P.č. Účel spracúvania
1 plnenie zákonných povinností spoločnosti ZSSK CARGO
súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci

Právny základ spracovateľskej činnosti

Kategórie dotknutých osôb

Čl.6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR;
zamestnanci ZSSK CARGO; bývalí
zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene zamestnanci ZSSK CARGO
a doplnení niektorých zákonovv 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. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach a o doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov;
zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov;
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Kategória osobných údajov

Lehota na výmaz OÚ

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

Bezpečnostné opatrenia
(technické a organizačné)
bezpečnostná politika
spoločnosti

meno a priezvisko zamestnanca,
osobné číslo, dátum narodenia,
názov organizačného útvaru,
profesia, rodné číslo, telefónny
kontakt, adresa bydliska

zamestnávateľ, Sociálna poisťovňa, 5 rokov po ukončení záznamu
zdravotné poisťovne, zástupcovia
zamestnancov, orgány štátnej
správy a verejnej moci oprávnené na
výkon kontroly a dozoru (napr.
inšpektorát práce), Ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny, subjekt
zabezpečujúci pracovnú zdravotnú
službu, pracovné zdravotné posudky
a posudzovanie zdravotnej
spôsobilosti, subjekty zabezpečujúce
poštové služby, subjekty
zabezpečujúce výkon externého
auditu, advokáti poskytujúci
spoločnosti ZSSK CARGO právne
služby, súdy, orgány činné v
trestnom konaní.

5 rokov od posledného záznamu

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosťi

zamestnávateľ, Sociálna poisťovňa, 5 rokov od posledného záznamu
zdravotné poisťovne, zástupcovia
zamestnancov, orgány štátnej
správy a verejnej moci oprávnené na
výkon kontroly a dozoru (napr.
Inšpektorát práce), Ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny, subjekt
zabezpečujúci pracovnú zdravotnú
službu, pracovné zdravotné posudky
a posudzovanie zdravotnej
spôsobilosti, subjekt zabezpečujúci
štatistiku, advokáti poskytujúci
spoločnosti ZSSK CARGO právne
služby, súdy, orgány činné v
trestnom konaní.

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosťi

2 vedenie evidencie o vstupných a periodických školeniach Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR,
zamestnanci ZSSK CARGO; bývalí
BOZP
zákon č. 124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zamestnanci, externé fyzické osoby
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Vyhláška č. 356/2007 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu
výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení
predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a
vzdelávacej činnosti,
zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

meno a priezvisko zamestnanca,
zamestnávateľ, externé fyzické
osobné číslo, dátum narodenia,
osoby,
názov organizačného útvaru,
profesia, rodné číslo, externé fyzické
osoby: titul, meno a priezvisko FO,
dátum narodenia, názov subjektu,
dátum platnosti preukazu,
evidenčné číslo preukazu
spôsobilosti BOZP

3 vedenie evidencie o úrazovosti,pracovných úrazov, iných Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR,
úrazov a nebezpečných udalosti
zákon č. 124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o
zmene a doplnení niektorých zákonov 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. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

meno a priezvisko zamestnanca,
osobné číslo, dátum narodenia,
názov organizačného útvaru,
profesia, rodné číslo. Údaje o
pracovnom úraze: okolnosti úrazu
(pracovisko, vykonávaná práca,
znalosti a skúsenosti poškodeného
pri výkone práce), následky úrazu
(smrť / ťažká ujma na zdraví, rozsah
poškodenia zdravia), opis priebehu
úrazu, príčina úrazu, vyjadrenie
poškodeného k úrazu, rozhodnutie o
stupni poškodenia – choroby z
povolania. Externé fyzické osoby:
titul, meno, priezvisko, dátum
narodenia, názov subjektu

zamestnanci ZSSK CARGO; bývalí
zamestnanci ZSSK CARGO, externé
fyzické osoby
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Katogória príjemcov

P.č. Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej činnosti

Kategórie dotknutých osôb

Kategória osobných údajov

Lehota na výmaz OÚ

Katogória príjemcov

zamestnávateľ, Sociálna poisťovňa, 5 rokov od posledného záznamu
zdravotné poisťovne, zástupcovia
zamestnancov, orgány štátnej
správy a verejnej moci oprávnené na
výkon kontroly a dozoru (napr.
Inšpektorát práce), Ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny, subjekt
zabezpečujúci pracovnú zdravotnú
službu, pracovné zdravotné posudky
a posudzovanie zdravotnej
spôsobilosti, exekútori, súdy,
orgány činné v trestnom konaní

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

Bezpečnostné opatrenia
(technické a organizačné)
bezpečnostná politika
spoločnosti

4 vedenie evidencie o závažných pracovných úrazov

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR,
zamestnanci ZSSK CARGO; bývalí
zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene zamestnanci ZSSK CARGO, externé
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
fyzické osoby
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. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

titul, meno a priezvisko
zamestnanca, osobné číslo, dátum
narodenia, názov organizačného
útvaru, profesia, rodné číslo,
kontaktné údaje, adresa bydliska.
Údaje o pracovnom úraze: okolnosti
úrazu (pracovisko, vykonávaná
práca, znalosti a skúsenosti
poškodeného pri výkone práce),
následky úrazu (smrť / ťažká ujma
na zdraví, rozsah poškodenia
zdravia), opis priebehu úrazu,
príčina úrazu, vyjadrenie
poškodeného k úrazu, odborná
spôsobilosť. Externé fyzické osoby:
titul, meno a priezvisko FO, dátum
narodenia, názov subjektu

5 vedenie evidencie vydaných a poskytnutých osobných
ochranných pracovných prostriedkov

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR,
zamestnanci ZSSK CARGO; bývalí
zákon č. 124/2006 Z.z.o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a zamestnanci ZSSK CARGO
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 o minimálnych
požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných
pracovných prostriedkov

meno a priezvisko zamestnanca,
zamestnávateľ, zamestnanci ZSSK
osobné číslo, dátum narodenia,
CARGO
profesia, potrebné OOPP,
softbiometrické údaje - váha,výška,
konfekčná veľkosť/šarža, obvod
ruky, dĺžka chodidla, obvod
hrudníka, obvod pásu, obvod hlavy,
pohlavie

5 rokov

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosťi

6 vedenie záznamov z výberového konania na pracovné
miesta

čl.6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR;
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
(predzmluvný vzťah);
zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov;
zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov

osobné údaje uvedené v životopise, spoločnosť ZSSK CARGO a.s.
v motivačnom liste, v žiadosti o
prijatie do zamestnania osobné
údaje, doklad o dosiahnutom
vzdelaní

2 roky

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika úradu

osobné údaje uvedené v životopise,
osobné údaje uvedené vo výpise z
registra trestov, doklad o
dosiahnutom vzdelaní , údaje
súvisiace s kvalifikáciou a
profesionálnymi skúsenosťami,
zdravotnú spôsobilosť na prácu,
psychickú spôsobilosť na prácu,
predloženie pracovného posudku a
potvrdenia o zamestnaní.

po dobu jedného roka, ktorý začne
plynúť prvým dňom kalendárneho
roka nasledujúceho po udelení
súhlasu dotknutej osoby

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

uchádzači o zamestnanie

7 vedenie všeobecnej databázy žiadosti a životopisov
čl. 6 ods. 1 písmeno a) Nariadenia GDPR slobodný súhlas dotknutej osoby so uchádzači o zamestnanie
uchádzačov o zamestnanie, ktorí spoločnosti ZSSK CARGO spracúvaním osobných údajov
dobrovoľne zaslali svoj životopis, motivačný list, žiadosť o
prijatie do zamestnania, alebo inú obdobnú
dokumentáciu
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súdy, orgány činné v trestnom
konaní, advokáti poskytujúci
spoločnosti ZSSK CARGO právne
služby, Inšpektorát práce

P.č. Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej činnosti

Kategórie dotknutých osôb

8 plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s
evidenciou a objasňovaním príčin nehôd, mimoriadnych a
škodových udalostí s cieľom zabezpečiť účinnú prevenciu
vzniku nehôd pri prevádzkovaní dráhy a doprave na dráhe
(ZSSK, ŽSR, ZSSK CARGO)

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR;
zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach a o doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
vyhláška MDVRR SR č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh v znení
neskorších predpisov, príkazu č. 2/2011 1. podpredsedu vlády a ministra
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR zo dňa 3. 11. 2011 na
zabezpečenie vyrozumievacieho a informačného systému v pôsobnosti
rezortu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky, Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 91/2003 zo 16.
decembra 2002 o štatistike železničnej dopravy,
zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v platnom znení, resp. inej súvisiacej
legislatívy
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. 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 práci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

zamestnanci ZSSK CARGO;
zamestnanci tretích strán
dodávateľov; svedkovia udalosti;
ďalší účastnici udalosti (usmrtené
osoby, zranené osoby)

9 vedenie evidencie ulatnených práv dotknutých osôb v
zmysle Kapitoly III Nariadenia GDPR;
zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Kapitola III Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z
27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorý sa zrušuje Smernica
95/46(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v súlade s ustanoveniami
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov - spracúvanie je
nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ

fyzické osoby uplatňujúce svoje
práva ako dotknuté osoby

10 povinnosti prevádzkovateľa - vybavovanie dopytov a
otázok dotknutých osôb adresovaných spoločnosti ZSSK
CARGO a.s.

čl.6 ods.1 a), b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 fyzické osoby odosielateľa
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorý sa zrušuje Smernica 95/46 ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov.

11 realizácia vydávania časopisov spoločnosti ZSSK CARGO
a.s.

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla
2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorý sa
zrušuje Smernica 95/46 ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov - článok 85 v spojení s § 78 ods. 2 platného
zákona o ochrane osobných údajov

12 vedenie evidencie doručenej a odoslanej pošty

Čl.6 ods.1 písm f) Nariadenia - oprávnený záujem spoločnosti ZSSK CARGO
ako prevádzkovateľa, ktorým sleduje prvotnú a generálnu evidenciu pošty
za účelom vedenia jej prehľadného zoznamu za predpokladu dodržania
zásady minimalizácie
13 spracovanie fotografií dotknutých osôb na účely
Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR - oprávnený záujem spoločnosti
transparentnej propagácie spoločnosti ZSSK CARGO a.s. a (dátumy narodenia a fotografie);
podpory lepšej internej a externej komunikácie, pričom § 13 ods. 1 písm. f) nového ZOOÚ) spoločnosti ZSSK CARGO zabzpečiť v
fotografie môžu byť umiestnené v organizačnej štruktúre rámci sociálnej politiky blahoželanie k jubileu, k pracovnému úspechu a na
a na nástenkách v priestoroch spoločnosti ZSSK CARGO, transparentnú propagáciu spoločnosti ZSSK CARGO;
ako aj na Intranete, v publikáciách, na sociálnych sieťach a Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR - slobodný súhlas dotknutej osoboy
na webovom sídle spoločnosti ZSSK CARGO a.s.
členov predstavenstva a dozornej rady

Kategória osobných údajov

Lehota na výmaz OÚ

Označenie tretej krajiny alebo
medzinárodnej organizácie
Meno, priezvisko, titul, trvalé
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Nehoy väčšieho rozsahnu 10 rokov; prenos do tretej krajiny sa
bydlisko, prechodné bydlisko, rodné orgány štátnej správy a verejnej
Nehody menšieho rozsahu 5 rokov; neuskutočňuje
číslo, údaje o vozidle, ktoré bolo
moci na výkon kontroly a dozoru
Náhrady škody veľkého rozsahu 10
účastníkom udalosti: typ, farba,
(napr. inšpektorát práce), policajný rokov;
EVČ/ŠPZ
zbor, orgány činné v trestnom
Náhrady škody menšieho rozsahu 5
konaní, súdne orgány, zástupcovia rokov;
zamestnancov, poisťovne, zdravotné Škodové udalosti - protokol o škode,
poisťovne, orgány štátnej správy,
zápisnica zo škodovej komisie 5
obce, iné oprávnené subjekty (napr. rokov
ŽSR, ZSSK Slovensko), Dopravný
úrad, vyššie územné celky

Bezpečnostné opatrenia
(technické a organizačné)
bezpečnostná politika
spoločnosti

meno, priezvisko, titul, dátum
fyzické osoby uplatňujúce práva
narodenia, adresa trvalého pobytu, dotknutých osôb
adresa na doručovanie, telefónny
kontakt, emailový kontakt, status
dotknutej osoby voči
prevádzkovateľovi;

5 rokov

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

dopyt fyzickej osoby (zákazníka) obchodnej činnosti

5 rokov

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

Prehľad a výstrižky článkov v tlači,
fotografický, filmový a zvukový
materiál týkajúce sa spoločnosti 5
rokov;
Reklamné publikácie o spoločnosti 5
rokov;
Tlačové správy a oficiálne vyhlásenia
5 rokov;
Časopis pre zákazníkov Cargo info 5
rokov;
Obchodná činnosť - propagácia
vlastná 5 rokov
Registratúrny denník 10 rokov, po
uplynutí 10 rokov pomocná
evidencia 5 rokov

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosťi

do doby naplnenia účelu
spracúvania fotografie,najdlhšie po
dobu trvania pracovného pomeru

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

osobné údaje dotknutej osoby nie
sú poskytované príjemcom.

zamestnanci ZSSK CARGO a.s., bývalí meno, priezvisko, pracovisko,
subjekty, ktorým je spoločnosť ZSSK
zamestnanci
obrazová podobizeň fyzickej osoby, CARGO povinná zasielať povinné
ďalšie informácie súvisiace s témou výtlačky publikácií
článku

fyzická osoba prijímatelia a
odosielatelia pošty, fyzická osoba v
pracovnom pomere

bežné osobné údaje, osobitná
kategória OU

zamestnanec ZSSK CARGO, ktorého vizuálna stránka, meno, priezvisko,
dokáže fotografia identifikovať
titul, funkcia, dátum narodenia
(jubilanti), ďalšie informácie
súvisiace s témou v článku v
podnikovom časopise
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poskytovateľ elektronickej
podateľne

zákazníci, dodávatelia, prípadne
ostatní zamestnanci spoločnosti
ZSSK CARGO, odberatelia časopisu

Katogória príjemcov

P.č. Účel spracúvania
14 vedenie a správa registratúry

Právny základ spracovateľskej činnosti

Kategórie dotknutých osôb

Kategória osobných údajov

Lehota na výmaz OÚ

Katogória príjemcov

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR;
zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisovVyhláška MV SR č. 628/2002 Z.z.,
Registratúrny poriadok a registratúrny plán ZSSK CARGO; všetky legislatívne
ustanovenia, zákony, vyhlášky a predpisy, ktoré upravujú lehotu uloženia
záznamov, archivovania a vyradenia (účtovné, personálne, právne a pod.)

okruh dotknutých osôb vyplýáva
primárne zo zákona o archívoch a
registratúrach a z interného
predpisu spoločnosti Registratúrny
poriadok ZSSK CARGO

bežné osobné údaje

Ministerstvo vnútra SR a ostatné
orgány štátnej správy na úseku
archívov a registratúr, súdy a orgány
činné v trestnom konaní, advokáti
poskytujúci spoločnosti ZSSK CARGO
právne služby, sprostredkovateľ
zabezpečujúci likvidáciu vyradených
registratúrnych záznamov
zabezpečuje na základe zmluvy

od 1 do 70 rokov v závislosti od
druhu osobných údajov, tie osobné
údaje, ktoré nie sú súčasťou
registratúrnych záznamov, likviduje
prevádzkovateľ ihneď po naplnení
účelu ich spracúvania

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

Bezpečnostné opatrenia
(technické a organizačné)
bezpečnostná politika
spoločnosti

15 vedenie evidencie v oblasti prepravných výhod pri
Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR,
preprave zamestnaneckých zásielok vo vlakoch nákladnej zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (PKZ
prepravy
ZSSK CARGO),
zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších
predpisov,
zákon č. 431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

zamestnanci ZSSK CARGO,
všeobecné osobné údaje, kontaktné osobné údaje dotknutej osoby nie
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, údaje
sú poskytované príjemcom
zamestnanci Železníc Slovenskej
republiky, zamestnanci Železničnej
spoločnosti Slovensko

3 roky

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

16 plnenie povinností prevádzkovateľa na zabezpečovanie
agendy hospodárskej mobilizácie a civilnej ochrany, ako aj
organizácia, riadenie a vykonávanie hospodárskomobilizačnej prípravy a civilnej ochrany (spracúvanie
osobných údajov za účelom krízového plánovania,
vyrozumenia SHM o vyhlásení núdzového stavu,
výnimočného stavu, vojnového stavu alebo vypovedaní
vojny, alebo o nariadení vykonania opatrení hospodárskej
mobilizácie, uloženia pracovnej povinnosti, vecného
plnenia, evidencie zamestnancov pre OÚ v sídle kraja na
účely ich oslobodenia od mimoriadnej služby a to na
právnom základe podľa zákona o hospodárskej mobilizácii
a riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a
vojnového stavu, zákona o riadení štátu v krízových
situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, vyhlášky
MH SR č. 385/ 2011 ktorou sa vykonávajú ustanovenia o
hospodárskej mobilizácii), plnenie povinnosti z refundácie
miezd pre účely hospodárskej mobilizácie a civilnej
ochrany

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR;
zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení
neskorších predpisov;
zákon č. 42/1994 Z. a. o civilnej ochrane obyvateľstva 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. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu
v znení neskorších predpisov;
zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času
vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, resp. inej súvisiacej
legislatívy;
vyhláška MH SR č.385/2011 ktorou sa vykonávajú ustanovenia o
hospodárskej mobilizácii a ďalších súvisiacich právnych predpisov

fyzické osoby v pracovnom pomere
ZSSK CARGO, ktorí poskytujú svoje
osobne údaje na účely civilnej
ochrany a na účely hospodárskej
mobilizácie.

17 vybavovanie podnetov doručených spoločnosti ZSSK
CARGO v súvislosti s oznammovaním protispoločenskej
činnosti a realizácia s tým súvisiacich opatrení

Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR;
fyzické osoby - oznamovatelia
zákon č.307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
platnom znení

meno, priezvisko, titul, miesto a
dátum narodenia, rodné číslo,
adresa trvalého pobytu, alebo
prechodného pobytu, pohlavie,
štátna príslušnosť, rodinný stav,
dosiahnuté vzdelanie, profesia,
telefónne číslo pevnej linky, mobilné
telefónne číslo, emialova adresa na
FO, alebo zamestnanca subjektu
hospodárskej mobilizácie, údaje na
FO súvisiace s jej zamestnaním, ako
je pracovné zaradenie, osobné číslo,
vodičský preukaz, osvedčenie
Národného bezpečnostného úradu,
vojenské zaradenie, informácie o
prostriedkoch individuálnej ochrany,
informácie týkajúce sa oslobodenia
od osobných úkonov

Policajný zbor, Ministerstvo dopravy
a výstavby SR, vyšší územný celok a
obec, Ministerstvo hospodárstva SR,
Ministerstvo obrany, Ministerstvo
práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
Ministerstvo zdravotníctva, okresný
úrad v sídle kraja, Železnice
Slovenskej republiky

dokumentácia civilnej ochrany 5
rokov;
hlavné úlohy CO - ročné 5 rokov po
skončení platnosti;
dokumentácia požiarnej ochrany 5
rokov po skončení platnosti;
dokumentácia hospodárskej
mobilizácie 3 roky

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

osobné údaje oznamovateľa v
rozsahu meno, priezvisko, adresa; (v
prípade anonymného podnetu sa
nespracúvajú osobné údaje, ale do
evidencie podnetov sa uvedie
poznámka, že ide o anonymný
podnet)

súd, orgány činné v trestnom
konaní, orgány štátnej správy a
verejnej moci na výkon kontroly a
dozoru (napr. Inšpektorát práce),
Ministerstvo spravodlivosti SR,
advokáti poskytujúci spoločnosti
ZSSK CARGO právne služby

stanovená zákonom - § 12 zákona
prenos do tretej krajiny sa
307/2014 Z.z. Podané podnety sa
neuskutočňuje
evidujú po dobu 3 rokov od
doručenia každého podnetu.
Rovnako dlho sa spracúvajú osobné
údaje osôb, ktoré podali podnety.

bezpečnostná politika
spoločnosti

orgány činné v trestnom konaní,
súdy, advokáti poskytujúci
spoločnosti ZSSK CARGO právne
služby, exekútori, audítori

5 rokov

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

centrálna evidencia sťažnosti 10
rokov, sťažnosti, petície, podania
vybavované útvarom kontroly 5
rokov

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

18 vedenie evidencie a vybavovanie súdnych sporov a iných Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR - oprávnené záujmy spoločnosti ZSSK
právnych konaní, ktorými spoločnosť ZSSK CARGO sleduje CARGO ako prevádzkovateľa, ktorými sleduje preukazovanie, uplatňovanie
najmä preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie
alebo obhajovanie svojich právnych nárokov.
svojich právnych nárokov

fyzické osoby, prevádzkovatelia a
sprostredkovatelia, oprávnené
osoby prevádzkovateľov a
sprostredkovateľov, dotknuté
osoby, iné fyzické osoby v postavení
účastníkov konania

bežné osobné údaje, ďalšie osobné
údaje zistené alebo poskytnuté v
priebehu vybavovania súdnych
sporov

19 plnenie povinnosti prevádzkovateľa v súvislosti s
prijímaním, evidovaním, prešetrovaním a oznamovaním
výsledkov prešetrení sťažností alebo prekontrolovania
sťažností dotknutých osôb

zamestnanci ZSSK CARGO, bývalí
zamestnanci ZSSK CARGO,
sťažobvatelia, zástupcovia
zamestnancov, odosielatelia a
prijímatelia sťažnosti, účastníci
konania, iný zákonom oprávnený
subjekt

bežné osobné údaje, údaje týkajúce orgány verejnej správy a iným
sa sťažnosti: predmet podania, proti osobám, v rámci poskytovanej
komu smeruje, výsledok
súčinnosti.
prešetrenia, dátum doručenia,
dátum vybavenia, prijaté opatrenia
a termíny ich splnenia, dátum
realizáciíe opatrení

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR;
zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov;
zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach a o doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
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P.č. Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej činnosti

Kategórie dotknutých osôb

Kategória osobných údajov

Lehota na výmaz OÚ

Katogória príjemcov

20 spracovanie účtovných dokladov, t.j. spracovanie
účtovných dát a výkazníctva, poskytovanie účtovných
informácií, metodiky a noriem, v oblasti účtovníctva
a daní

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR,
zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 563/2009 o správe dani (daňový poriadok) v znení neskorších
predpisov, resp. inej súvisiacej legislatívy,
zákon č. 222/2004 Z.z o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov,
zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č.
286/1992 Zb. o danicha z príjmov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník

zamestnanci spoločnosti ZSSK
CARGO, zamestnanci
dodávateľov/odberateľov tovarov a
služieb, zmluvné strany (klienti ZSSK
CARGO) fyzické osoby, zástupcovia
právnických osôb

meno, priezvisko, titul, adresa
trvalého bydliska, názov organizácie,
kontaktné údaje, faktúračné údaje,
právnické osoby, (osobné údaje
dotknutých osôb pochádzajú z
údajov v rámci účtovníctva a z
podkladov, ktoré sú odovzdávané
účtovníkom, napr.: zmluvy,
objednávky, rozhodnutia avšak nie
je vylúčené, že v niektorých
prípadoch sa získajú osobné údaje
priamo od dotknutých osôb (napr.
pokladňa)

daňový úrad, banky, advokáti
poskytujúci spoločnosti ZSSK CARGO
právne služby, audítori, externí
daňoví a účtovní poradcovia

osobné údaje sa spracúvajú na
dobu, ktorá je nevyhnutná
vzhľadom na účel spracúvania
osobných údajov. Po ukončení účelu
spracúvania osobných údajova je
zabezpečená likvidácia osobných
údajov.
Investičné faktúry podliehajúce
zákonu o dani z pridanej hodnoty 25
rokov, ostatná účtovná
dokumentácia 10 rokov

21 evidencia žiadostí o sprístupnenie informácií na základe
zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v platnom znení a ich
evidencia

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR,
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

fyzické osoby, žiadatelia v zmysle
zákona č.211/2000 Z.z. o slobode
infromácií v znení neskorších
predpisov a osobné údaje o
dotknutej osobej sprístupnené na
základe zaákona alebo
predchádzajúceho písomného
súhlasu

titul, meno, priezvisko, adresa na
doručovanie listových zásielok,
adresa na doručovanie v
elektronickej forme, ďalšie osobné
údaje žiadateľa a osobné údaje o
doktnutej osobe sprístupnené
povinnou osobou na základe
zákona, predchádzajúceho
písomného súhlasu alebo zistené
alebo poskytnuté v priebehu
konania

22 zabezpečenie administrácie užívateľských kont, ako aj
riadnej a efektívnej komunikácie medzi dodávateľom
informačného systému alebo aplikácie a spoločnosťou
ZSSK CARGO ako odberateľom.

Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR - oprávnený záujem spoločnosti ZSSK
CARGO ako prevádzkovateľa, ktorým sleduje riadne a plnohodnotné
využívanie dodaných informačných systémov a aplikácií

zamestnanci ZSSK CARGO,
zamestnanci tretích strán správcovia systémov

23 evidencia osôb (zamestnancov ZSSK CARGO a
zamestnancov tretích strán), ktoré majú oprávnenie na
oboznamovanie sa s obchodným tajomstvom ZSSK
CARGO

Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR - oprávnený záujem spoločnosti ZSSK
CARGO ako prevádzkovateľa, ktorým sleduje ochranu svojho obchodného
tajomstva

zamestnanci ZSSK CARGO
bežné osobné údaje
a zamestnanci tretích strán), ktorým
má byť sprístupnené obchodné
tajomstvo

súdy podľa zákona č.160/2015 Z. z. 5 rokov
Civilný sporový poriadok v znení
neskorších predpisov, zákona č.
161/2015 Z.z. Civilný mimosporový
poriadok v znení neskorších
predpisov, zákona č. 162/2015 Z. z.
Správny súdny poriadok v znení
neskorších predpisov a zákona č.
301/2005 Z. z. Trestný poriadok v
znení neskorších predpisov;
kontrolný orgán podľa zákona č.
10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej
správe v znení neskorších predpisov;
iný správny orgán podľa zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení
neskorších predpisov;
orgány činné v trestnom konaní
podľa zákona č. 301/2005 Z. z.
Trestný poriadok v znení neskorších
predpisov;
advokáti poskytujúci spoločnosti
ZSSK CARGO právne služby;
dotknutá osoba/jednotlivec podľa
zákona č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
slobode
meno, priezvisko, pracovisko,
subjekty,(zákon
ktoré vozmysle
uzavretých evidencia kódov a prístupových práv
kontaktné údaje (e-mail adresa, tel. zmluvných vzťahov dodávajú
3 roky,
kontakt), osobné číslo, pridelené
spoločnosti ZSSK CARGO informačné výmaz po skončení pracovného
prístupové práva, pridelená IP
systémy a aplikácie (aktuálny
pomeru, resp. po zrušení prístupu
adresa, pridelené technické
zoznam dodávateľov sa nachádza na
prostriedky
sekcii ICT spoločnosti ZSSK
CARGO),Tím BaSIT SICT a v určitých
prípadoch externý poskytovateľ
služby resp. licencie
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súdy, orgány činné v trestnom
konaní, advokáti poskytujúci
spoločnosti ZSSK CARGO právne
služby

3 roky

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

Bezpečnostné opatrenia
(technické a organizačné)
bezpečnostná politika
spoločnosti

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečostná polilitika
spoločnosti

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

P.č. Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej činnosti

Kategórie dotknutých osôb

Kategória osobných údajov

Lehota na výmaz OÚ

Katogória príjemcov

24 vedenie evidencie oprávnení na vstup do objektov,
kontrolovaný pohyb osôb v priestoroch ZSSK CARGO,
povolení na vstup cudzích osôb do obvodu ZSSK CARGO,
povolení jednorazového vstupu externej osoby do obvodu
ZSSK CARGO, osobitných povolení pre fyzické osoby,
povolení na vjazd cestného vozidla, povolení
jednorazového vjazdu
cestného vozidla

je plnenie zmluvného vzťahu uzavretého medzi spoločnosťou ZSSK CARGO a
dotknutou osobou;
Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR - oprávnený záujem spoločnosti ZSSK
CARGO ako prevádzkovateľa, ktorým sleduje kontrolovaný pohyb osôb v
priestoroch spoločnosti ZSSK CARGO, bezpečnosť svojich zamestnancov a
ochranu svojho majetku

zamestnanci ZSSK CARGO,
zamestnanci tretích strán, ktorí
vykonávaj nejaké činnosti pre ZSSK
CARGO a vstupujú
do obvodov spoločnosti, cudzie
osoby, ktoré vstupujú do obvodu
spoločnosti z iných dôvodov,
právnické a fyzické osoby
vykonávajúce zmluvou dohodnuté
práce v obvode ZSSK CARGO

externé osoby povolenie na
nevyhnutnú potrebu:
titul, meno, priezvisko osoby žiadateľa, dátum narodenia,
zamestnávateľ a adresa
zamestnávateľa, doba platnosti, účel
vstupu, obvod vstupu, dátum
vydania povolenia, pečiatka a podpis
vydávajúceho;
externé osoby povolenie
jednorázového vstupu: titul, meno a
priezvisko osoby, dátum narodenia,
účel vstupu, obvod vstupu – presné
vymedzenie obvodu, priestoru
činnosti, zamestnávateľ a adresa
zamestnávateľa, dátum a časové
rozmedzie vstupu, pečiatka a podpis
vydávajúceho,evidenčné číslo
povolenia;
povolenie na vjazd cestného vozidla:
evidenčné číslo vozidla, vjazd do
obvodu,účel vstupu,platnosť s
preukazom, titul, meno, priezvisko,
dátum narodenia, zamestnávateľ,
dátum vydania, pečiatka
zamestnávateľa,podpis
vydávajúceho.

príslušníci súkromnej bezpečnostnej
služby zabezpečujúcej ochranu
majetku spoločnosti ZSSK CARGO,
majitelia nehnuteľností, ktoré boli
spoločnosti ZSSK CARGO
prenechané do užívania.

evidencia povolení vstupu do
objektov 2 roky, jednorázové
povolania vstupu a vjazdu do
objektov 1 rok

25 vydávanie a evidencia služovných preukazov
zamestnancov spoločnosti ZSSK CARGO

je plnenie zmluvného vzťahu uzavretého medzi spoločnosťou ZSSK CARGO a zamestnanci ZSSK CARGO, členovia
dotknutou osobou
dozornej rady, bývalí zamestnanci

obrazové podobizne zamestnancov, bez príjemcov
poradové číslo, osobné číslo
zamestnanca, funkcia, organizačný
útvar, pracovisko,obvod vstupu, účel
vstupu do obvodu, ďalšie
oprávnenia, poznámka 1. (skr.
platnosti a vydávajúceho útvaru),
poznámka 2. (dôvod a dátum
zmeny, výstupu),číslo
zamestnaneckého preukazu, dátum
vydania

pri skončení pracovného pomeru je prenos do tretej krajiny sa
zamestnanec povinný
neuskutočňuje
zamestnanecký preukaz 2 roky

bezpečnostná politika
spoločnosti

26 vedenie agendy orgánov spoločnosti ZSSK CARGO,
ktorými je myslené predstavenstvo spoločnosti ZSSK
CARGO a dozorná rada spoločnosti ZSSK CARGO

je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba,
Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR,
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
resp. inej súvisiacej legislatívy,
Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR - oprávnený záujem spoločnosti ZSSK
CARGO - osobné údaje, ktoré nie sú nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo
zákonnej povinnosti a to napríklad údajov o vzdelaní, pracovnej histórii
dotknutej osoby a podobne, pričo príslušné osobné údaje môžu byť
umiestnené na Intranete a ne webovom sídle spoločnosti ZSSK CARGO,
prípadne sociálnych sieťach

osobné údaje členov predstavenstva
a členov dozornej rady, osobné
údaje splnomocnenca - zástupcu
jedného akcionára, fyzické osoby
splnomocnené štatutárom

meno, priezvisko, titul, rodné meno,
rodinný stav, bydlisko, rodné číslo,
dátum narodenia, miesto narodenia,
štátna príslušnosť, číslo dokladu
totožnosti, adresa pre doručovanie
zásielok, telefón, kópia OP, údaje o
rodinných príslušníkov. Údaje
identifikajúce splnomocnenca
akcionára: meno, priezvisko, dátum
narodenia, bydlisko. Ďalšie údaje :
číslo bankového účtu, údaje o
zdravotnej poisťovni

orgány verejnej moci, Ministerstvo
dopravy a výstavby SR, súdy SR a
advokáti poskytujúci spoločnosti
ZSSK CARGO právne služby

zápisnice z rokovaní Predstavenstva prenos do tretej krajiny sa
a Dozornej rady 10 rokov;
neuskutočňuje
rokovací poriadok a štatúty
Predstavenstva a Dozornej rady 5
rokov;
príkazy, rozhodnutia, opatrenia,
nariadenia GR a členov
Predstavenstva 5 rokov;
korešpondencia 5 rokov

bezpečnostná politika
spoločnosti

27 identifikácia fyzickej osoby pri jednorazovom vstupe do
priestorov spoločnosti ZSSK CARGO a pohybujúcich sa v
rámci priestorov ZSSK CARGO

Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR - oprávnený záujem spoločnosti ZSSK
CARGO ako prevádzkovateľa, ktorým sleduje bezpečnosť svojich
zamestnancov a ochranu svojho majetku

dotknutými osobami sú osoby,
ktorým bude umožnený vstup do
priestorov ZSSK CARGO.

titul, meno a priezvisko návštevníka,
číslo OP návštevníka alebo
cestnového dokladu, názov
organizácie, z ktorej je návštevník,
meno a priezvisko navštívenej
osoby, čas príchodu, čas odochudu,
číslo pridelenej návštevnej karty.

príslušníci súkromnej bezpečnostnej 1 rok
služby zabezpečujúcej ochranu
majetku spoločnosti ZSSK CARGO a
chod vrátnic, majitelia
nehnuteľností, ktoré boli spoločnosti
ZSSK CARGO prenechané do
užívania, súdy, orgány činné v
trestnom konaní, policajné zbory

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

28 zabezpečenie riadnej elektronickej komunikácie
prevádzkovateľa s orgánmi verejnej moci vzhľadom na
realizáciu výkonu ich pôsobnosti v elektronickej podobe.

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia,
zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente) v platnom znení

fyzické osoby v pracovnom pomere, bežné osobné údaje, osobitná
fyzické osoby tretích strán,ktorí sú kategória OÚ
príjmatelia a odosielatelia tretích
strán

národná agentúra pre sieťové a
do doby (momentu) spracúvania
elektronické služby (NASES), orgány osobných údajov, zmeny účelu
verejnej moci, subjekty
spracúvania osobných údajov
zabezpečujúce správu a podporu
informačných technológií, advokáti
poskytujúci spoločnosti ZSSK CARGO
právne služby.

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti
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Označenie tretej krajiny alebo
medzinárodnej organizácie
prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

Bezpečnostné opatrenia
(technické a organizačné)
bezpečnostná politika
spoločnosti

P.č. Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej činnosti

Kategórie dotknutých osôb

Kategória osobných údajov

Lehota na výmaz OÚ

29 spracúvania osobných údajov je vybavovanie dopytov a
otázok dotknutých osôb adresovaných spoločnosti ZSSK
CARGO

Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR - súhlas dotknutej osoby so
spracúvaním osobných údajov, ktorý môže dotknutá osoba kedykoľvek
odvolať, resp. plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba

fyzická osoba odosielateľa

dopyt fyzickej osoby, dopyt
zákazníka z obchodnej činnosti,
dopyt uchádzača o zamestnanie

osobné údaje dotknutej osoby nie
sú poskytované príjemcom

30 vykonanie bezpečnostnej previerky zamestnancov podľa
ust. § 17 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných
skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.

Čl.6 ods. 1 písm. c) Nariadenia,
Zamestnanci ZSSK CARGO, rodinní
zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení
príslušníci
neskorších predpisov;
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 216/2004 Z. z., ktorým sa
ustanovujú oblasti utajovaných skutočností;
vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 301/2013 Z. z. o priemyselnej
bezpečnosti a o bezpečnostnom projekte podnikateľa v znení neskorších
predpisov;
vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č.336/2004 Z. z. o fyzickej
bezpečnosti a objektovej bezpečnosti v znení neskorších predpisov;
vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č.337/2004 Z. z., ktorou sa
upravujú podrobnosti o certifikácii mechanických zábranných prostriedkov a
technických zabezpečovacích prostriedkov a o ich používaní v znení
neskorších predpisov;
vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č.453/2007 Z. z. o
administratívnej bezpečnosti v znení v znení neskorších predpisov;
vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č.339/2004 Z. z. o bezpečnosti
technických prostriedkov v znení neskorších predpisov;
vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č.340/2004 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o šifrovej ochrane informácií v znení neskorších
predpisov, resp. inej súvisiacej legislatívy

Údaje identifikujúce preverovanú
osobu: titul, meno, priezvisko,
súčasné priezvisko, rodné priezvisko,
iné používané priezvisko, vedecká
hodnosť, adresa (trvalé bydlisko,
prechodné bydlisko), telefónny
kontakt, dátum narodenia, miesto
narodenia,rodné číslo. Údaje o
rodinnom stave: ženatý/vydatá,
slobodný/ná, vdovec/vdova,
rozvedený/ná, dátum sobáša,
ovdovenia, rozvedenia, Údaje o
štátnej príslušnosti: štátna
príslušnosť a jej zmeny, ďalšie štátne
príslušnosti, Údaje o dokladoch
údaje o občianskom preukaze (číslo,
vydávajúci orgán, dátum
vydania),údaje o cestovnom doklade
(typ, číslo, vydávajúci orgán, dátum
vydania, vydávajúci štát), Údaje o
dlhšom ako 30 dňovom pobyte
cudzinca v SR počas posledných
siedmich rokov, ak je preverovanou
osobou

Ministerstvo hospodárstva, Národný
bezpečnostný úrad, osoby
oprávnené oboznamovať sa s
utajovanými skutočnosťami.

31 je zabezpečenie prepravnej služby, ktorá pozostáva
z vnútroštátnej prepravy a medzinárodnej prepravy.

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR,
zamestnanci ZSSK CARGO,
zákon č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov, odosielateľ a príjemca adresát
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
vyhlášky Ministerstva zahraničných vecí č. 8/1985 Zb. o Dohovore o
medzinárodnej železničnej preprave (COTIF), jednotných právnych
predpisov pre zmluvu o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (CIM –
dodatok B k Dohovoru),
oznámenia Ministerstva zahraničných vecí č. 181/2002 Z. z. o podpísaní
Dohoda medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej
republiky, Ministerstvom železníc Ruskej federácie a Ministerstvom dopravy
Ukrajiny o medzinárodnej železničnej preprave tovaru medzi Slovenskou
republikou, Ruskou federáciou a Ukrajinou a o tranzitných prepravách po
železniciach týchto štátov, Dohody o medzinárodnej železničnej preprave
tovaru (SMGS) (Budapešť 10. júla 1951), resp. inej súvisiacej legislatívy,
plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na
základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením
zmluvy

údaje identifikujúce zamestnanca:
titul, meno, priezvisko, osobné číslo,
organizačný útvar, profesia.
údaje idntifikujúce odosielateľa:
titul, meno, priezvisko, adresa, druh
dokladu totožnosti, číslo, stanica
odchodu.
údaje identifikajúce adresáta: titul,
meno, priezvisko, adresa, stanica
príchodu

Orgány Finančnej správy, Útvar
5 rokov
vedúceho hygienika rezortu pri
Ministerstve dopravy a výstavby SR,
advokáti poskytujúci spoločnosti
ZSSK CARGO právne služby
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Katogória príjemcov

Označenie tretej krajiny alebo
medzinárodnej organizácie

Bezpečnostné opatrenia
(technické a organizačné)

10 rokov po skončení platnosti
previerky (záznamy z previerok), 1
rok po skončení vedenia zoznamu
prevádzkovateľom (zoznam a
evidencia oprávnených osôb na
oboznamovanie sa s utajovanými
skutočnosťami) resp.§ 20 zákona č.
395/2002 Z. z. v znení zákona č.
216/2007 Z. z.
priemyselná bezpečnosť 5 rokov,

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

v určitých prípadoch (napríklad v
bezpečnostná politika
prípade medzinárodnej prepravy,
spoločnosti
ktorá sa dotýka aj Tretej krajiny)
zamýšľa preniesť v nevyhnutnom
rozsahu osobné údaje zamestnanca
do Tretej krajiny, pričom tento
prenos sa vykonáva len v súvislosti s
výkonom práce zamestnanca pre
spoločnosť ZSSK CARGO. Prenos
osobných údajov do Tretej krajiny je
možné uskutočniť, a to s poukazom
na existujúce rozhodnutia Európskej
komisie, že príslušná Tretia krajina
zaručuje primeranú úroveň ochrany

P.č. Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej činnosti

Kategórie dotknutých osôb

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR - v zmysle Dohovoru o medzinárodnej
železničnej preprave (COTIF),
Dodatok C - Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného
tovaru (RID), Smernice európskeho parlamentu a rady 2008/68/ES z 24.
septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru,
zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 55/2006 Z. z. o
podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie v
znení neskorších predpisov,
vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 57/2006 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri preprave
rádioaktívnych materiálov v znení neskorších predpisov,
vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 51/2006 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie fyzickej
ochrany, resp. inej súvisiacej legislatívy

zamestnanci spoločnosti ZSSK
bežné údaje (dochádzka a výkaz
CARGO (osoby zúčastňujúce sa na
evidencie)
preprave - rušňovodič, vlakvedúci a
pod.) podľa
kategórie prepravovaného
materiálu

Železnice Slovenskej republiky,
5 rokov
Bratislava, Železničná polícia SR,
atómové elektrárne v Mochovciach
a Jaslovských Bohuniciach, Úrad
jadrového dozoru SR

33 monitorovanie prevádzky a používania služobných
Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR - oprávnený záujem spoločnosti ZSSK
vozidiel (CMV), pričom sa jedná predovšetkým o GPS
CARGO ako prevádzkovateľa, ktorým sleduje ochranu svojho majetku, ale aj
monitoring vozidiel a evidenciu osôb oprávnených na
bezpečnosť osôb oprávnených na vedenie služobného vozidla
vedenie služobného vozidla, účelom monitorovania GPS
osobných a nákladných motorových vozidiel je sledovanie
polohy CMV v reálnom čase, stave paliva v nádrži o
vodičovi, ktorý riadi vozidlo

zamestnanci ZSSK Cargo,
bežné osobné údaje
zamestnanci využívajúci služobné
vozidlo, zamestnanci oprávnení viesť
HŽV a VZV

finačná správa, súdy, orgány činné v 10 rokov
trestnom konaní, orgány štátnej
správy a verejnej moci na výkon
kontroly a dozoru (napr. inšpektorát
práce), subjekty zabezpečujúce
správu a podporu informačných
technológií na zabezpečovanie
prevádzky príslušných
monitorovacích prostriedkov,
advokáti poskytujúci spoločnosti
ZSSK CARGO právne služby

34 obrazové monitorovanie areálu a priestorov spoločnosti Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR - oprávnený záujem spoločnosti ZSSK
ZSSK CARGO s cieľom zabezpečiť ochranu majetku
CARGO ako prevádzkovateľa, ktorým sleduje predovšetkým bezpečnosť a
spoločnosti ZSSK CARGO a majetku tretích osôb
ochranu svojho majetku
zvereného spoločnosti ZSSK CARGO, ochranu zdravia osôb
nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch, ochranu
finančných záujmov spoločnosti ZSSK CARGO, zamedzenie
možného úniku utajovaných informácií, ochranu iných
práv a právom chránených záujmov spoločnosti ZSSK
CARGO alebo tretej strany a predchádzanie škodám, ako
aj zabezpečiť ochranu verejného poriadku a bezpečnosti

zamestnanci, fyzické osoby
snímka schopná identifikovať fyzickú zmluvné strany na základe
nachádzajúce sa v monitorovaných osobu, obrazový záznam, on-lin
zmluvného vzťahu, orgány činné v
priestoroch (zákazníci, dodávatelia a záznam, údaje o správaní a konaní trestnom konaní, súdy, advokáti
pod.)

35 vedenie evidencie ubytovaných osôb (a to občanov SR,
ako aj občanov iných krajín)

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR,
zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a
registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších právnych
predpisov,
zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších právnych predpisov;
Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR - alternatívne oprávnený záujem
spoločnosti ZSSK CARGO ako prevádzkovateľa, ktorým sleduje splnenie si
svojich zmluvných povinností voči obchodným partnerom

ubytovaní zamestnanci ZSSK CARGO,
na základe zmluvy s organizáciou,
utbytovaní externí zákazníci na
základe obchodná zmluva

36 vedenie databázy ubytovaných osôb za účelom plnenia
povinností spoločnosti ZSSK CARGO v zmysle zmluvných
vzťahov uzavretých s obchodnými partnermi (napr.
spoločnosť ZSSK CARGO je povinná viesť zoznam
ubytovaných ako podklad pre fakturáciu a odovzdávať ho
obchodnému partnerovi, pre ktorého zamestnancov
zabezpečuje ubytovanie)

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR,
ubytovaní firemní zákazníci na
zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a
základe zmluvy
registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších právnych
predpisov,
zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších právnych predpisov; alternatívne oprávnený
záujem spoločnosti ZSSK CARGO ako prevádzkovateľa, ktorým sleduje
splnenie si svojich zmluvných povinností voči obchodným partnerom

32 príprava opatrení a koordinácia činností pri preprave
vybraných rádioaktívnych materiálov na základe
požiadaviek prepravcov. Ide o zabezpečenie činností v
súlade s vydaným jednorazovým opatrením na prepravu
vybraných rádioaktívnych materiálov, ako aj o priebežné
monitorovanie jeho realizácie a v prípade vzniku
mimoriadnej udalosti koordinácia činností pre zmiernenie
následkov

Kategória osobných údajov

Lehota na výmaz OÚ

Katogória príjemcov

15 dní, po tejto dobe je
zabezpečená likvidácia

Označenie tretej krajiny alebo
medzinárodnej organizácie
spoločnosť ZSSK CARGO v určitých
prípadoch (napríklad v prípade
medzinárodnej mimoriadnej
prepravy, ktorá sa dotýka aj Tretej
krajiny) zamýšľa preniesť v
nevyhnutnom rozsahu osobné údaje
zamestnanca do Tretej krajiny,
pričom tento prenos sa vykonáva
len v súvislosti s výkonom práce
zamestnanca pre spoločnosť ZSSK
CARGO. Prenos osobných údajov do
Tretej krajiny je možné uskutočniť, a
to s poukazom na existujúce
rozhodnutia Európskej komisie, že
príslušná Tretia krajina zaručuje
primeranú úroveň ochrany,
alternatívne po splnení príslušných
podmienok v zmysle Nariadenia
GDPR

Bezpečnostné opatrenia
(technické a organizačné)
bezpečnostná politika
spoločnosti

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

meno, priezvisko zamestnanca,
názov organizácie doba ubytovania,
kniha ubytovaných - meno,
priezvisko, číslo občianskeho
preukazu, doba ubytovania, dátum
narodenia, adresa, účel pobytu

štátne orgány, ktoré v rozsahu
5 rokov po skončení ubytovania
ustanovenom osobitnými predpismi
plnia úlohy na úseku ochrany
ústavného zriadenia, vnútorného
poriadku a bezpečnosti štátu alebo
obrany štátu, advokáti poskytujúci
spoločnosti ZSSK CARGO právne
služby a obchodní partneri, pre
zamestnancov ktorých spoločnosť
ZSSK CARGO zabezpečuje
ubytovanie

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

meno, priezvisko zamestnanca,
názov organizácie doba ubytovania,
kniha ubytovaných - meno,
priezvisko, číslo OP, doba
ubytovania, dátum narodenia,
adresa, účel pobytu

štátne orgány, ktoré v rozsahu
5 rokov od uskutočnenia ubytovania prenos do tretej krajiny sa
ustanovenom osobitnými predpismi
neuskutočňuje
plnia úlohy na úseku ochrany
ústavného zriadenia, vnútorného
poriadku a bezpečnosti štátu alebo
obrany štátu, advokáti poskytujúci
spoločnosti ZSSK CARGO právne
služby a obchodní partneri, pre
zamestnancov ktorých spoločnosť
ZSSK CARGO zabezpečuje
ubytovanie

bezpečnostná politika
spoločnosti
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P.č. Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej činnosti

Kategórie dotknutých osôb

Kategória osobných údajov

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

Bezpečnostné opatrenia
(technické a organizačné)
bezpečnostná politika
spoločnosti

37 zabezpečenie obchodných činnosti za účelom
obstarávania a nákupu; zadávanie zákaziek na dodanie
tovarov, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie
služieb a zabezpečovanie iných s tým súvisiacich činností

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR,
zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, resp.
inej súvisiacej legislatívy

oprávnené osoby zmluvných strán,
zamestnanci ZSSK CARGO
zaradených do výberovej komisie a
ostatných
zamestnancov podieľajúcich sa na
procese výberového konania

zamestnanci podieľajúci sa na
Úrad pre verejné obstarávanie,
procese výberového konania: meno, oprávnené subjekty v procese
priezvisko, pracovná pozícia,
obstáravania
osobné údaje zástupcov
dodávateľov: meno, priezvisko, titul,
pracovná pozícia, údaje o vzdelaní a
odbornej praxi, údaje o
realizovaných projektoch, kontaktné
údaje, email, telefónne číslo podpis

38 je uzatváranie a plnenie predmetu zmluvy, vrátane
vykonávania opatrení pred uzatvorením zmluvy na
základe žiadosti dotknutej osoby, a to najmä
nasledovných typov zmlúv, resp. objednávok: kúpne
zmluvy, nájomné zmluvy, zmluvy o vecnom bremene,
zmluvy súvisiace s právom užívania majetku, zmluvy na
dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd, zmluvy o
zriadení a vedení holdingového účtu prevádzkovateľa v
NREK SR, ako aj vedenie evidencie členov štatutárnych
orgánov, zamestnancov a iných pracovníkov dodávateľov
a odberateľov alebo nimi poverených alebo
splnomocnených osôb, resp. ďalších obdobných
subjektov, a to s cieľom viesť účinnú komunikáciu s
druhou zmluvnou stranou

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR,
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a
iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších
predpisov,
zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,
zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. inej
súvisiacej legislatívy,
Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR - oprávnené záujmy spoločnosti ZSSK
CARGO ako prevádzkovateľa, ktorými sleduje účinnú komunikáciu s druhou
zmluvnou stranou

osobné údaje získané od dotknutých
osôb účastníkov zmluvných strán a
osôb podieľajúcich sa na plnení
zmluvy

údaje identifikajúce zmluvnú stranu:
identifikačné údaje priezvisko,
meno, titul, trvalé bydlisko, email,
údaje identifikajúce účastníkov práv
k nehnuteľnosti (meno, priezvisko,
dátum narodenia, miesto trvalého
pobytu, údaje o zamestnancoch
zmluvnej strany (priezvisko, meno,
titul, vedecká hodnosť, kontaktné
údaje

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, centrálny register zmlúv 10 rokov,
Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad pre zmluvy rôzneho charakteru 10
verejné obstarávanie, orgány
rokov,
Finančnej správy, mestský úrad
a pod, advokáti poskytujúci
spoločnosti ZSSK CARGO právne
služby, audítori, externí daňoví
a účtovní poradcovia, centrálny
register zmlúv

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

39 vedenie kolektívnych zmlúv a dokumentácie ku
kolektívnemu vyjednávaniu

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR,
zástupcovia zamestnancov, ktorí sú
zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
oprávnení vstupovať do sociálneho
zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov dialógu a zúčtňovať sa kolektívneho
vyjednávania zamestnanci, rodinní
príslušníci zamestnancov, zariadenia
poskytujúce rekondičné pobyty

bežné osobné údaje, údaje o
členstve v odborovej organizácií
(osobitná kategória osobných
údajov)

odborové orgány, orgány štátnej
10 rokov
správy a verejnej moci na výkon
kontroly a dozoru (napr. inšpektorát
práce),
advokáti poskytujúci spoločnosti
ZSSK CARGO právne služby

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

40 je sledovanie polohy vysokozdvižných
Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR - oprávnený záujem spoločnosti ZSSK zamestnanci ZSSK Cargo oprávnení bežné osobné údaje
vozíkov,obsluhe,ktorá práve riadi VZV, vyhodnocuje
CARGO ako prevádzkovateľa, ktorým sleduje ochranu svojho majetku, ale aj viesť VZV
nastavené parametre a v prípade neštandardnej udalosti bezpečnosť osôb oprávnených na vedenie vysokozdvižných vozíkov
upozorní poverené osoby formou SMS alebo
elektronickou poštou o úrovni nárazu vozíka, prekročenie
hmotnosti nákladu nad nastavenú hranicu, dodržiavanie
povolených zón pohybu

súdy, orgány činné v trestnom
konaní, orgány štátnej správy a
verejnej moci na výkon kontroly a
dozoru (napr. inšpektorát práce),
subjekty zabezpečujúce správu a
podporu informačných technológií
na zabezpečovanie prevádzky
príslušných monitorovacích
prostriedkov, advokáti poskytujúci
spoločnosti ZSSK CARGO právne
služby

10 rokov

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

41 monitorovanie HKV počas výkonu a státia , pričom sa
jedná o GPS monitoring TMN v nádrži počas státia a
počas výkonu, sledovanie polohy HKV, monitorovanie
spotreby elektriny a evidencia osôb oprávnených na
vedenie HKV. Z HKV generovanie alarmoch - náhleho
úbytku paliva, neprihlásený rušňovodič, čas státia so
zapnutým motorom.

súdy, orgány činné v trestnom
konaní, orgány štátnej správy a
verejnej moci na výkon kontroly a
dozoru (napr. inšpektorát práce),
subjekty zabezpečujúce správu a
podporu informačných technológií
na zabezpečovanie prevádzky
príslušných monitorovacích
prostriedkov, advokáti poskytujúci
spoločnosti ZSSK CARGO právne
služby

3 roky

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR - oprávnený záujem spoločnosti ZSSK zamestnanci ZSSK Cargo oprávnení
CARGO ako prevádzkovateľa, ktorým sleduje ochranu svojho majetku, ale aj viesť HKV
bezpečnosť osôb oprávnených na vedenie HKV, prevenciu pred nehodovými
udalosťami na trati z dôvodu úniku trakčnej motorovej nafty a zabráneniu
ekologickej havárie na železničnej trati

meno a priezvisko zamestnanca,
osobné číslo, funkcia, telefónny
kontakt, číslo vlaku, režim práce
HKV, GPS poloha, dátum a čas
výkonu, doba behu SM, spotreba
nafty a elektriny
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Lehota na výmaz OÚ

Katogória príjemcov
verejné obstarávanie a verejné
súťaže 10 rokov od ukončenia
výberového konania
dodávateľsko-odberateľské zmluvy a
objednávky 10 rokov
výberové konania externých
dodávateľov 3 roky
obstarávanie tovarov a služieb 5
rokov

P.č. Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej činnosti

Kategórie dotknutých osôb

Kategória osobných údajov

Lehota na výmaz OÚ

Katogória príjemcov

42 plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovno Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR,
právnym vzťahom a obdobným vzťahom
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. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov,
zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov;
zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov
Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave

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

zamestnanci, exekútori, súdy a
70 rokov od dátumu narodenia
orgány činné v trestnom konaní, iné zamestnanca
oprávnené orgány štátnej správy a
verejnej moci oprávnené na výkon
kontroly a dozoru, Dopravný úrad,
subjekt zabezpečujúci štatistiku,
banky, strážna služba, vzdelávacie
agentúry a školitelia, advokáti
poskytujúci ZSSK CARGO právne
služby,externí daňoví a účtovní
poradcovia, sukbjekty
zabezpečujúce poštové služby,
subjekty zabezpečujúce rozvoj a
správu IT, auditori, poskytovatelia
stravovacích služieb

43 plnenie povinností zamestnávateľa voči sociálnej
poisťovni

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR,
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

zamestnanci spoločnosti, manželia
alebo manželky zamestnancov
spoločnosti, vyživované deti
zamestnancov,
rodičia vyživovaných detí
zamestnancov, blízke osoby, bývalí
zamestnanci spoločnosti

bežné osobné údaje ako mzdové
údaje, údaje o predchádzajúcom
zamestnaní, údaje o pracovnej
neschopnosti, o dôležitých osobných
prekážkach v práci, o zmenenej
pracovnej schopnosti, tieto údaje
môžu obsahovať aj údaje o zdraví
(osobitná kategória osobných
údajov), plán a evidencia
dovoleniek, popisy pracovných
činností, žiadosť o prijatie do
zamestnania, životopis, osobný
dotazník,.pracovná zmluva, popis
pracovného miesta, mzdový dekrét,
potvrdenie o vstupných
informáciách – pracovný poriadok,
kolektívna zmluva, školenie BOZP a
PO,registračný list FO – prihláška,
nahlásenie zmeny osobných
údajov,dodatky k pracovnej zmluve,
dohoda o hmotnej zodpovednosti,
.dohoda o zvýšení kvalifikácie,
upozornenie na porušenie pracovnej
disciplíny, žiadosť o ukončenie
pracovného pomeru/výpoveď,
doručenka potvrdzujúca doručenie
výpovede, výstupný list, registračný
list
– odhláška,.potvrdenie
bežné
osobné údaje, údaje oo

44 plnenie povinností zamestnávateľa voči zdravotnej
poisťovni vrátane ročného zúčtovania zdravotného
poistenia

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR,
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

45 plnenie daňových povinností zamestnávateľa

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR,
zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

zamestnanci ZSSK CARGO, manželia bežné osobné údaje
alebo manželky zamestnancov ,
vyživované deti zamestnancov,
rodičia
vyživovaných detí zamestnancov,
blízke osoby, bývalí zamestnanci
ZSSK CARGO
FO v pracovnom pomere spoločnosti bežné osobné údaje, údaje o
ZSSK CARGO
príjmoch

Bezpečnostné opatrenia
(technické a organizačné)
bezpečnostná politika
spoločnosti

sociálna poisťovňa

10 rokov

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

zdravotná poisťovňa

10 rokov

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

daňový úrad

10 rokov

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

priznaní dôchodku, údaje zo
zamestnaneckej zmluvy doplnkovej
dôchodkovej poisťovne, údaje o
čerpaní materskej a rodičovskej
dovolenky
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Označenie tretej krajiny alebo
medzinárodnej organizácie
prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

P.č. Účel spracúvania
46 mzdová politika zamestnávateľa

Právny základ spracovateľskej činnosti

Kategórie dotknutých osôb

Kategória osobných údajov

Lehota na výmaz OÚ

Katogória príjemcov

bežné osobné údaje, napríklad
Zdravotné poisťovne, sociálna
50 rokov
identifikačné údaje, mzda, plat
poisťovňa, daňový úrad, DDS,
alebo platové pomery a ďalšie
finančné náležitosti priznané za
výkon funkcie alebo za výkon
pracovnej činnosti, údaje o
odpracovanom čase, sumy
postihnuté výkonom rozhodnutia
nariadeným súdom alebo správnym
orgánom, peňažné tresty a pokuty,
ako aj náhrady uložené
zamestnancovi vykonateľným
rozhodnutím príslušných orgánov,
údaje o pracovnej neschopnosti,
údaje o dôležitých osobných
prekážkach v práci, údaje o
zmenenej pracovnej schopnosti, deň
začiatku výkonu štátnej služby alebo
pracovnej činnosti, údaje o
vyživovaných deťom v rozsahu
meno, priezvisko, rodné číslo, údaje
o čerpaní materskej dovolenky a
rodičovskej dovolenky, údaje o
priznaní dôchodku, o druhu
dôchodku, výška príspevku
zamestnanca a zamestnávateľa do
doplnkovej dôchodkovej poisťovne,
47 vedenie evidencie dochádzky, využívania pracovného
Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR,
fyzické osoby v pracovnom pomere platbe
meno, členského
priezvisko,príspevku
titul, osobné číslo, Inšpektorát práce
5 rokov
času, nadčasovej a nočnej práce a pracovnej pohotovosti zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
ZSSK CARGO a.s., rodinní príslušníci, dochádzková karta,evidenčný a
zákon č. 462/2007 Z.z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a bývalí zamestnanci
kmeňový stav, názov organizačnej
doplnení zákona v znení neskorších predpisov
jednotky, profesia, plánované
miesto, nákladové stredisko, okruh
pracovníkov, mzdár, špecialista pre
personálne služby, zamestnanec v
doprave, mzdové zaradenie,
pracovná doba, dodávateľ stravných
lístkov, miesto distribúcie stravných
lístkov, evidencia limitovaných
neprítomnosti, limit nariadenej
nadčasovej práce, limit dohodnutej
nadčasovej práce, údaje o pracovnej
pohotovosti, údaje o nárokovosti a
čerpanie dovolenky, údaje o fonde
pracovného času a mesačnej norme,
údaje o odpracovanom čase z
úkolového listu, meno a priezvisko
schvaľovateľa dochádzky,meno a
priezvisko schvaľovateľa cestovných
príkazov, údaje o členstve odborovej
organizácií, adresa bydliska a adresa
pravideleného pracoviska
zamestnanca, poznanie HDV a
úsekov, zosnímané prechody
zamestnancov z elektronického a
snímacieho
48 evidencia preukazov rušňovodičov (register) a
Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR,
zamestnanci ZSSK CARGO - profesia virtuálneho
priezvisko, meno,
dátumzariadenia,
a miesto
zamestnanci ZSSK CARGO, Dopravný 10 rokov
zastupovanie rušňovidiča vo vzťahu k Dopravnému úradu zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach o zmene a doplnení
rušňovodič, bývalí zamestnanci
narodenia, dátum vydania, dátum
úrad, kontrolné orgány štátnej
profesie rušňovodič
skončenia platnosti preukazu, názov správy
vydávajúceho orgánu,referenčné
číslo, číslo preukazu, fotografia,
podpis, trvalé bydlisko, rodný jazyk,
priestor vyhradený pre záznamy
členského štátu, zdravotné
obmedzenia

49 vybavovanie kompletnej agendy týkajúcej sa vystavenia
harmonizovaného doplnkového osvedčenia rušňovodiča

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR,
zamestnanci ZSSK CARGO,
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
vyživované deti zamestnancov,
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. bývalí zamestnanci ZSSK CARGO
95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o 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

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR,
zamestnanci ZSSK CARGO - profesia
zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach doplnení niektorých zákonov a rušňovodič, bývalí zamestnanci
iných právnych predpisov,
vyhlášky MDPT SR č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej
spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a
dopravy na dráhe

meno a priezvisko, dátum vydania, zamestnanci ZSSK CARGO, Dopravný 10 rokov
dátum skončenia platnosti, názov
úrad, orgány činné v trestnom
pracoviska, adresa pracoviska,
konaní, orgány kontrolnej činnosti
štátna príslušnosť,fotografia, mesto,
štát, podpis, jazykové znalosti,
obmedzenia
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Označenie tretej krajiny alebo
medzinárodnej organizácie
prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

Bezpečnostné opatrenia
(technické a organizačné)
bezpečnostná politika
spoločnosti

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

P.č. Účel spracúvania

Kategória osobných údajov

Lehota na výmaz OÚ

bežné osobné údaje vo výkazoch o
skúškach

51 vedenie štatistických výkazov, hlásení a prehľadov miezd čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR;
fyzické osoby - zamestnanci,
zákon č. 540/2001 Z.z. Zákon o štátnej štatistike v znení neskorších
členovia orgánov
predpisov;
zákon č. 431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
ostatné právne predpisy SR

52 vedenie osobitnej evidencie protispoločenskej činnosti
ako závažnej protispoločenskej činnosti

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR,
fyzické osoby - oznamovatelia
zákon č.307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

53 vybavovanie petícií a vedenie agendy súvisiacej s
vybavovaním petícií

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR,
zákon č.85/1990 Z. z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

fyzické osoby - odosielatelia petície, bežné osobné údaje, údaje týkajúce príslušné ministerstvo, súd, orgány
účastníci konania, iný zákonom
sa petície
verejnej správy
oprávnený subjekt

54 postúpenie žiadostí o sprístupnenie informácií na základe
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v platnom znení a ich
evidencia

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR,
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 alebo súhlas dotknutej osoby

fyzické osoby, žiadatelia v zmysle
zákona č.211/2000 Z.z. o slobode
infromácií v znení neskorších
predpisov a osobné údaje o
dotknutej osobej sprístupnené na
základe zaákona alebo
predchádzajúceho písomného
súhlasu

50 vedenie dokumentácie k vzdelávaniu a školení
zamestnancov

Právny základ spracovateľskej činnosti

Kategórie dotknutých osôb

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia,
zamestnanci ZSSK CARGO, bývalí
zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
zamestnanci
zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,
zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov
vyhláška 245/2010 Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií
Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a
psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe

Zamestnanci ZSSK CARGO, Dopravný 5 rokov
úrad

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

Bezpečnostné opatrenia
(technické a organizačné)
bezpečnostná politika
spoločnosti

všeobecné osobné údaje

orgány verejnej moci, štatistický
úrad

10 rokov

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpčenostná politika
spoločnosti

osobné údaje oznamovateľa v
rozsahu meno, priezvisko, adresa; (v
prípade anonymného podnetu sa
nespracúvajú osobné údaje, ale do
evidencie podnetov sa uvedie
poznámka, že ide o anonymný
podnet)

súd, orgány činné v trestnom
konaní, orgány štátnej správy a
verejnej moci na výkon kontroly a
dozor (napr.Inšpektorát práce),
Ministerstvo spravodlivosti SR,
advokáti poskytujúci spoločnosti
ZSSK CARGO právne služby

3 roky

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnnosti

titul, meno, priezvisko, adresa na
doručovanie listových zásielok,
adresa na doručovanie v
elektronickej forme, ďalšie osobné
údaje žiadateľa a osobné údaje o
doktnutej osobe sprístupnené
povinnou osobou na základe
zákona, predchádzajúceho
písomného súhlasu alebo zistené
alebo poskytnuté v priebehu
konania
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Katogória príjemcov

petície, podania vybavované
útvarom kontroly 5 rokov

súdy podľa zákona č.160/2015 Z. z. 5 rokov
Civilný sporový poriadok v znení
neskorších predpisov, zákona č.
161/2015 Z.z. Civilný mimosporový
poriadok v znení neskorších
predpisov, zákona č. 162/2015 Z. z.
Správny súdny poriadok v znení
neskorších predpisov a zákona č.
301/2005 Z. z. Trestný poriadok v
znení neskorších predpisov;
kontrolný orgán podľa zákona č.
10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej
správe v znení neskorších predpisov;
iný správny orgán podľa zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení
neskorších predpisov;
orgány činné v trestnom konaní
podľa zákona č. 301/2005 Z. z.
Trestný poriadok v znení neskorších
predpisov;
advokáti poskytujúci spoločnosti
ZSSK CARGO právne služby;
dotknutá osoba/jednotlivec podľa
zákona č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode

P.č. Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej činnosti

Kategórie dotknutých osôb

Kategória osobných údajov

Lehota na výmaz OÚ

55 žiadostí o sprístupnenie informácií na základe zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v platnom znení a ich evidencia

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR,
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

fyzické osoby, žiadatelia v zmysle
zákona č.211/2000 Z.z. o slobode
infromácií v znení neskorších
predpisov a osobné údaje o
dotknutej osobej sprístupnené na
základe zaákona alebo
predchádzajúceho písomného
súhlasu

titul, meno, priezvisko, adresa na
doručovanie listových zásielok,
adresa na doručovanie v
elektronickej forme, ďalšie osobné
údaje žiadateľa a osobné údaje o
doktnutej osobe sprístupnené
povinnou osobou na základe
zákona, predchádzajúceho
písomného súhlasu alebo zistené
alebo poskytnuté v priebehu
konania

56 vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií na
základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v platnom znení a ich
evidencia

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR,
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 alebo súhlas dotknutej osoby

fyzické osoby, žiadatelia v zmysle
zákona č.211/2000 Z.z. o slobode
infromácií v znení neskorších
predpisov a osobné údaje o
dotknutej osobej sprístupnené na
základe zaákona alebo
predchádzajúceho písomného
súhlasu

titul, meno, priezvisko, adresa na
doručovanie listových zásielok,
adresa na doručovanie v
elektronickej forme, ďalšie osobné
údaje žiadateľa a osobné údaje o
doktnutej osobe sprístupnené
povinnou osobou na základe
zákona, predchádzajúceho
písomného súhlasu alebo zistené
alebo poskytnuté v priebehu
konania

súdy podľa zákona č.160/2015 Z. z. 5 rokov
Civilný sporový poriadok v znení
neskorších predpisov, zákona č.
161/2015 Z.z. Civilný mimosporový
poriadok v znení neskorších
predpisov, zákona č. 162/2015 Z. z.
Správny súdny poriadok v znení
neskorších predpisov a zákona č.
301/2005 Z. z. Trestný poriadok v
znení neskorších predpisov;
kontrolný orgán podľa zákona č.
10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej
správe v znení neskorších predpisov;
iný správny orgán podľa zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení
neskorších predpisov;
orgány činné v trestnom konaní
podľa zákona č. 301/2005 Z. z.
Trestný poriadok v znení neskorších
predpisov;
advokáti poskytujúci spoločnosti
ZSSK CARGO právne služby;
dotknutá osoba/jednotlivec podľa
zákona č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
(zákon
o slobode
súdy podľa
zákona
č.160/2015 Z. z. 5 rokov
Civilný sporový poriadok v znení
neskorších predpisov, zákona č.
161/2015 Z.z. Civilný mimosporový
poriadok v znení neskorších
predpisov, zákona č. 162/2015 Z. z.
Správny súdny poriadok v znení
neskorších predpisov a zákona č.
301/2005 Z. z. Trestný poriadok v
znení neskorších predpisov;
kontrolný orgán podľa zákona č.
10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej
správe v znení neskorších predpisov;
iný správny orgán podľa zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení
neskorších predpisov;
orgány činné v trestnom konaní
podľa zákona č. 301/2005 Z. z.
Trestný poriadok v znení neskorších
predpisov;
advokáti poskytujúci spoločnosti
ZSSK CARGO právne služby;
dotknutá osoba/jednotlivec podľa
zákona č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode
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Katogória príjemcov

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

Bezpečnostné opatrenia
(technické a organizačné)
bezpečnostná polilitika
spoločnosti

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

P.č. Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej činnosti

Kategórie dotknutých osôb

Kategória osobných údajov

57 zabezpečenie stravovania a pitného režimu - výpočet
stravných a nápojových lístkov, centrálna objednávka
stravných a nápojových lístkov, mesačné zoznamy
oodbere stravných lístkov, nápojových lístkov pre
distribútorov a správcov SL, vysporiadanie odmietnutých
a neprevzatých stravných lístkov a vyúčtovanie
stravných lístkov. Rozúčtovanie stravných lístkov na
Sekciu účtovníctva a daní

Čl.6 ods. 1 písm. c)Nariadenia GDPR,
zamestnanci spoločnosti ZSSK Cargo,
zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov;
bývalí zamestnanci
zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
vyhláška MZ SR 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 v
znení neskorších predpisov;
vyhláška MZ SR č. 99/2016 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred
záťažou teplom a chladom pri práci
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. 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

59 vedenie dokumentácie k systemizácii plánovaných miest
(Organizačný poriadok ZSSK CARGO, Smernica pre
realizáciu zmien SPM), využívanie pre spracovanie
procesných modelov, správu organizačnej štruktúry a
organizačného poriadku

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR,
zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

zamestnanci spoločnosti ZSSK
CARGO, bývalí zamestnanci

60 vedenie evidencie k tuzemským a zahraničným
pracovným cestám – cestovné doklady, vstupné a
tranzitné víza, poistenie liečebných nákladov, povinné
alebo odporúčané očkovanie, vyúčtovanie preukázaných
cestovných výdavkov, preukázaných výdavkov za
ubytovanie

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR,
zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších
predpisov,
zákon č. 431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch v znení neskorších
predpisov, medzinárodné zmluvy o vízovom styku verejný záujem

zamestnanci spoločnosti ZSSK
CARGO a.s., bývalí zamestnanci

61 vedenie prehľadov o počte a skladbe zamestnancov

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR,
zamestnanci spoločnosti ZSSK
zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
CARGO, bývalí zamestnanci
zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci nelegálnom zamestnávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ostatné
právne predpisy SR

Lehota na výmaz OÚ

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

Bezpečnostné opatrenia
(technické a organizačné)
bezpečnostná politika
spoločnosti

5 rokov

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

orgány verejnej moci (MZV a EZ,
5 rokov
zastupiteľské úrady tretích krajín, PZ
SR, Letecký útvar MV SR),
ubytovacie zariadenia, prepravné
spoločnosti, pozývatelia na ZPC

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

prenos do tretej krajiny s&
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

meno a priezvisko, titul, osobné
číslo zamestnanca, ktorému vznikol
nárok na stravné a nápojové lístky,
obdobie, pracovisko, názov
dodávateľa stravy, cena lístka, cena
lístka pre zamestnanca, číslo
faktúry/dodacieho litu, počet
stravných/nápojových lístkov, počet
odmietnutých/neprevzatých
stravných lístkov, meno a priezvisko
hmotne zodpovedného
zamestnanca, tel. kontakt, meno a
priezvisko zamestnanca, ktorý
vykoná zrážku zo mzdy, číslo
objednávky, dátum objednávky,
fakturačné údaje objednávky,
miesto distribúcie stravných lístkov,
meno a priezvisko distribútora
stravných lístkov, dátum, pečiatka a
podpis objednávateľa, rozúčtovanie
stravných lístkov podľa nákladového
strediska, dodávateľa stravných
lístkov a distribútora stravných
lístkov na analytické účty - náklady
zamestnávateľa, príspevok zo
sociálneho fondu, počet prevzatých
stravných lístkov, pohľadávka,
celková
hodnota
osobné číslo,
priezvisko
súdy, Inšpektorát práce
zamestnanca, meno zamestnanca,
Titul, ID SAP OJ, organizačná
jednotka, názov organizačnej
jednotky, ID SAP PM, názov
plánovaného miesta, kategória
riadenia, TTplán, TTskut, TTrozd,
vedúci, ID profesie, skrat. profesie,
názov profesie, KZAM, názov KZAM,
stredisko, názov strediska,
personálna oblasť, názov
personálnej oblasti, čiastkova PO,
názov čiast.PO, miesto výkonu
práce, pravidelné pracovisko, 1.
nástupné miesto, 2. nástupné
miesto, OP, názov okruhu
pracovníkov, označenie, trvanie
prac.pomeru,
priradené od, voľné od, neaktívny,
platnosť pl.miesta

bežné osobné údaje

bežné osobné údaje

Strana 14 z 19

Katogória príjemcov
10 rokov

1 rok

P.č. Účel spracúvania
62 vedenie dokumentácie k náhradovému a regresnému
konaniu

Právny základ spracovateľskej činnosti

Kategórie dotknutých osôb

Kategória osobných údajov

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR,
zákon č. 124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zamestnanci spoločnosti ZSSK
CARGO

bežné osobné údaje

5 rokov

zamestnanci spoločnostni ZSSK
CARGO, bývalí zamestnanci

bežné osobné údaje

63 vedenie dokumentácie k vykonaným kontrolám na
Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR,
pracovisku (dodržiavanie BOZP predpisov, test na alkohol zákon č. 124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o
a toxikomániu)
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Lehota na výmaz OÚ

Katogória príjemcov

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

Bezpečnostné opatrenia
(technické a organizačné)
bezpečnostná politika
spoločnosti

5 rokov

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

64 vedenie evidencie o odbornej spôsobilosti zamestnancov Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR,
zamestnanci ZSSK CARGO, bývalí
zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
zamestnanci
zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov,
zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,
zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov,
zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave v znení
neskorších predpisov,
ostatné právne predpisy SR

bežné osobné údaje

-

10 rokoov

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

65 vedenie evidencie o vydaní dokladov a udržiavaní
odbornej kvalifikácie zamestnancov

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR,
zamestnanci spoločnosti ZSSK
zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
CARGO, bývalí zamestnanci
zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov,
zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,
zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov,
zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave v znení
neskorších predpisov,
ostatné právne predpisy SR

bežné osobné údaje

-

5 rokov

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

66 vedenie dokumentácie k rozborom a analýzam ľudských
zdrojov

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR,
zákon č.311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

bežné osobné údaje, údaje o
nadčasovej práci, čerpaní mzdových
nákladov
bežné osobné údaje
?

5 rokov

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

5 rokov

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

bežné osobné údaje

10 rokov

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

5 rokov

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

zamestnanci spoločnosti ZSSK
CARGO, bývalí zamestnanci

67 vedenie evidencie nezávislého a objektívneho posúdenia Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR,
fungovania spoločnosti, vedenie evidencie internej a
zákon č.357/2015 Z.z. Zákon o finančnej kontrole a audite;
revíznej kontroly zamerané na dodržiavanie zákonov,
zákon č.431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov
predpisov v oblastiach PaM, ochranu majetku a efektívne
využívanie zdrojov

zamestnanci spoločnosti ZSSK
CARGO, bývalí zamestnanci

68 vedenie dokumentácie k čerpaniu sociálneho fondu

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR,
zákon č. 152/1994 Z.z. Národnej rady Slovenskej republiky o sociálnom
fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v
znení neskorších predpisov

zamestnanci spoločnostni ZSSK
CARGO, rodinný príslušníci, bývalí
zamestnanci

69 vedenie sociálneho fondu

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR,
zamestnanci spoločnosti ZSSK
zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, CARGO, bývalí zamestnanci
ostatné právne predpisy

bežné osobné údaje

70 vedenie záznamov k dôchodkovému zabezpečeniu
zamestnancov

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR,
zákon č.650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

bežné osobné údaje

Sociálna poisťovňa

5 rokov

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

71 vedenie sociálneho dialógu

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR,
zastupcovia zamestnancov
zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č.
2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov

bežné osobné údaje

Odborové organizácie

5 rokov

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

zamestnanci spoločnosti ZSSK
CARGO, bývalí zamestnanci
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Ministerstva dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky

5 rokov zoznamy, evidencia
3 roky návrhy, posudky

? rokov

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

72 vedenie evidencie k oceňovaniu zamestnancov (Smernica
o udeľovaní ocenení zamestnancov ZSSK CARGO,
Opatrenie riaditeľa ORĽZ (O5) k čerpaniu odmien z fondu
GR)

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR,
zamestnanci spoločnosti ZSSK
Smernica č. 29/2011 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja CARGO, bývalí zamestnanci
Slovenskej republiky zo dňa 29. 06. 2011 o udeľovaní ocenení ministra
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja,
zákona č. 37/1994 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky z 2.februára
1994 o štátnych vyznamenaniach v znení zmeny zákona č. 151/1997 Z.z.,
zákon č.431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

bežné osobné údaje

73 vedenie evidencie k posúdeniu zdravotnej spôsobilosti

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR;
zamestnanci ZSSK CARGO, bývalí
zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v
zamestnanci
znení neskorších predpisov,
zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,
zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov

bežné osobné údaje

74 vedenie dokumentácie k rekondičným pobytom a
rehabilitačným službám

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR,
zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v
znení neskorších predpisov

zamestnanci ZSSK CARGO, bývalí
zamestnanci

bežné osobné údaje

poskytovatelia rehabilitačných
služieb

5 rokov

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

75 vedenie dokumentácie k pracovnej zdravotnej službe

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR,
zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v
znení neskorších predpisov

zamestnanci spoločnosti ZSSK
CARGO, bývalí zamestnanci

bežné osobné údaje, osobitná
kategória osobných údajov

-

5 rokov

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

76 vedenie evidencie o materských dovolenkách,
rodičovských a neplatených voľnách

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR,
zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

zamestnanci spoločnosti ZSSK
CARGO, bývalí zamestnanci

bežné osobné údaje

Sociálna poisťňovňa, Zdravotná
poisťovňa,UPVaR

5 rokov

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

77 vedenie sumarizácie a rekapitulácie miezd

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR,
zamestnanci spoločnosti ZSSK
zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, CARGO, bývalí zamestnanci
zákon č. 431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov

bežné osobné údaje

neposkytuje sa príjemcom

5 rokov

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

78 vedenie mzdových listov

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR,
zamestnanci spoločnosti ZSSK
zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, CARGO, bývalí zamestnanci
ostatné právne predpisy

bežné osobné údaje, kontaktné
súdy, advokáti poskytujúci právnicke 50 rokov
údaje, údaje o mzde, vymeriavacom služby spoločnosti, kontrolné
základe, o výške dane z príjmov FO, orgány, auditory

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

79 vedenie evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR,
zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

bežné osobné údaje, kontaktné
údaje

5 rokov

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

5 rokov

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

5 rokov

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

zamestnanci spoločnosti ZSSK
CARGO, bývalí zamestnanci

80 vedenie výplatných listín, vedenie elektronickej výplatnej Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR,
zamestnanci spoločnosti ZSSK
pásky
zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, CARGO, bývalí zamestnanci
zákon č. 431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, ostatné
právne predpisy

bežné osobné údaje, údaje o
zložkách mzdy, o zrážkách zo mzdy,
o daňovom bonuse, o dani z príjmu
FO, o výške vymeriavacieho základu,
odvodoch do poisťovní

81 vedenie ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti a
ročného zúčtovania zdravotného poistenia

bežné osobné údaje,

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR,
zamestnanci spoločnosti ZSSK
zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, CARGO, bývalí zamestnanci
zákon č. 431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
zákon č. 580/2004 Z.z. Zákon o zdravotnom poistení v znení neskorších
predpisov,
ostatné právne predpisy SR
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(technické a organizačné)
bezpečnostná politika
spoločnosti

82 vedenie dokumentácie k exekúciám a zrážkam zo mzdy
zamestnancov

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR,
zamestnanci spoločnosti ZSSK
zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
CARGO, bývalí zamestnanci
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 č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
zákon č. 462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej
neschopnosti zamestnanca v znení neskorších predpisov,
zákon č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde, ostatné právne predpisy SR

bežné osobné údaje

Exekútorske spoločnosti

5 rokov

83 vedenie daňových prehľadov miezd

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR,
zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

zamestnanci spoločnosti ZSSK
CARGO, bývalí zamestnanci

bežné osobné údaje

Daňový úrad

5 rokov

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

84 vedenie evidencie sociálneho, nemocenského a
zdravotného zabezpečenia a doplnkových poisťovní

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR,
zákon č. 580/2004 Z.z. Zákon o zdravotnom poistení v znení neskorších
predpisov,
zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,

zamestnanci spoločnosti ZSSK
CARGO, bývalí zamestnanci

bežné osobné údaje

Sociálna poisťovňa, Zdravotné
poisťovne, Dôchodcovské
správcovské spoločnosti

10 rokov

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

85 vedenie rôznych podkladov k mzdám

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR
zamestnanci spoločnosti ZSSK
zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
CARGO, bývalí zamestnanci
zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
z
ákon č. 431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
zákon č. 462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej
neschopnosti zamestnanca v znení neskorších predpisov,
zákon č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde,
ostatné právne predpisy SR

bežné osobné údaje

-

5 rokov

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

86 vedenie evidencií pracovnej neschopnosti zamestnancov
a ošetrovania členov rodiny

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR,
zamestnanci spoločnosti ZSSK
zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
CARGO, bývalí zamestnanci
zákon č. 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
zákon č. 462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej
neschopnosti zamestnanca v znení neskorších
predpisov,
zákon č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde, ostatné právne predpisy SR

bežné osobné údaje

Sociálna poisťovňa

10 rokov

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

87 vedenie dávok a mesačných výkazov zákonných poistení

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR,
zákon č. 580/2004 Z.z. Zákon o zdravotnom poistení v znení neskorších
predpisov,
zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

bežné osobné údaje, osobitná
kategória osobných údajov

Sociálna poisťovňa, Zdravotné
poisťovne

5 rokov

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

zamestnanci spoločnoti ZSSK
CARGO, bývalí zamestnanci
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89 vedenie osobných spisov zamestnancov

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia
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. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci nelegálnom zamestnávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov,
zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,
zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov,
zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave v znení
neskorších predpisov, ostatné právne predpisy SR

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

meno, priezvisko, rodné priezvisko a
titul, dátum a miesto narodenia,
podpis, mzda, plat alebo platové
pomery údaje o odpracovanom
rokoch práce v železničnom sektore,
údaje o zamestnávateľoch, pracovné
zaradenie, údaje z potvrdenia o
zamestnaní, údaje o čerpaní
materskej dovolenky a rodičovskej
dovolenky, údaje z dokladu o
bezúhonnosti, údaje o priznaní
dôchodku, o druhu dôchodku,
osobné údaje spracúvané na
oprávnení oboznamovať sa s
utajovanými skutočnosťami, údaje
uvedené v životopise, trvalé
bydlisko, prechodné bydlisko, údaje
o vzdelaní, spôsobilosť na právne
úkony, údaje z menovacích
dekrétov, údaje o zdravotnej
spôsobilosti

Sociálna poisťovňa, zdravotné
70 rokov
poisťovne, orgány Finančnej správy,
doplnkové dôchodkové sporiteľne,
dôchodkové správcovské
spoločnosti, zástupcovia
zamestnancov, Ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny, exekútori,
súdy a orgány činné v trestnom
konaní, a iné orgány štátnej správy a
verejnej moci oprávnené na výkon
kontroly a dozoru (napr. inšpektorát
práce)

90 vedenie potvrdení o pracovnom pomere a príjme

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v
znení neskorších predpisov

zamestnanci spoločnosti, bývalí
zamestnanci

bežné osobné údaje

Sociálna poisťovňa, zdravotné
poisťovne, bankové subjekty

91 vedenie prihlásení a odhlásení a zmien zákonných
poistení

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia,
zákon č. 580/2004 Z.z. Zákon o zdravotnom poistení v znení neskorších
predpisov,
zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

zamestnanci, bývalí zamestnanci

bežné osobné údaje

Sciálna poisťovňa, Zdravotná
poisťovňa, DDP

92 monitoring koncových užívateľských pracovných staníc
Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR - oprávnený záujem spoločnosti ZSSK
zamestnancov spoločnosti ZSSK CARGO s cieľom
CARGO,
zabezpečiť ochranu bezpečnosti a majetku spoločnosti
ZSSK CARGO a majetku tretích osôb zvereného
spoločnosti
ZSSK CARGO, ochranu finančných záujmov spoločnosti
ZSSK CARGO, zamedzenie možného úniku alebo
neoprávneného
nakladania s osobnými údajmi dotknutých osôb alebo
utajovanými informáciami, ochranu iných práv a právom
chránených záujmov spoločnosti ZSSK CARGO alebo tretej
strany a predchádzanie škodám

zamestnanci spoločnosti ZSSK
CARGO, bývalí zamestnanci

popisné údaje, záznamy o prístupe k jednotlivým súborom a programom
na služobných koncových
zariadeniach, záznamy o využívaní
internetu a služobnej siete (LAN aj
WiFi), záznamy o využívaní
elektronickej pošty, informácie o
využívaní tlačiarní a multifunkčných
zariadení a iných vstupnovýstupných zariadeniach, záznamy o
práci so služobnými koncovými
zariadeniami a chybové informácie

93 monitoring zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch § 13 ods. 4 Zákonníka práce v nadväznosti na článok 6 ods. 1 písm. c)
spočívajúci v osobitnej povahe činností
Nariadenia GDPR
spoločnosti ZSSK CARGO, a to s cieľom zabezpečiť
kontrolu plnenia pracovných povinností zamestnancom a
dodržiavanie pracovnej disciplíny, vrátane kontroly
efektívneho využívania pracovného času zamestnancami
spoločnosti ZSSK CARGO, vykonávania dohľadu nad
dodržiavaním BOZP a s tým spojenou prevenciou a pod

zamestnanci spoločnosti, bývalí
zamestnanci

obrazové záznamy kamerového
systému
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Katogória príjemcov

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

Bezpečnostné opatrenia
(technické a organizačné)
bezpečnostná politika
spoločnosti

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

5 rokov

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

Bezpečnostná politika
spoločnosti

po dobu trvania pracovného
pomeru + 6 mesiacov

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

subjekty zabezpečujúce správu a
15 dní
podporu informačných technológií
týkajúcich sa prevádzky príslušných
kamerových systémov, advokáti
poskytujúci spoločnosti ZSSK CARGO
právne služby.

P.č. Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej činnosti

Kategórie dotknutých osôb

Kategória osobných údajov

94 učelom spracúvania osobných údajov je monitoring
ust. § 13 ods. 4 Zákonníka práce v nadväznosti na článok 6 ods. 1 písm. c)
koncových užívateľských pracovných staníc s cieľom
Nariadenia GDP
zabezpečiť kontrolu plnenia pracovných povinností
zamestnancom v pracovnoprávnych vzťahoch a
dodržiavanie pracovnej disciplíny, vrátane kontroly
efektívneho využívania pracovného času zamestnancami
spoločnosti ZSSK CARGO, a to s poukazom na osobitnú
povahu činností spoločnosti ZSSK CARGO, pričom
spracúvanie podľa tohto odseku sa vykonáva najmä
formou spracúvania záznamov zo Staníc, ktoré obsahujú
napríklad informácie o využívaní Staníc aplikáciách,
webových stránkach, pripojených zariadeniach, emailoch, tlači, sieťovej prevádzke, operáciách so súbormi
a podobne

zaamestnanci ZSSK CARGO, bývalí
zamestnanci

popisné údaje, záznamy o prístupe k bez príjemcov
jednotlivým súborom a programom
na služobných koncových
zariadeniach, záznamy o využívaní
internetu a služobnej siete (LAN aj
WiFi), záznamy o využívaní
elektronickej pošty, informácie o
využívaní tlačiarní a multifunkčných
zariadení a iných vstupnovýstupných zariadeniach, záznamy o
práci so služobnými koncovými
zariadeniami a chybové informácie

po dobu trvania pracovného
pomeru + 6 mesiacov

95

zamestnanci ZSSK Cargo,
zamestnanci ZSSK, ŽSR

bežné osobné údaje

5 rokov

Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia
zabezpečenie komplexnej činnosti v oblasti prepravných
výhod pri preprave zamestnaneckých zásielok vo vlakoch
nákladnej prepravy zo strany spoločnosti ZSSK CARGO pre
zamestnancov ZSSK, ŽSR
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Lehota na výmaz OÚ

bez príjemcov

Katogória príjemcov

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

Bezpečnostné opatrenia
(technické a organizačné)
bezpečnostná politika
spoločnosti

prenos do tretej krajiny sa
neuskutočňuje

bezpečnostná politika
spoločnosti

