
Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa 

Identifikačné a kontaktné 
údaje 

Prevádzkovateľ  
Zástupca 

prevádzkovateľa 
Sprostredkovateľ Zodpovedná osoba 

    Meno / Názov 
Základná škola s materskou 
školou 

 Darina Tuhá  Made, s.r.o. BROS Computing, s.r.o. 

    IČO 42388244   36041688 36734 390 

    Adresa 
Školská 474/5, 013 14 
Kamenná Poruba 

  
Lazovná 69, 974 01             

Banská Bystrica 
Zádubnie 169, 010 03 Žilina 

    Email zs.kamporuba@zoznam.sk    brosland@brosland.eu 

    Tel./Mobil  421 41 5498 343   421 48 2861353   

    Účel 
IS v súčasnosti neobsahuje osobné údaje. Osobné údaje môžu byť spracúvané napr. pre 
potrebu vyplácania dávok v hmotnej núdzi a pod. 

    Právny základ 
Čl.6, ods.1. písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) - 
Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa: 
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

    Kategória dotknutých osôb fyzické osoby prichádzajúce s prevádzkovateľom do obchodného styku  

    Kategória osobných údajov bežné osobné údaje  

    Lehota na vymazanie osobných údajov 5,10  rokov , podrobnejšie v registratúrnom pláne. 

    Kategória príjemcov ---  

    Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

    Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné / 
Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica Bezpečnostná 
politika 

    Informačný systém  Ekonomika, účtovníctvo, majetok, poberatelia dávok + RIS-SAM 



Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa 

Identifikačné a kontaktné 
údaje 

Prevádzkovateľ  
Zástupca 

prevádzkovateľa 
Sprostredkovateľ Zodpovedná osoba 

    Meno / Názov 
Základná škola s materskou 
školou 

 Darina Tuhá  Vema, s.r.o. BROS Computing, s.r.o. 

    IČO 42388244    31355374 36734 390 

    Adresa 
Školská 474/5, 013 14 
Kamenná Poruba 

  
 Prievozská 14/A, 821 09 

Bratislava 
Zádubnie 169, 010 03 Žilina 

    Email zs.kamporuba@zoznam.sk    vema@vema.sk brosland@brosland.eu 

    Tel./Mobil  421 41 5498 343   421 2 20510900   

    Účel 

Osobné údaje sú spracúvané ako podkladový materiál pre vypracovávanie písomností 
priamo súvisiacich s pracovným pomerom zamestnanca, poistných zmlúv a ich dodatkov, 
pre hlásenia a odvody kompetentným orgánom štátnej správy a územnej samosprávy. 
Informačný 

    Právny základ 

Čl.6, ods.1. písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) - 
Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa:  - 
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov  
 - 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. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 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. 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 

    Kategória dotknutých osôb zamestnanci  

    Kategória osobných údajov bežné osobné údaje (+ identifikátor)  

    Lehota na vymazanie osobných údajov (5)  (10)  (20)  (50)  (viac ako 50) rokov , podrobnejšie v registratúrnom pláne. 

    Kategória príjemcov Sociálna poisťovňa  

    Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

    Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné / 
Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica Bezpečnostná 
politika 

    Informačný systém  Mzdy a personalistika 



Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa 

Identifikačné a kontaktné 
údaje 

Prevádzkovateľ  
Zástupca 

prevádzkovateľa 
Sprostredkovateľ Zodpovedná osoba 

    Meno / Názov 
Základná škola s materskou 
školou 

Mgr. Zuzana  Maniaková  Pavol Kapralčík BROS Computing, s.r.o. 

    IČO 42388244    35230657 36734 390 

    Adresa 
Školská 474/5, 013 14 
Kamenná Poruba 

   Udiča 134,018 01 Zádubnie 169, 010 03 Žilina 

    Email zs.kamporuba@zoznam.sk    palopeto@stonline.sk brosland@brosland.eu 

    Tel./Mobil  421 41 5498 343   421 42 4383044   

    Účel 
Osobné údaje pre registratúrne stredisko sa nespracovávajú, ale len uchovávajú. Osobné 
údaje sú obsahom dokumentov, ktoré sú uložené v archíve. 

    Právny základ 

Čl.6, ods.1. písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) - 
Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa: 
Vyhláška č. 628/2002 Zb. Ministerstva vnútra SR, ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach, zákon č. 395/2002 Zb. o archívoch a 
registratúrach, zákon č. 241/2001 Zb. o ochrane utajovaných skutočností, Registratúrny 
poriadok a registratúrny plán. 

    Kategória dotknutých osôb deti navštevujúce MŠ a ich zákonní zástupci  

    Kategória osobných údajov bežné osobné údaje  

    Lehota na vymazanie osobných údajov do (5)  (10)  (20)  (50)  (viac ako 50) rokov , podrobnejšie v registratúrnom pláne. 

    Kategória príjemcov ---  

    Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

    Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné / 
Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica Bezpečnostná 
politika 

    Informačný systém  Registratúrne stredisko (archív ZŠ) 



Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa 

Identifikačné a kontaktné 
údaje 

Prevádzkovateľ  
Zástupca 

prevádzkovateľa 
Sprostredkovateľ Zodpovedná osoba 

    Meno / Názov 
Základná škola s materskou 
školou 

Mgr. Zuzana Maniaková, 
Ing. Renáta Marťáková, 
Darina Tuhá 

  BROS Computing, s.r.o. 

    IČO 42388244     36734 390 

    Adresa 
Školská 474/5, 013 14 
Kamenná Poruba 

    Zádubnie 169, 010 03 Žilina 

    Email zs.kamporuba@zoznam.sk     brosland@brosland.eu 

    Tel./Mobil  421 41 5498 343       

    Účel 

Účelom spacovávania osobných údajov v IS je poskytovanie služieb a informácií 
verejnosti prostredníctvom spoločného prístupového miesta v sieti internet podľa 
zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy, ktorého správcom je 
Úrad vlád 

    Právny základ 

Čl.6, ods.1. písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) - 
Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa: 
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy, Výnos Ministerstva 
financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy 
verejnej správy,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). 

    Kategória dotknutých osôb 
fyzické osoby, ktorých osobné údaje sa nachádzajú v elektronickej korešpondencií cez 
schránku ÚPVS a elektronickú podateľňu DCOM, okruh nie je bližšie vymedzený  

    Kategória osobných údajov bežné osobné údaje  

    Lehota na vymazanie osobných údajov (5)  (10)  (20)  (50)  (viac ako 50) rokov , podrobnejšie v registratúrnom pláne. 

    Kategória príjemcov NASES  

    Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

    Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné / 
Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica Bezpečnostná 
politika 

    Informačný systém  Elektronická schránka pre IS verejnej správy (VS) na ÚPVS 



Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa 

Identifikačné a kontaktné 
údaje 

Prevádzkovateľ  
Zástupca 

prevádzkovateľa 
Sprostredkovateľ Zodpovedná osoba 

    Meno / Názov 
Základná škola s materskou 
školou 

Ing. Renáta Marťáková, 
triedni učitelia 

  BROS Computing, s.r.o. 

    IČO 42388244     36734 390 

    Adresa 
Školská 474/5, 013 14 
Kamenná Poruba 

    Zádubnie 169, 010 03 Žilina 

    Email zs.kamporuba@zoznam.sk     brosland@brosland.eu 

    Tel./Mobil  421 41 5498 343       

    Účel 
Spracúvanie osobných údajov pre potreby zverejňovania informačných materiálov zo 
školských kultúrnych a športových podujatí, súťaží, olympiád, výchovno-vzdelávacích 
aktivít, výletov a exkurzií, plaveckého a lyžiarskeho výcviku na webovom sídle školy, ako 

    Právny základ 
Čl.6, ods.1. písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) - 
dotknutá osoba, resp. jej zákonný zástupca, vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich 
osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely. 

    Kategória dotknutých osôb žiaci navštevujúci ZŠ a ich zákonní zástupci  

    Kategória osobných údajov bežné osobné údaje  

    Lehota na vymazanie osobných údajov 5 rokov , podrobnejšie v registratúrnom pláne. 

    Kategória príjemcov 
Osobné údaje sú sprístupnené len pre osoby poverené orgánom štátnej správy alebo 
územnej samosprávy pre výkon kontroly.  

    Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

    Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné / 
Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica - Bezpečnostná 
politika 

    Informačný systém  Evidencia informovaných súhlasov rodičov a iných zákonných zástupcov 



Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa 

Identifikačné a kontaktné 
údaje 

Prevádzkovateľ  
Zástupca 

prevádzkovateľa 
Sprostredkovateľ Zodpovedná osoba 

    Meno / Názov 
Základná škola s materskou 
školou 

Mgr.  Zuzana Maniaková Mgr. Jozefa Rybáriková BROS Computing, s.r.o. 

    IČO 42388244    40131335 36734 390 

    Adresa 
Školská 474/5, 013 14 
Kamenná Poruba 

  
 Kamenná Poruba 170, 

013 14 
Zádubnie 169, 010 03 Žilina 

    Email zs.kamporuba@zoznam.sk     brosland@brosland.eu 

    Tel./Mobil  421 41 5498 343    0904304364   

    Účel 

Evidencia a registrácia pracovných úrazov, iných úrazov, nebezpečných udalostí, chorôb 
z povolania, ohrození chorobou z povolania, vykonávanie vstupných školení a 
overovanie vedomostí pre novoprijímaných zamestnancov organizácie, sledovanie 
termínov plato 

    Právny základ 

Čl.6, ods.1. písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) - 
Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa: 
Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, Zákon č. 357/2013 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony 

    Kategória dotknutých osôb zamestnanci  

    Kategória osobných údajov bežné osobné údaje  

    Lehota na vymazanie osobných údajov 5 rokov , podrobnejšie v registratúrnom pláne. 

    Kategória príjemcov ---  

    Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

    Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné / 
Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica - Bezpečnostná 
politika 

    Informačný systém  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) a protipožiarna ochrana (PO) 



Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa 

Identifikačné a kontaktné 
údaje 

Prevádzkovateľ  
Zástupca 

prevádzkovateľa 
Sprostredkovateľ Zodpovedná osoba 

    Meno / Názov 
Základná škola s materskou 
školou 

Ing. Renáta Marťáková,  
triedni učitelia 

  BROS Computing, s.r.o. 

    IČO 42388244     36734 390 

    Adresa 
Školská 474/5, 013 14 
Kamenná Poruba 

    Zádubnie 169, 010 03 Žilina 

    Email zs.kamporuba@zoznam.sk     brosland@brosland.eu 

    Tel./Mobil  421 41 5498 343       

    Účel 
Účel spracúvania osobných údajov je vymedzený v §11 (vedenie pedagogickej a ďalšej 
dokumentácie) a v § 157 ods.7 (poskytovanie údajov do centrálneho registra) Zákona č. 
245/2008 Z.z. (školský zákon). Osobné údaje sú spracúvané ako podkladový materiál pre 

    Právny základ 

Čl.6, ods.1. písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) - 
Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa:  
§157, ods.10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, súvisiace právne normy: Zákon č. 596/2003 o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška č. 
308/2009 ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 
Z. z. o materskej škole. 

    Kategória dotknutých osôb žiaci navštevujúci ZŠ a ich zákonní zástupci  

    Kategória osobných údajov bežné osobné údaje v rozsahu podľa: §157, ods.3 zákona č. 245/2008 Z. z.  

    Lehota na vymazanie osobných údajov 10  rokov , podrobnejšie v registratúrnom pláne. 

    Kategória príjemcov 
Osobné údaje sú sprístupnené len pre osoby poverené orgánom štátnej správy alebo 
územnej samosprávy pre výkon kontroly.  

    Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

    Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné / 
Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica - Bezpečnostná 
politika 

    Informačný systém  Zápisné listy do 1. ročníka ZŠ 



Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa 

Identifikačné a kontaktné 
údaje 

Prevádzkovateľ  
Zástupca 

prevádzkovateľa 
Sprostredkovateľ Zodpovedná osoba 

    Meno / Názov 
Základná škola s materskou 
školou 

Mgr. Zuzana Maniaková, 
Ing.  Renáta Marťáková 

  BROS Computing, s.r.o. 

    IČO 42388244     36734 390 

    Adresa 
Školská 474/5, 013 14 
Kamenná Poruba 

    Zádubnie 169, 010 03 Žilina 

    Email zs.kamporuba@zoznam.sk     brosland@brosland.eu 

    Tel./Mobil  421 41 5498 343       

    Účel Osobné údaje sú spracúvané za účelom vydania rozhodnutia o prijatí do ZŠ 

    Právny základ 

Čl.6, ods.1. písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) - 
Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa:  
§157, ods.10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, súvisiace právne normy: Zákon č. 596/2003 o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška č. 
308/2009 ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 
Z. z. o materskej škole. 

    Kategória dotknutých osôb žiaci navštevujúci ZŠ a ich zákonní zástupci  

    Kategória osobných údajov bežné osobné údaje v rozsahu podľa: §157, ods.3 zákona č. 245/2008 Z. z.  

    Lehota na vymazanie osobných údajov 5 rokov , podrobnejšie v registratúrnom pláne. 

    Kategória príjemcov 
Osobné údaje sú sprístupnené len pre osoby poverené orgánom štátnej správy alebo 
územnej samosprávy pre výkon kontroly.  

    Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

    Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné / 
Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica - Bezpečnostná 
politika 

    Informačný systém  Rozhodnutia o prijatí odklade alebo neprijatí do základnej školy 



Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa 

Identifikačné a kontaktné 
údaje 

Prevádzkovateľ  
Zástupca 

prevádzkovateľa 
Sprostredkovateľ Zodpovedná osoba 

    Meno / Názov 
Základná škola s materskou 
školou 

 Ing. Renáta Marťáková 
Triedni učitelia 

  BROS Computing, s.r.o. 

    IČO 42388244     36734 390 

    Adresa 
Školská 474/5, 013 14 
Kamenná Poruba 

    Zádubnie 169, 010 03 Žilina 

    Email zs.kamporuba@zoznam.sk     brosland@brosland.eu 

    Tel./Mobil  421 41 5498 343       

    Účel 
Osobné údaje sú spracúvané za účelom vedenia evidencie o žiakoch a ich rodičoch v 
predpísanom rozsahu - katalógovom liste žiaka.. 

    Právny základ 

Čl.6, ods.1. písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) - 
Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa:  
§157, ods.10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, súvisiace právne normy: Zákon č. 596/2003 o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška č. 
308/2009 ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 
Z. z. o materskej škole. 

    Kategória dotknutých osôb žiaci navštevujúci ZŠ a ich zákonní zástupci  

    Kategória osobných údajov bežné osobné údaje  

    Lehota na vymazanie osobných údajov 60 rokov od narodenia , podrobnejšie v registratúrnom pláne. 

    Kategória príjemcov 
Osobné údaje sú sprístupnené len pre osoby poverené orgánom štátnej správy alebo 
územnej samosprávy pre výkon kontroly.  

    Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

    Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné / 
Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica - Bezpečnostná 
politika 

    Informačný systém  Katalógové listy žiakov 



Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa 

Identifikačné a kontaktné 
údaje 

Prevádzkovateľ  
Zástupca 

prevádzkovateľa 
Sprostredkovateľ Zodpovedná osoba 

    Meno / Názov 
Základná škola s materskou 
školou 

Mgr. Zuzana Maniaková,  
Darina Tuhá,  
Všetci pedagogickí zam. 

 ASC, s.r.o. BROS Computing, s.r.o. 

    IČO 42388244   31361161  36734 390 

    Adresa 
Školská 474/5, 013 14 
Kamenná Poruba 

  
Svoradova 1, 811 03    
Bratislava 

Zádubnie 169, 010 03 Žilina 

    Email zs.kamporuba@zoznam.sk     brosland@brosland.eu 

    Tel./Mobil  421 41 5498 343       

    Účel 

Účel spracúvania osobných údajov je vymedzený v §11 (vedenie pedagogickej a ďalšej 
dokumentácie) a v § 157 ods.7 (poskytovanie údajov do centrálneho registra) Zákona č. 
245/2008 Z.z. (školský zákon). Osobné údaje sú spracúvané za účelom vedenia 
kompletnej 

    Právny základ 

Čl.6, ods.1. písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) - 
Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa:  
§157, ods.10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, súvisiace právne normy: Zákon č. 596/2003 o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška č. 
308/2009 ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 
Z. z. o materskej škole. 

    Kategória dotknutých osôb žiaci navštevujúci ZŠ a ich zákonní zástupci  

    Kategória osobných údajov bežné osobné údaje v rozsahu podľa: §157, ods.3 zákona č. 245/2008 Z. z.  

    Lehota na vymazanie osobných údajov do (5)  (10)  (20)  (50)  (viac ako 50) rokov , podrobnejšie v registratúrnom pláne. 

    Kategória príjemcov 
Osobné údaje sa sprístupňujú pracovníkom obecného úradu a samosprávnym orgánom, 
a to len pre úradnú potrebu, tiež pre osoby poverené orgánom štátnej správy alebo 
územnej samosprávy pre výkon kontroly.  

    Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

    Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné / 
Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica - Bezpečnostná 
politika 

    Informačný systém  aSc Agenda 



Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa 

Identifikačné a kontaktné 
údaje 

Prevádzkovateľ  
Zástupca 

prevádzkovateľa 
Sprostredkovateľ Zodpovedná osoba 

    Meno / Názov 
Základná škola s materskou 
školou 

Mgr. Viera Kianičková 
CVTI SR oddelenie ŠVS  

PROFORIENT 
BROS Computing, s.r.o. 

    IČO 42388244     36734 390 

    Adresa 
Školská 474/5, 013 14 
Kamenná Poruba 

  
 Hurbanova 6 031 01 

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
Zádubnie 169, 010 03 Žilina 

    Email zs.kamporuba@zoznam.sk   danica.hacikova@svslm.sk brosland@brosland.eu 

    Tel./Mobil  421 41 5498 343    044/5526 220   

    Účel Osobné údaje sú spracúvané za účelom vedenia evidencie výchovného poradcu. 

    Právny základ 

Čl.6, ods.1. písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) - 
Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa:  
§157, ods.10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, súvisiace právne normy: Zákon č. 596/2003 o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška č. 
308/2009 ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 
Z. z. o materskej škole. 

    Kategória dotknutých osôb žiaci navštevujúci ZŠ a ich zákonní zástupci  

    Kategória osobných údajov bežné osobné údaje v rozsahu podľa: §157, ods.3 zákona č. 245/2008 Z. z.  

    Lehota na vymazanie osobných údajov do (5)  (10)  (20)  (50)  (viac ako 50) rokov , podrobnejšie v registratúrnom pláne. 

    Kategória príjemcov 
Osobné údaje sú sprístupnené len pre osoby poverené orgánom štátnej správy alebo 
územnej samosprávy pre výkon kontroly.  

    Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

    Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné / 
Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica - Bezpečnostná 
politika 

    Informačný systém  Agenda výchovného poradcu 



Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa 

Identifikačné a kontaktné 
údaje 

Prevádzkovateľ  
Zástupca 

prevádzkovateľa 
Sprostredkovateľ Zodpovedná osoba 

    Meno / Názov 
Základná škola s materskou 
školou 

Mgr. Viera Kianičková 
  
 

BROS Computing, s.r.o. 

    IČO 42388244     36734 390 

    Adresa 
Školská 474/5, 013 14 
Kamenná Poruba 

   Zádubnie 169, 010 03 Žilina 

    Email zs.kamporuba@zoznam.sk    brosland@brosland.eu 

    Tel./Mobil  421 41 5498 343       

    Účel Osobné údaje sú spracúvané za účelom vedenia evidencie. 

    Právny základ 

Čl.6, ods.1. písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) - 
Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa:  
§157, ods.10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, súvisiace právne normy: Zákon č. 596/2003 o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška č. 
308/2009 ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 
Z. z. o materskej škole. 

    Kategória dotknutých osôb žiaci navštevujúci ZŠ a ich zákonní zástupci  

    Kategória osobných údajov bežné osobné údaje v rozsahu podľa: §157, ods.3 zákona č. 245/2008 Z. z.  

    Lehota na vymazanie osobných údajov  podrobnejšie v registratúrnom pláne 

    Kategória príjemcov 
Osobné údaje sú sprístupnené len pre osoby poverené orgánom štátnej správy alebo 
územnej samosprávy pre výkon kontroly.  

    Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

    Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné / 
Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica - Bezpečnostná 
politika 

    Informačný systém  Agenda začlenených žiakov 



Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa 

Identifikačné a kontaktné 
údaje 

Prevádzkovateľ  
Zástupca 

prevádzkovateľa 
Sprostredkovateľ Zodpovedná osoba 

    Meno / Názov 
Základná škola s materskou 
školou 

Mgr. Jozef Dubovec,  
Bc. Jana Nemčeková 

  BROS Computing, s.r.o. 

    IČO 42388244     36734 390 

    Adresa 
Školská 474/5, 013 14 
Kamenná Poruba 

    Zádubnie 169, 010 03 Žilina 

    Email zs.kamporuba@zoznam.sk     brosland@brosland.eu 

    Tel./Mobil  421 41 5498 343       

    Účel 
Osobné údaje sú spracúvané ako podkladový materiál pre vypracovanie rozhodnutia o 
prijatí do ŠKD a následné vypacovanie osobného spisu v ŠKD 

    Právny základ 

Čl.6, ods.1. písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) - 
Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa:  
§157, ods.10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, súvisiace právne normy: Zákon č. 596/2003 o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška č. 
308/2009 ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 
Z. z. o materskej škole. 

    Kategória dotknutých osôb žiaci navštevujúci ZŠ a ich zákonní zástupci  

    Kategória osobných údajov bežné osobné údaje v rozsahu podľa: §157, ods.3 zákona č. 245/2008 Z. z.  

    Lehota na vymazanie osobných údajov 10 rokov , podrobnejšie v registratúrnom pláne. 

    Kategória príjemcov 
Osobné údaje sú sprístupnené len pre osoby poverené orgánom štátnej správy alebo 
územnej samosprávy pre výkon kontroly.  

    Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

    Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné / 
Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica - Bezpečnostná 
politika 

    Informačný systém  ŠKD - Zápisné listy do ŠKD 



Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa 

Identifikačné a kontaktné 
údaje 

Prevádzkovateľ  
Zástupca 

prevádzkovateľa 
Sprostredkovateľ Zodpovedná osoba 

    Meno / Názov 
Základná škola s materskou 
školou 

 Mgr. Zuzana Maniaková   BROS Computing, s.r.o. 

    IČO 42388244     36734 390 

    Adresa 
Školská 474/5, 013 14 
Kamenná Poruba 

    Zádubnie 169, 010 03 Žilina 

    Email zs.kamporuba@zoznam.sk     brosland@brosland.eu 

    Tel./Mobil  421 41 5498 343       

    Účel Osobné údaje sú spracúvané za účelom vydania rozhodnutia o prijatí do ŠKD 

    Právny základ 

Čl.6, ods.1. písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) - 
Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa:  
§157, ods.10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, súvisiace právne normy: Zákon č. 596/2003 o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška č. 
308/2009 ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 
Z. z. o materskej škole. 

    Kategória dotknutých osôb žiaci navštevujúci ZŠ a ich zákonní zástupci  

    Kategória osobných údajov bežné osobné údaje v rozsahu podľa: §157, ods.3 zákona č. 245/2008 Z. z.  

    Lehota na vymazanie osobných údajov  5  rokov , podrobnejšie v registratúrnom pláne. 

    Kategória príjemcov 
Osobné údaje sú sprístupnené len pre osoby poverené orgánom štátnej správy alebo 
územnej samosprávy pre výkon kontroly.  

    Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

    Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné / 
Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica - Bezpečnostná 
politika 

    Informačný systém  ŠKD - Rozhodnutia o prijatí odklade alebo neprijatí do ŠKD 



Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa 

Identifikačné a kontaktné 
údaje 

Prevádzkovateľ  
Zástupca 

prevádzkovateľa 
Sprostredkovateľ Zodpovedná osoba 

    Meno / Názov 
Základná škola s materskou 
školou 

Mgr. Jozef Dubovec,  
Bc. Jana Nemčeková 

  BROS Computing, s.r.o. 

    IČO 42388244     36734 390 

    Adresa 
Školská 474/5, 013 14 
Kamenná Poruba 

    Zádubnie 169, 010 03 Žilina 

    Email zs.kamporuba@zoznam.sk     brosland@brosland.eu 

    Tel./Mobil  421 41 5498 343       

    Účel 
Osobné údaje sú spracúvané za účelom vedenia evidencie o žiakoch navštevujúcich 
školský klub. 

    Právny základ 

Čl.6, ods.1. písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) - 
Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa:  
§157, ods.10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, súvisiace právne normy: Zákon č. 596/2003 o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška č. 
308/2009 ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 
Z. z. o materskej škole. 

    Kategória dotknutých osôb žiaci navštevujúci ZŠ a ich zákonní zástupci  

    Kategória osobných údajov bežné osobné údaje v rozsahu podľa: §157, ods.3 zákona č. 245/2008 Z. z.  

    Lehota na vymazanie osobných údajov 60 rokov od narodenia , podrobnejšie v registratúrnom pláne. 

    Kategória príjemcov 
Osobné údaje sú sprístupnené len pre osoby poverené orgánom štátnej správy alebo 
územnej samosprávy pre výkon kontroly, ďalej pre úradnú porebu ZŠ.  

    Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

    Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné / 
Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica - Bezpečnostná 
politika 

    Informačný systém  ŠKD - Triedne výkazy žiakov v ŠKD 



Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa 

Identifikačné a kontaktné 
údaje 

Prevádzkovateľ  
Zástupca 

prevádzkovateľa 
Sprostredkovateľ Zodpovedná osoba 

    Meno / Názov 
Základná škola s materskou 
školou 

Mgr. Jozefa Záňová   BROS Computing, s.r.o. 

    IČO 42388244     36734 390 

    Adresa 
Školská 474/5, 013 14 
Kamenná Poruba 

    Zádubnie 169, 010 03 Žilina 

    Email zs.kamporuba@zoznam.sk     brosland@brosland.eu 

    Tel./Mobil  421 41 5498 343       

    Účel Vedenie evidencie žiadostí o prijatie do MŠ 

    Právny základ 

Čl.6, ods.1. písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) - 
Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa:  
§157, ods.10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, súvisiace právne normy: Zákon č. 596/2003 o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška č. 
308/2009 ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 
Z. z. o materskej škole. 

    Kategória dotknutých osôb deti navštevujúce MŠ a ich zákonní zástupci  

    Kategória osobných údajov bežné osobné údaje v rozsahu podľa: §157, ods.3 zákona č. 245/2008 Z. z.  

    Lehota na vymazanie osobných údajov 10 rokov , podrobnejšie v registratúrnom pláne. 

    Kategória príjemcov ---  

    Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

    Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné / 
Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica Bezpečnostná 
politika 

    Informačný systém  Žiadosti o prijatie do materskej školy 



Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa 

Identifikačné a kontaktné 
údaje 

Prevádzkovateľ  
Zástupca 

prevádzkovateľa 
Sprostredkovateľ Zodpovedná osoba 

    Meno / Názov 
Základná škola s materskou 
školou 

Mgr. Jozefa  Záňová   BROS Computing, s.r.o. 

    IČO 42388244     36734 390 

    Adresa 
Školská 474/5, 013 14 
Kamenná Poruba 

    Zádubnie 169, 010 03 Žilina 

    Email zs.kamporuba@zoznam.sk     brosland@brosland.eu 

    Tel./Mobil  421 41 5498 343       

    Účel Osobné údaje sú spracúvané za účelom vydania rozhodnutia o prijatí do MŠ 

    Právny základ 

Čl.6, ods.1. písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) - 
Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa:  
§157, ods.10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, súvisiace právne normy: Zákon č. 596/2003 o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška č. 
308/2009 ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 
Z. z. o materskej škole. 

    Kategória dotknutých osôb deti navštevujúce MŠ a ich zákonní zástupci  

    Kategória osobných údajov bežné osobné údaje v rozsahu podľa: §157, ods.3 zákona č. 245/2008 Z. z.  

    Lehota na vymazanie osobných údajov  5 rokov , podrobnejšie v registratúrnom pláne. 

    Kategória príjemcov ---  

    Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

    Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné / 
Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica Bezpečnostná 
politika 

    Informačný systém  Rozhodnutia o prijatí do materskej školy 



Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa 

Identifikačné a kontaktné 
údaje 

Prevádzkovateľ  
Zástupca 

prevádzkovateľa 
Sprostredkovateľ Zodpovedná osoba 

    Meno / Názov 
Základná škola s materskou 
školou 

Mgr. Jozefa Záňová, 
triedni učitelia 

  BROS Computing, s.r.o. 

    IČO 42388244     36734 390 

    Adresa 
Školská 474/5, 013 14 
Kamenná Poruba 

    Zádubnie 169, 010 03 Žilina 

    Email zs.kamporuba@zoznam.sk     brosland@brosland.eu 

    Tel./Mobil  421 41 5498 343       

    Účel 
Osobné údaje sú spracúvané za účelom vedenia kompletnej evidencie o deťoch MŠ v 
predpísanom rozsahu vo forme osobného spisu. 

    Právny základ 

Čl.6, ods.1. písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) - 
Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa:  
§157, ods.10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, súvisiace právne normy: Zákon č. 596/2003 o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška č. 
308/2009 ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 
Z. z. o materskej škole. 

    Kategória dotknutých osôb deti navštevujúce MŠ a ich zákonní zástupci  

    Kategória osobných údajov bežné osobné údaje v rozsahu podľa: §157, ods.3 zákona č. 245/2008 Z. z.  

    Lehota na vymazanie osobných údajov  10 rokov,  podrobnejšie v registratúrnom pláne. 

    Kategória príjemcov ---  

    Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

    Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné / 
Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica Bezpečnostná 
politika 

    Informačný systém  Osobné spisy detí 



Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa 

Identifikačné a kontaktné 
údaje 

Prevádzkovateľ  
Zástupca 

prevádzkovateľa 
Sprostredkovateľ Zodpovedná osoba 

    Meno / Názov 
Základná škola s materskou 
školou 

Mgr. Jozefa Záňová, 
triedni učitelia 

  BROS Computing, s.r.o. 

    IČO 42388244     36734 390 

    Adresa 
Školská 474/5, 013 14 
Kamenná Poruba 

    Zádubnie 169, 010 03 Žilina 

    Email zs.kamporuba@zoznam.sk     brosland@brosland.eu 

    Tel./Mobil  421 41 5498 343       

    Účel 
Osobné údaje sú spracúvané za účelom vedenia evidencie o deťoch v jednotlivých 
triedach MŠ 

    Právny základ 

Čl.6, ods.1. písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) - 
Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa:  
§157, ods.10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, súvisiace právne normy: Zákon č. 596/2003 o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška č. 
308/2009 ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 
Z. z. o materskej škole. 

    Kategória dotknutých osôb deti navštevujúce MŠ a ich zákonní zástupci  

    Kategória osobných údajov bežné osobné údaje v rozsahu podľa: §157, ods.3 zákona č. 245/2008 Z. z.  

    Lehota na vymazanie osobných údajov  5 rokov,  podrobnejšie v registratúrnom pláne. 

    Kategória príjemcov ---  

    Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

    Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné / 
Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica Bezpečnostná 
politika 

    Informačný systém  Záznamy o deťoch 



Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa 

Identifikačné a kontaktné 
údaje 

Prevádzkovateľ  
Zástupca 

prevádzkovateľa 
Sprostredkovateľ Zodpovedná osoba 

    Meno / Názov 
Základná škola s materskou 
školou 

Mgr. Zuzana Maniaková  Pavol Kapralčík  BROS Computing, s.r.o. 

    IČO 42388244    35230657 36734 390 

    Adresa 
Školská 474/5, 013 14 
Kamenná Poruba 

   Udiča 134, 018 01  Zádubnie 169, 010 03 Žilina 

    Email zs.kamporuba@zoznam.sk    palopeto@stonline.sk brosland@brosland.eu 

    Tel./Mobil  421 41 5498 343    042/4383044   

    Účel 
Osobné údaje pre registratúrne stredisko sa nespracovávajú, ale len uchovávajú. Osobné 
údaje sú obsahom dokumentov, ktoré sú uložené v archíve. 

    Právny základ 

Čl.6, ods.1. písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) - 
Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa: 
Vyhláška č. 628/2002 Zb. Ministerstva vnútra SR, ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach, zákon č. 395/2002 Zb. o archívoch a 
registratúrach, zákon č. 241/2001 Zb. o ochrane utajovaných skutočností, Registratúrny 
poriadok a registratúrny plán. 

    Kategória dotknutých osôb deti navštevujúce MŠ a ich zákonní zástupci  

    Kategória osobných údajov bežné osobné údaje  

    Lehota na vymazanie osobných údajov do (5)  (10)  (20)  (50)  (viac ako 50) rokov , podrobnejšie v registratúrnom pláne. 

    Kategória príjemcov ---  

    Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

    Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné / 
Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica Bezpečnostná 
politika 

    Informačný systém  Registratúrne stredisko (archív MŠ) Archív MŠ je v archíve ZŠ  



Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa 

Identifikačné a kontaktné 
údaje 

Prevádzkovateľ  
Zástupca 

prevádzkovateľa 
Sprostredkovateľ Zodpovedná osoba 

    Meno / Názov 
Základná škola s materskou 
školou 

Mgr. Zuzana Maniaková 
Marek Horník- TELESYS, 
s.r.o. 

BROS Computing, s.r.o. 

    IČO 42388244    43595219 36734 390 

    Adresa 
Školská 474/5, 013 14 
Kamenná Poruba 

   Kunerad 186, 013 13 Zádubnie 169, 010 03 Žilina 

    Email zs.kamporuba@zoznam.sk     brosland@brosland.eu 

    Tel./Mobil  421 41 5498 343    0903193654   

    Účel 
Ochrana poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, ochrana majetku 
prevádzkovateľa alebo zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch. 

    Právny základ 

Čl.6, ods.1. písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) - 
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov 
prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú 
záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je 
dotknutou osobu dieťa. Tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných 
údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh. Prevádzkovateľ vykonal test 
proporcionality. 

    Kategória dotknutých osôb 
Všetky fyzické osoby, ktoré sú nasnímané kamerovým systémom v monitorovanom 
záujmovom priestore  

    Kategória osobných údajov bežné osobné údaje - bez rozpoznávania biometrických údajov  

    Lehota na vymazanie osobných údajov 
Len najkratšiu nevyhnutnú dobu určenú prevadzkovateľom - 3 dni. , podrobnejšie 
v registratúrnom pláne. 

    Kategória príjemcov 
Osobné údaje sú sprístupnené len pre osoby poverené orgánom štátnej správy alebo 
územnej samosprávy pre výkon kontroly.  

    Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

    Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné / 
Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica Bezpečnostná 
politika s prílohou "Pravidlá" 

    Informačný systém  Kamerový systém 

 


