
 

 

Príloha k zásadám ochrany osobných údajov 
 

1. Personálna agenda zamestnancov 
Účel spracovania osobných údajov Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo 

obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru) vrátane agendy pracovnej zdravotnej služby, 
agendy zvyšovania kvalifikácie zamestnancov a predzmluvných vzťahov. V 
rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného 
účelu aj prostredníctvom: 
a) vedenia osobnej agendy zamestnancov v pracovnoprávnom pomere alebo 
inom obdobnom právnom vzťahu, 
b) spracúvania agendy prijímania zamestnancov do pracovného pomeru a 
skončenia pracovného pomeru, 
c) spracúvania potrebných štatistických výkazov, 
d) komplexné zabezpečenie primárnej starostlivosti 
o zdravie zamestnancov na pracovisku v zmysle platnej legislatívy z dôvodu 
prevencie chorôb z povolania, pracovných úrazov a udržanie pracovnej a 
funkčnej spôsobilosti zamestnancov v priebehu ich zamestnania 
(práceschopnosti). 

Názov informačného systému Personálna agenda zamestnancov 
Právny základ Personalistika: 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je Ústava Slovenskej 
republiky, zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 
predpisov, zákon NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme 
v znení neskorších predpisov, zákon NR SR 
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 NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov, zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový 
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, zákon NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 
neskorších predpisov, zákon NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o 
zmene a doplnení zákona NR SR č. 461/2003 Z. z. 
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR 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 
NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 650/2004 
Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, 
zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších 
predpisov, zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení 
neskorších predpisov, zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a 
nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon 
o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení, 
zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona 
NR SR č. 286/1992 Zb. 
o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 43/2004 Z. 
z. o starobnom dôchodkovom sporení, 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. 570/2005 Z.z. o brannej 
povinnosti a o zmene a doplnení niektorých 

 
 
 
 



 

 

 zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných 
náhradách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a o exekučnej 
činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, Zákon 
č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s 
poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zemne a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
Pracovná zdravotná služba: zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej 
starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o 
úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v 
znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch 
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného 
prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o 
náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií, Vyhláška Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208/2014 Z. z. o podrobnostiach o 
rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu 
odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú 
spôsobilosť. 
Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov: 
Zákon č. zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
Vyhláška č. 500/2006 Z. z. MPSVaR, ktorou sa ustanovuje vzor Záznamu o 
registrovanom pracovnom úraze, zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane 
pred požiarmi, v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy, 
Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Kategórie príjemcov Sprostredkovateľ na spracúvanie agendy pracovnej zdravotnej služby, 
orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych 
predpisov, Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, 
doplnkové správcovské spoločnosti. 

Cezhraničný prenos osobných údajov Neuskutočňuje sa 
Lehoty na vymazanie os. Údajov 
(uvedené lehoty sú po skončení 
pracovného pomeru) 

3 až 10 rokov, osobné spisy – do 70 roku života zamestnanca 

Informácia o existencii 
automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo manželky 
zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí 
zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2. Mzdová agenda zamestnancov 

Účel spracovania osobných údajov Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo 
obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru). V rámci predmetného informačného systému 
dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom: 
a) spracúvania potrebných štatistických výkazov, 
b) realizovania spracúvania miezd a vedenia príslušnej evidencie v zmysle 
mzdových predpisov, 
c) vykonávania zrážky zo mzdy voči štátu a iným subjektom podľa príslušných 
zákonov, 
d) prípravy podklady pre tvorbu rozpočtu v oblasti miezd, 
e) vedenia mzdovej agendy zamestnancov prevádzkovateľa IS pre účely 
pracovnoprávne, mzdové a pre účely nemocenského, zdravotného a sociálneho 
zabezpečenia a dane z príjmov zo závislej činnosti fyzických osôb v pracovnom 
pomere v zmysle Zákonníka práce a vedenia agendy pre potreby ich 
odmeňovania a s tým súvisiace úkony. 

Názov informačného systému Mzdová agenda zamestnancov 
Právny základ Mzdy: 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je Ústava Slovenskej 
republiky, zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 
predpisov, zákon NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme 
v znení neskorších predpisov, zákon NR SR 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 NR SR č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 
563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 461/2003 
Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 
600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR 
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 NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 
650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších 
predpisov, zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení 
neskorších predpisov, zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v 
znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a 
nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon o ochrane 
osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení, zákon NR SR č. 
152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 
286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR 
č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, 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. 570/2005 Z.z. o brannej 
povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, Zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 233/1995 
Z.z. o súdnych exekútoroch a o exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o 
zmene a doplnení ďalších zákonov, Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej 
starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a 
o zemne a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 



 

 

Kategórie príjemcov orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych 
predpisov, Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové 
správcovské spoločnosti. 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 
Lehoty na vymazanie os. údajov 
(uvedené lehoty sú po skončení 
pracovného pomeru) 

3 až 10 rokov, osobné spisy – do 70 roku života zamestnanca 

Informácia o existencii 
automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo manželky 
zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí 
zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci 

 
3. Agenda BOZP zamestnancov 

 
Účel spracúvania osobných údajov Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo 

obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru) vrátane agendy bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci. V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu 
hlavného účelu aj prostredníctvom komplexného zabezpečenia BOZP a s tým 
súvisiace úkony ako vedenie evidencie a registrácie pracovných úrazov, ako aj 
evidencia z vykonaných kontrol dodržiavania predpisov BOZP, školení 
zamestnancov a podobne. 

Názov informačného systému Agenda BOZP zamestnancov 
Právny základ BOZP: zákon č. zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
Vyhláška č. 500/2006 Z. z. MPSVaR, ktorou sa ustanovuje vzor Záznamu o 
registrovanom pracovnom úraze, zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 
požiarmi, v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy. 

Kategórie príjemcov Sprostredkovateľ na BOZP, orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy 
podľa príslušných právnych predpisov. 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 
Lehoty na vymazanie os. údajov 
(uvedené lehoty sú po skončení 
pracovného pomeru) 

3 až 10 rokov 

Informácia o existencii 
automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb zamestnanci, bývalí zamestnanci. 

 
4. Správa registratúry, evidencia prijatej a odoslanej pošty 

Účel spracúvania osobných údajov Zabezpečenie správy registratúry ako riadna evidencia záznamov (vedenie 
úplnej a presnej evidencie záznamov v registratúrnom denníku, vedenie 
registrov a indexov záznamov), riadne vyraďovanie spisov (záznamov), 
zabezpečenie plánovitého vyraďovania spisov (záznamov), ktoré nie sú 
potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich uloženia, evidencia došlej a 
odoslanej pošty, evidencia elektronickej pošty. 

Názov informačného systému IS Správa registratúry, evidencia prijatej a odoslanej pošty 
Právny základ Zákon NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, 305/2013 Z. z. o 

elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). 

 
 



 

 

 
 

5. Právne vzťahy a vymáhanie pohľadávok 
Účel spracúvania osobných údajov Zabezpečenie vedenia právnej agendy (napr. prvostupňové konanie, 

vybavovanie opravných prostriedkov, vybavovanie súdnych sporov 
zastupovanie v právnych veciach, uplatňovanie rozhodnutí o náhradách 
škôd, vymáhanie náhrad škôd, uplatňovanie záväzkov zo zmlúv, navrhovanie 
opatrení s organizačno-právnym dosahom, atď.), zabezpečenie 
vymáhania pohľadávok od dlžníkov 

Názov informačného systému IS Právne vzťahy a vymáhanie pohľadávok 
Právny základ Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, Zákon NR SR č. 
300/2005 Z. z. Trestný zákon, Zákon NR SR č. 301/2005 Z. z. Trestný 
poriadok, Zákon SNR č. 71/1967 Správny poriadok, Zákon č. 233/1995 Z. z. o 
súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon NR SR č. 
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon NR SR č. 153/2001 Z. z. o 
prokuratúre v znení neskorších predpisov, Zákon NR SR č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v platnom znení, - zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene 
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 
zákon) v znení neskorších predpisov, zákon o ochrane osobných údajov a 
súvisiace právne predpisy v platnom znení, Zákon NR SR č. 2/2017 ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a 
exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších 
zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony 

Kategórie príjemcov - sprostredkovateľ, 
- súdne orgány, 
- exekútorské úrady, 
- orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných 
právnych predpisov, 
- zamestnanci prevádzkovateľa IS, 
- dlžníci, 
- protistrany v sporoch, 
- iné fyzické osoby v postavení účastníkov konania. 

Cezhraničný prenos osobných údajov Neuskutočňuje sa 
Lehoty na vymazanie osobných údajov 10 rokov 
Informácia o existencii 
automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb - zamestnanci prevádzkovateľa IS, 
- dlžníci, 
- protistrany v sporoch, 
- iné fyzické osoby v postavení účastníkov konania, 
- zamestnanci prevádzkovateľa – dlžníci, 
- klienti/zákazníci prevádzkovateľa – dlžníci. 

Kategórie príjemcov orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných 
právnych predpisov 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 
Lehoty na vymazanie os. údajov 3 roky až po 70. rok života zamestnanca 
Informácia o existencii 
automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb dotknuté osoby v rámci všetkých účelov spracúvania osobných údajov 
vymedzených prevádzkovateľom 



 

 

 
 

6. Evidencia podriadených finančných agentov 
Účel spracúvania osobných údajov Základným účelom predmetného informačného systému je vedenie evidencie 

podriadených finančných agentov, ktorí vykonávajú finančné 
sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy so samostatným finančným 
agentom. 

Názov informačného systému IS Evidencia podriadených finančných agentov 
Právny základ Zmluva o výkone činnosti podriadeného finančného agenta uzavretá podľa 

ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v znení 
neskorších zmien a doplnkov a ust. § 9 zákona č. 186/2009 Z. z., t.j. zákona o 
finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších 
zmien a doplnkov. 

Kategórie príjemcov orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných 
právnych predpisov, NBS 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 
Lehoty na vymazanie os. údajov 70. rok života zamestnanca 
Informácia o existencii 
automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb - podriadení finanční agenti. 

 
7. Agenda klientov samostatného finančného agenta 

Účel spracúvania osobných údajov V rámci predmetného informačného systému dochádza k spracúvaniu 
osobných údajov fyzických osôb – klientov, ktorí prejavili záujem o 
sprostredkovanie finančných služieb samostatným finančným agentom – 
MAXIMA BROKER, a.s. a ktorým sú predkladané ponuky na uzavretie zmluvy 
o poskytnutí finančnej služby. 

Názov informačného systému IS Agenda klientov samostatného finančného agenta 
Právny základ Právnym základom spracúvania osobných údajov je Zákon č. 186/2009 Z. z. 

o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších 
zmien a doplnkov, Zmluva výkone činnosti SFA uzavretá s finančnou 
inštitúciou v zmysle Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a 
doplnkov a v zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. 

Kategórie príjemcov orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných 
právnych predpisov, NBS, zmluvné finančné inštitúcie 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 
Lehoty na vymazanie os. údajov Minim. 10 rokov od začiatku poistenia 
Informácia o existencii 
automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb fyzické osoby, ktoré prejavili záujem o sprostredkovanie finančných služieb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
8. Kontroly vybavenia sťažností klientov 

Účel spracovania osobných údajov Základným účelom predmetného IS je vybavovanie sťažností klientov v 
súlade so zákonom o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v 
znení neskorších zmien a doplnkov a to vykonávanie postupov pri ich 
podávaní, evidovaní, prijímaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku 
prešetrenia sťažností alebo prekontrolovania sťažností. Finančný agent je 
povinný prijímať všetky sťažnosti klientov alebo potenciálnych klientov, 
vzťahujúce sa na činnosť finančného agenta, ako aj sťažnosti klientov 
vzťahujúce sa na činnosť podriadeného finančného agenta, s ktorým má 
finančný agent uzatvorenú zmluvu podľa § 9 Zákona. 

Názov informačného systému IS Kontroly vybavenia sťažností klientov 
Právny základ Spracúvanie osobných údajov je povolené  zákonom NR SR č. 186/2009 Z. z. 

o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších 
zmien a doplnkov. 

Kategórie príjemcov orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných 
právnych predpisov, NBS. 

Cezhraničný prenos osobných údajov Neuskutočňuje sa 
Lehoty na vymazanie osobných údajov 5 rokov 
Informácia o existencii 
automatizovaného rozhodovania 

Neuskutočňuje sa 

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

 
9.  Správa poistných udalostí 

Účel spracúvania osobných údajov V rámci predmetného informačného systému dochádza k spracúvaniu 
osobných údajov fyzických osôb – klientov a to pri spolupráci pri vybavovaní 
nárokov a plnení plynúcich klientovi zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby, 
najmä v súvislosti s udalosťami rozhodujúcimi pre vznik takýchto nárokov, 
ak charakter finančnej služby takúto spoluprácu umožňuje. 

Názov informačného systému IS Správa poistných udalostí 
Právny základ Spracúvanie osobných údajov je povolené § 2, bod 1, ods. d) zákona NR SR č. 

186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v 
znení neskorších zmien a doplnkov. 

Kategórie príjemcov poisťovne 
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 
Lehoty na vymazanie os. údajov 10 rokov 
Informácia o existencii 
automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb fyzické osoby –klienti aj neklienti, poškodený resp. vinník 

 
10. Provízny systém 

Účel spracúvania osobných údajov V rámci predmetného informačného systému dochádza k spracúvaniu 
osobných údajov podriadených finančných agentov a zamestnancov pri 
priraďovaní provízií za získanie zákazníka. 

Názov informačného systému IS Provízny systém 
Právny základ Právnym základom spracúvania osobných údajov v predmetnom IS je Zmluva 

o spolupráci uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona 513/1991 Zb. 
obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov a ust. § 9 zákona 
č. 186/2009 Z.z., t.j. zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve v znení neskorších zmien a doplnkov – provízie PFA a 
zamestnancov. 

 
 



 

 

Kategórie príjemcov orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných 
právnych predpisov 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 
Lehoty na vymazanie os. údajov 10 rokov 
Informácia o existencii 
automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb - fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa IS, podriadení finanční 
agenti 

 
11. Zmluvné vzťahy, evidencia obchodných partnerov 

Účel spracúvania osobných údajov Tento IS tvorí zmluvnú časť prevádzkovaného IS. Jeho účelom je spracúvanie 
osobných údajov pri plnení úloh vyplývajúcich pre akciovú spoločnosť 
MAXIMA BROKER, a.s. pri zabezpečovaní úloh v oblasti uzatvárania zmlúv v 
zmysle predmetu činností vyplývajúcich zo zápisu v Obchodnom registri SR. 
Tento informačný systém spravuje informácie o zmluvných a obchodných 
partneroch prevádzkovateľa IS. 

Názov informačného systému IS Zmluvné vzťahy, evidencia obchodných partnerov 
Právny základ Právnym základom spracúvania osobných údajov v predmetnom IS je Zmluva 

o spolupráci uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona 513/1991 Z. z. 
Kategórie príjemcov orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných 

právnych predpisov 
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 
Lehoty na vymazanie os. údajov 10 rokov po skončení zmluvného vzťahu z dôvodu evidencie v rámci účtovnej 

agendy 
Informácia o existencii 
automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb odberateľ/dodávateľ – samostatne zárobkovo činná osoba 

 
12. Evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov 

Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je 
vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov dodávateľov a 
odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných 
povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko – odberateľských 
vzťahov. 

Názov informačného systému Evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov 
Právny základ § 78 od. 3 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Kategórie príjemcov Nie sú 
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 
Lehoty na vymazanie os. údajov Do 30 dní odo dňa skončenia dodávateľsko-odberateľských vzťahov 
Informácia o existencii 
automatizovaného rozhodovania vrátane 
profilovania 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb Fyzická osoba – zástupca (zamestnanec) dodávateľa, odberateľa 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

13. Uplatňovanie práv dotknutých osôb 
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je 

vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako 
dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov. 

Názov informačného systému IS Uplatňovanie práv dotknutých osôb 
Právny základ Čl. 6, odst. 1, písm. a), v súlade s čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 

Kategórie príjemcov orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných 
právnych predpisov 

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 
Lehoty na vymazanie os. údajov 3 roky odo dňa vybavenia žiadosti 
Informácia o existencii 
automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb fyzická osoba, ktorá sa ako dotknutá osoba v rámci 

 
14. Evidencia akcionárov 

Účel spracúvania osobných údajov V predmetnom informačnom systéme dochádza k spracúvaniu osobných 
údajov fyzických osôb – akcionárov pri vedení ich evidencie a následnému 
odovzdávaniu zoznamu akcionárov centrálnemu depozitárovi cenných 
papierov. 

Názov informačného systému IS Evidencia akcionárov 
Právny základ Právny základ spracúvania osobných údajov predstavuje § 156 ods. 6 zákona 

č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník. 
Kategórie príjemcov - orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných 

právnych predpisov 
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 
Lehoty na vymazanie os. údajov 10 rokov 
Informácia o existencii 
automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb Fyzické osoby - akcionári 

 
15. Ekonomicko – účtovná agenda 

Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie objednávok, došlých 
faktúr a fakturácia odberateľom, styk s bankou, vedenie pokladne, 
zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, 
evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a 
drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva 
organizácie. 

Názov informačného systému Ekonomicko-účtovný 
Právny základ Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon 
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení 
zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, 
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon 
č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 
znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 



 

 

Kategórie príjemcov orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov. 
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 
Lehoty na vymazanie os. údajov 
(uvedené lehoty sú podľa 
registratúrneho poriadku) 

10 rokov 

Informácia o existencii 
automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa, dodávatelia a odberatelia – 
fyzické osoby, zamestnanci dodávateľov a odberateľov, zástupcovia 
dodávateľov a odberateľov 

 
16. Marketing 

Účel spracúvania osobných údajov Vykonávanie marketingových prieskumov a poskytovania informácií o 
prevádzkovateľovi dotknutej osobe. Jedná sa o poskytovanie informácii 
súvisiacich s ponukou tovarov a služieb prevádzkovateľa alebo jeho 
obchodných partnerov, vrátane zasielania informácií o zvýhodnených 
ponukách, produktoch a iných aktivitách, ako i zasielanie obchodných 
oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov - formou 
poštového/e-mailového/alebo telefonického kontaktovania na kontaktné 
údaje uvedené dotknutou osobou. 

Názov informačného systému IS Marketing 
Právny základ Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o 

ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek 
odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania 
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 

Kategórie príjemcov Nie sú. 
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 
Lehoty na vymazanie os. údajov 2 roky po naplnení účelu spracúvania, resp. 30 dní po odvolaní súhlasu 
Informácia o existencii 
automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa 

Kategórie dotknutých osôb fyzická osoba – záujemca, ktorý prejavil záujem 

 


