osoby (dotknuté osoby, ktoré
uchádzači o zaradenie do výberového konania
uviedli ako osoby pre potvrdenie referencií)

bežné osobné údaje (meno, priezvisko,
akademický titul, zamestnávateľ/pôsobisko;
písomná žiadosť o zaradenie do výberového
konania; štruktúrovaný životopis bez
kontaktných údajov; motivačný list; projekt
riadenia a rozvoja zriadenej organizácie;
kontakty na referenčné osoby, ktoré sú alebo
boli vo vzťahu k uchádzačovi: podriadený,
nadriadený, kolega – na každého jeden kontakt;
písomné potvrdenie o informovaní uchádzača o
spracúvaní osobných údajov uchádzača)

V prípade neúspešných uchádzačov
a uchádzačov, ktorí vzali späť žiadosť o
zaradenie do výberového konania pred
zverejnením zoznamu uchádzačov, ktorí
postúpili do tretieho kola výberového konania:
pracovný deň nasledujúci po dni, v ktorom bolo
ukončené predmetné výberové konanie na
obsadenie miesta vedúceho zamestnanca,
ktorý je štatutárnym orgánom rozpočtovej
organizácie alebo príspevkovej organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky;
V prípade uchádzačov, ktorí postúpili do
tretieho kola výberového konania a nevzali späť
žiadosť o zaradenie do výberového konania:
12 mesiacov po dni, v ktorom bolo ukončené
predmetné výberové konanie (osobné údaje sú
zverejňované v rozsahu meno, priezvisko,
akademický titul; profesijný životopis;
prezentácia projektu riadenia a rozvoja
zriadenej organizácie; audiovidzuálny záznam
z verejného vypočutia dotknutej osoby –
uchádzača v treťom kole výberového konania)

Zoznam uchádzačov, ktorí postúpili do
tretieho kola výberového konania
(zverejňovaný v rozsahu meno, priezvisko,
akademický titul, profesijný životopis,
prezentácia projektu riadenia a rozvoja
zriadenej organizácie uchádzačom;
audiovizuálny záznam z verejného vypočutia
dotknutej osoby – uchádzača v treťom kole
výberového konania) má charakter verejne
dostupného zoznamu
zverejňovaného na webovom sídle MK SR.

bezpečnostná
dokumentácia prevádzkovateľa
(prístup len vymedzené, určené osoby
s povinnosťou mlčanlivosti; priestory
uzamykateľné, chránené alarmom, PCO,
a 24/7 SBS. Zavedená politika prístupových
hesiel, pravidelné vykonávanie záloh,
ochrana v uzamykateľných skriniach)

Spracovateľské činnosti prevádzkovateľa – MK SR – aktualizované 18. 9. 2020

Kategórie dotknutých osôb

Označenie tretej krajiny
alebo medzinárodnej organizácie

P. č.

určení zamestnanci orgánu verejnej moci
(v rozsahu spracúvaných osobných údajov);
verejnosť (v rozsahu zoznamu uchádzačov,
ktorí postúpili do tretieho kola výberového
konania – meno, priezvisko, akademický
titul – profesijný životopis, prezentácia
projektu riadenia a rozvoja zriadenej
organizácie uchádzačom; audiovizuálny
záznam z verejného vypočutia dotknutej
osoby – uchádzača v treťom kole
výberového konania);
Zoznam uchádzačov, ktorí postúpili do
tretieho kola výberového konania
(zverejňovaný v rozsahu meno, priezvisko,
akademický titul, profesijný životopis,
prezentácia projektu riadenia a rozvoja
zriadenej organizácie uchádzačom;
audiovizuálny záznam z verejného vypočutia
dotknutej osoby – uchádzača v treťom kole
výberového konania) má charakter verejne
dostupného zoznamu
zverejňovaného na webovom sídle MK SR.
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