
IS správa registratúry 
V tomto informačnom systéme osobných údajov prevádzkovateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a. 

s., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš 031 05, IČO: 36 672 441, ktorý má určenú zodpovednú osobu 

(kontaktný mail: osobne_udaje@lvsas.sk), spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t. j. fyzických 

osôb) v rámci spracovateľských činností, ktorých účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb 

a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie: 

 

Účel spracúvania 
Právny základ spracovateľskej 

činnosti 

Kategórie 

dotknutých 

osôb 

Kategória osobných 

údajov 

evidencia 

- zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch 

a registratúrach a o doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 

-vykonávacie predpisy k zákonu č. 

395/2002 Z. z., 

- osobitné predpisy (napr. zákon 

o účtovníctve), 

- 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) 

fyzické osoby: 

- odosielatelia a 

prijímatelia 

korešpondencie, 

- zamestnanci 

bežné osobné údaje 

výpožičky 

- zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch 

a registratúrach a o doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

- vykonávacie predpisy k zákonu č. 

395/2002 Z. z., 

- osobitné predpisy (napr. zákon 

o účtovníctve), 

- 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) 

fyzické osoby: 

- odosielatelia a 

prijímatelia 

korešpondencie, 

-zamestnanci 

bežné osobné údaje 

vyraďovanie a 

likvidácia 

- zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch 

a registratúrach a o doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 

- vykonávacie predpisy k zákonu č. 

395/2002 Z. z., 

- osobitné predpisy (napr. zákon 

o účtovníctve), 

- 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) 

fyzické osoby: 

- odosielatelia a 

prijímatelia 

korešpondencie, 

- zamestnanci 

bežné osobné údaje 

skenovanie 

vybraných 

registratúrnych 

záznamov pre 

interné potreby 

oprávnený záujem prevádzkovateľa 

zabezpečiť listinnú formu proti strate, 

zničeniu bezpečným technickým riešením 

(vybrané registratúrne záznamy) 

 

Pozn.: oficiálny registratúrny SW, resp. 

iný SW a bezpečné úložisko dát 

 

fyzické osoby 

 

bežné osobné údaje 

skenovanie 

registratúrnych 

záznamov pre 

potreby povinnej 

elektronickej 

komunikácie 

zákonná povinnosť podávať návrhy a iné 

podania vrátane potrebných príloh len 

elektronicky na základe osobitných 

predpisov (zákon o e-Governmente 

a osobitné predpisy) (napr. návrhy pre 

obchodný register) 

fyzické osoby 

- bežné osobné údaje,  

- nie je vylúčená ani 

osobitná kategória 

osobných údajov (citlivé 

údaje) 



s príslušnými 

orgánmi (prílohy) 

skenovanie 

registratúrnych 

záznamov pre 

potreby 

dobrovoľnej 

elektronickej 

komunikácie 

s príslušnými 

orgánmi (prílohy) 

oprávnený záujem (možnosť) 

prevádzkovateľa  podávať návrhy a iné 

podania vrátane potrebných príloh 

elektronicky z dôvodu efektívnosti 

a hospodárnosti (zákon o e-

Governmente a osobitné predpisy)  

fyzické osoby 

- bežné osobné údaje,  

- nie je vylúčená ani 

osobitná kategória 

osobných údajov (citlivé 

údaje) 

správa schránky 

vytvorenej podľa 

zákona                 

o e- Governmente 

- 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), 

- vykonávacie predpisy 

fyzické osoby 

- bežné osobné údaje, 

- nie je vylúčená ani 

osobitná kategória 

osobných údajov (citlivé 

údaje - napr. doručené 

rozhodnutia príslušných 

orgánov), či údaje 

týkajúce sa uznania viny 

za trestné činy 

a priestupky (napr. 

doručené 

rozhodnutia/rozsudky) 

 

Teda prevádzkovateľ spracúva osobné údaje fyzických osôb (dotknutých osôb) v informačnom systéme 

osobných údajov „IS správa registratúry“ v rámci spracovateľských činností vykonávaných na uvedené 

účely (tabuľka): 

- vedenia agendy správy registratúry (od pridelenia registratúrneho čísla záznamu, cez jeho vybavenie, 

po bezpečnú likvidáciu vrátane výpožičných pravidiel a vyraďovacieho konania), 

- správy schránky vytvorenej podľa zákona o e- Governmente,  
- skenovania. 

Účely sú uvedené v tabuľke. 

Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je plnenie zákonnej povinnosti 

prevádzkovateľom alebo oprávnený záujem prevádzkovateľa (pri skenovaní registratúrnych záznamov 

pre potreby dobrovoľnej elektronickej komunikácie s príslušnými orgánmi - oprávnený záujem 

prevádzkovateľa  podávať návrhy a iné podania vrátane potrebných naskenovaných príloh elektronicky 

z dôvodu efektívnosti a hospodárnosti; pri skenovaní vybraných registratúrnych záznamov pre interné 

potreby - oprávnený záujem prevádzkovateľa zabezpečiť listinnú formu určitých registratúrnych 

záznamov proti strate, zničeniu bezpečným technickým riešením). 

Dotknuté osoby poskytujú osobné údaje: 

- pri plnení zákonnej povinnosti prevádzkovateľom povinne, resp. prevádzkovateľ využíva už legálne 

získané osobné údaje z interných agend (napr. skenovanie registratúrnych záznamov pre potreby 

povinnej elektronickej komunikácie s príslušnými orgánmi), 

- v prípade spracúvania na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa povinne, aby prevádzkovateľ 

mohol naplniť sledovaný zámer, resp. prevádzkovateľ využíva už legálne získané osobné údaje 

z interných agend (napr. skenovanie registratúrnych záznamov pre potreby dobrovoľnej elektronickej 

komunikácie s príslušnými orgánmi). 

Avšak v prípade spracúvania na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa má dotknutá osoba 

právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov. Oprávnený záujem prevádzkovateľa musí 

presahovať oprávnený záujem dotknutej osoby na ochrane svojich osobných údajov. 

 

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb počas plynutia úložnej doby určenej v súlade 

so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach platným registratúrnym plánom (interným 

predpisom schváleným príslušným archívom), ak ich obsahujú registratúrne záznamy a následne sa 

bezpečne zlikvidujú/vymažú; tie osobné údaje, ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, 

https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov?p_p_id=enactmentSearch_WAR_portletsez&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_enactmentSearch_WAR_portletsez_iri=%2FSK%2FZZ%2F2013%2F305%2F20200701&_enactmentSearch_WAR_portletsez_zodpovedajucaUcinnost=24.11.2020
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov?p_p_id=enactmentSearch_WAR_portletsez&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_enactmentSearch_WAR_portletsez_iri=%2FSK%2FZZ%2F2013%2F305%2F20200701&_enactmentSearch_WAR_portletsez_zodpovedajucaUcinnost=24.11.2020
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov?p_p_id=enactmentSearch_WAR_portletsez&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_enactmentSearch_WAR_portletsez_iri=%2FSK%2FZZ%2F2013%2F305%2F20200701&_enactmentSearch_WAR_portletsez_zodpovedajucaUcinnost=24.11.2020
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov?p_p_id=enactmentSearch_WAR_portletsez&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_enactmentSearch_WAR_portletsez_iri=%2FSK%2FZZ%2F2013%2F305%2F20200701&_enactmentSearch_WAR_portletsez_zodpovedajucaUcinnost=24.11.2020
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov?p_p_id=enactmentSearch_WAR_portletsez&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_enactmentSearch_WAR_portletsez_iri=%2FSK%2FZZ%2F2013%2F305%2F20200701&_enactmentSearch_WAR_portletsez_zodpovedajucaUcinnost=24.11.2020


likviduje/vymazáva (prípadne nezvratne anonymizuje) prevádzkovateľ ihneď po naplnení účelu ich 

spracúvania.  

Likvidácia/výmaz musí byť bezpečný, teda nie je možné už obnoviť informačný obsah. Osobné údaje 

sa musia zlikvidovať/vymazať zo všetkých nosičov dát (listinná forma, elektronická forma). Namiesto 

výmazu môže prevádzkovateľ pristúpiť k bezpečnej anonymizácii osobných údajov (najmä v prípade, 

ak sa vyžaduje ponechať niektoré údaje v automatizovanom systéme, avšak bez možnosti identifikovať 

dotknuté osoby, napr. interné štatistické prehľady, ekonomické a hospodárske analýzy). 

 

Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú: 

- tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú na základe osobitných predpisov (najmä príslušné 

orgány, napr. príslušný archív), 

- samotné dotknuté osoby (majú právo na prístup k svojim osobným údajom),  

- oprávnené osoby prevádzkovateľa (riadne poverené a poučené vrátane poučenia o povinnosti 

mlčanlivosti), 

- sprostredkovateľ, resp. jeho oprávnené osoby, ak pôsobí. 

 

Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje aj tretím stranám, ktoré nie sú považované za 

príjemcov, ktorým sú údaje poskytované v súlade so zákonnou povinnosťou na výkon ich oficiálnych 

úloh. Osobné údaje si žiadajú spravidla na základe oprávnení, ktoré im vyplývajú z osobitných 

predpisov a v súvislosti s plnením ich úloh (napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR pri výkone 

dozoru, iné kontrolné, dohliadajúce a dozorujúce orgány). 

 

Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu, prípadne absolventi na praxi, 

členovia orgánov spoločnosti) sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené 

o povinnostiach vrátane povinnosti mlčanlivosti. 

 

Dotknutá osoba má: 

- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom,  

- právo na opravu svojich osobných údajov,  

- právo na vymazanie svojich osobných údajov,  

- právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, 

- právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov (v prípade spracovateľských činností, kde 

právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa). 

 

Žiadosti si dotknuté osoby môžu uplatňovať: 

- v listinnej forme na sídlo spoločnosti (prevádzkovateľa), 

- v elektronickej forme na mail osobne_udaje@lvsas.sk, 

- avšak z dôvodu, aby elektronické žiadosti neskončili ako SPAM, odporúčame využiť formulár. 

 

Vzory žiadostí, ktoré môžu dotknuté osoby použiť, sú dostupné aj na webovom sídle Úradu na ochranu 

osobných údajov Slovenskej republiky. 

 

Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov 

Slovenskej republiky (vzor návrhu, ktorý môžu dotknuté osoby použiť, je dostupný aj na webovom sídle 

Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky). 

 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie prevádzkovateľ 

neuskutočňuje. 

V podmienkach prevádzkovateľa sa neuskutočňuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane 

profilovania. 

 

Návrat 
 

mailto:osobne_udaje@lvsas.sk
https://www.lvsas.sk/osobne-udaje-odhlasenie
https://www.lvsas.sk/o-spolocnosti/osobne-udaje/povinne-informovanie-dotknutych-osob

