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Informácia o účeloch spracúvania osobných údajov (OÚ), právnom základe, lehotách uchovávania 
a príjemcoch 

 
P. č. 

 
Účel spracúvania 

 
Právny základ spracovateľskej činnosti 

(nepovinné) 
 

Lehota na výmaz OÚ 
 

Kategória príjemcov 

 

1 Plnenie úloh FOV podľa zákona 
č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov 

a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších 

predpisov (zákon o ochrane vkladov) 
- zabezpečenie vyplácania náhrad za 

nedostupné vklady v bankách -  
súbory údajov - identifikácia 

vkladateľa, vkladu a jeho záväzku, , 
záznamy o vyplatených náhradách, 
reklamácie z vyplácania náhrad za 

nedostupné vklady v bankách  
a súvisiaca dokumentácia 

korešpondencia 

zákon č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (zákon o ochrane vkladov) 

 

 
10 
 

interné predpisy FOV, 
Registratúrny poriadok a plán 

FOV 
 
 
 
 
 
 
 
 

vkladatelia bánk, 
prevádzkovatelia IS, 

oprávnení zamestnanci 
FOV a bánk,  

iná oprávnená osoba 
 

2 Uplatňovanie práv FOV ako veriteľa 
v konkurzných konaniach vedených 
na majetok bánk v úpadku, prihlášky 

nárokov, súdne spory vedené 
v konkurzných konaniach, veriteľské 

výbory 

zákon č. 7/2005 Z. z. 
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 328/1991 Zb. 

o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších 
predpisov 

 
10 

súdy, správcovia 
konkurzných podstát, 

účastníci súdnych sporov, 
oprávnení zamestnanci 

FOV  

3 Personálno-mzdová agenda alebo 
názov Personalistika a mzdy 

(plnenie povinností zamestnávateľa 
súvisiacich s pracovnoprávnym 
vzťahom a obdobným vzťahom)  

 

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 

neskorších predpisov, zmluvný vzťah, zákon č. 

580/2004 Z. z. o  zdravotnom poistení a o zmene 

a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o 

poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

dobu uchovávania stanovuje 

zákon č. 580/2004 Z. z. o  

zdravotnom poistení, zákon  

č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení, zákon č. 395/2002 Z. z. 

zamestnanec, 
iný oprávnený subjekt, 
alebo dotknutá osoba 
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poistení, zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej 

štatistike, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, interné právne predpisy FOV 

o archívoch a registratúrach 
v znení neskorších predpisov 

a Registratúrny poriadok a plán 
FOV, interné právne predpisy 

FOV 

4 Poskytnutie kontaktných údajov 
žiadateľmi podľa zákona 

č. 211/2000 Z. z. o slobode 
informácií v znení neskorších 

predpisov  

zákon č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií  
v znení neskorších predpisov alebo súhlas 

dotknutej osoby 

 
5 rokov  

 

žiadatelia o sprístupnenie 
informácií podľa zákona 

č. 211/2000 Z. z., 
oprávnení zamestnanci 

FOV, iné oprávnené osoby 
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Verejné obstarávanie podľa zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov  

 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 
 

10 
§ 24 zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní  
a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších 
predpisov 

 
 

účastníci verejného 
obstarávania, oprávnení 
zamestnanci FOV, iné 

oprávnené osoby  
 

6 Vedenie účtovníctva  
Ekonomicko-účtovná agenda 

zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov, zákona č. 423/2015 Z. z. o 
štatutárnom audite v znení neskorších predpisov 

interné právne predpisy FOV 

 

10 rokov, pokiaľ inú dobu 
uchovávania neustanovuje zákon 

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 395/2002 Z. z. 
o archívoch a registratúrach 

 v znení neskorších predpisov -
 Registratúrny poriadok a plán 
FOV a interné právne predpisy 

FOV 

oprávnení zamestnanci 
FOV, audítor, iné 
oprávnené osoby 
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7 Správa registratúry –evidovanie 
došlých a odoslaných záznamov 
FOV – registratúrny denník 
a agendové evidencie 

zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch 
a registratúrach v znení neskorších predpisov, 

interné právne predpisy FOV 

dobu uchovávania stanovuje 
zákon č. 395/2002 Z. z.  

o archívoch a registratúrach  
v znení neskorších predpisov -
 Registratúrny poriadok a plán 

FOV 

oprávnení zamestnanci 
FOV, archivár, oprávnený 
zamestnanec Ministerstva 
vnútra SR a Slovenského 
národného archívu, iná 
oprávnená osoba alebo 

oprávnený orgán 

8 Písomný alebo telefonický  
kontakt s dotknutou osobou 

poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, 
so súhlasom dotknutej osoby 

dobu uchovávania stanovuje 
zákon č. 395/2002 Z. z.  

o archívoch a registratúrach  
v znení neskorších predpisov -
 Registratúrny poriadok a plán 

FOV 

oprávnení zamestnanci 
FOV, dotknutá osoba 

10 Vybavovanie súdnych sporov príslušné všeobecne právne predpisy 
v závislosti od predmetu súdneho sporu 

dobu uchovávania stanovuje 
zákon č. 395/2002 Z. z.  

o archívoch a registratúrach  
v znení neskorších predpisov -
 Registratúrny poriadok a plán 

FOV 

oprávnení zamestnanci 
FOV, dotknutá osoba, 

 súdy 

11 Príprava, uzatváranie a vykonávanie 
zmlúv, dohôd 

na základe zmluvy a všeobecne záväzných 
právnych predpisov 

10 účastníci zmluvných 
vzťahov 

12 Evidencia zodpovedných osôb FOV, 
prevádzkovateľov a 
sprostredkovateľov 

 5 rokov od skončenia určenia 
zodpovednej osoby  

oprávnení zamestnanci 
FOV, dotknutá osoba 

13 Sťažnosti - Vybavovanie sťažností 
podľa zákona č. 9/2010 Z. z. 
o sťažnostiach 

zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach 5 rokov 
 Registratúrny poriadok a plán 

FOV 

sťažovatelia, zamestnanci 
FOV, iná oprávnená 

osoba alebo oprávnený 
orgán 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/9/20121101.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/9/20121101.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/9/20121101.html

