
  

ZÁZNAM O SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTIACH PREVÁDZKOVATEĽA 

Identifikačné a kontaktné údaje Obchodné meno/ 
meno a priezvisko 

IČO 
(ak bolo pridelené) 

Adresa trvalého 
bydliska/sídlo 

PSČ Obec Štát e-mail/tel. kontakt 

Prevádzkovateľ 
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského 

vyznania na Slovensku 
31 999 361 Obišovce 186 044 81 Kysak 

Slovenská 
republika 

obisovce@ecav.sk/ 
+421 902 277 898 

Zodpovedná osoba  
      

 

 

P.č. Účel spracúvania 
Právny základ spracovateľskej 

činnosti 
Kategórie 

dotknutých osôb 
Kategórie osobných údajov 

Lehota  
na výmaz OÚ 

Kategória príjemcov 

Označenie tretej 
krajiny alebo 

medzinárodnej 
organizácie 

Bezpečnostné 
opatrenia 
(technické 

a organizačné) 

1. 

Cirkevný obrad – krst: 
slávnostné priznanie sa k viere 

v Boha, v Ježiša Krista 
a prijatie Ducha Svätého 

článok 6, ods. 1, písm. a) 
Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 (súhlas dotknutej osoby 
so spracúvaním svojich osobných 

údajov) 

prijímateľ krstu, 
rodičia a krstní 

rodičia 

osobitná kategória osobných údajov a údaje týkajúce 
sa zraniteľných dotknutých osôb 

(dátum narodenia dieťaťa a rodičov, ich trvalé bydlisko, 
miesto narodenia, vierovyznanie,  

u krstných rodičov meno, priezvisko, bydlisko a vierovyznanie) 

A 
matrika narodených 

a pokrstených 

program EIS 
prenos do tretej 

krajiny sa 
neuskutočňuje 

bezpečnostná 
politika 

2. 

Cirkevný obrad – 
konfirmácia: slávnostné 

prijatie pokrstenej mládeže, 
resp. pokrsteného 

dospelého medzi dospelých 
členov cirkevného zboru 

(potvrdenie krstnej zmluvy na 
základe osobného a verejného 

vyznania viery) 

článok 6, ods. 1, písm. a) 
Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 (súhlas dotknutej osoby 
so spracúvaním svojich osobných 

údajov) 

pokrstená mládež 
a pokrstení dospelí 

osobitná kategória osobných údajov a bežné osobné 
údaje 

(u konfirmanda dátum a miesto narodenia, dátum krstu 
a bydlisko, meno, priezvisko a vierovyznanie rodičov) 

A 
matrika konfirmovaných 

program EIS 
prenos do tretej 

krajiny sa 
neuskutočňuje 

bezpečnostná 
politika 

3. 

Cirkevný obrad – sobáš: 
doživotný sľub muža a ženy, 

pred Pánom Bohom 
a v prítomnosti kresťanských 
svedkov v zmysle: „Čo Boh 
spojil, človek nerozlučuj“ 

 

článok 6, ods. 1, písm. c) 
Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 (§5 zákona č. 36/2005 
Z. z. o rodine, zákon č. 154/1994 

Z. z. o matrikách) 

ženích, nevesta, 
rodičia snúbencov 

a svedkovia 
kresťanského 

sobáša 

ženích a nevesta: (meno, priezvisko a titul, dátum a miesto 
narodenia, trvalé bydlisko, stav, rodné číslo, vierovyznanie, 

telefonický kontakt) 
rodičia snúbencov: (meno, priezvisko a titul, rodné 

priezvisko matky, vierovyznanie a trvalé bydlisko) 
svedkovia: (meno, priezvisko a titul, trvalé bydlisko, rodné 

číslo, vierovyznanie)  
(dohoda o vierovyznaní detí) 

A 
matrika sobášených 

Matričný úrad,  
program EIS 

dištrikt 

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje 

bezpečnostná 
politika 

4. 
Cirkevný obrad – pohreb: 
pochovanie a rozlúčka so 

zosnulým 

článok 6, ods. 1, písm. a) 
Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 (súhlas dotknutej osoby 
so spracúvaním svojich osobných 

údajov) 

zosnulý, blízka 
a vzdialená rodina a 

priatelia 

osobné údaje zosnulého:  
(deň, mesiac, rok a miesto úmrtia a pochovania, meno, 

priezvisko, rodné priezvisko, miesto trvalého pobytu, deň, 
mesiac, rok a miesto narodenia, pohlavie, rodné číslo, štátne 
občianstvo a vierovyznanie zosnulého, osobné údaje uvedené 
v Liste o prehliadke mŕtveho, krátky životopis zosnulého, 

ktorý obsahuje dátum a miesto narodenia, meno a priezvisko 
rodičov (matky aj za slobodna), vierovyznanie rodičov, 

súrodencov, vzdelanie, zamestnania, uzavretia manželstva, 
deti, charakteristiku osoby, záľuby, charakteristické vlastnosti, 
deň úmrtia a  zoznam príbuzných: blízkej i vzdialenej rodiny, 

priateľov, ktorí sa so zosnulým prišli rozlúčiť) 

A 
matrika pochovaných 

Matričný úrad,  
program EIS 

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje 

bezpečnostná 
politika 

5. 
Cirkevný zbor – vedenie 

evidencie členov cirkevného 
zboru 

článok 6, ods. 1, písm. a) 
Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 (súhlas dotknutej osoby 
so spracúvaním svojich osobných 

údajov) 

členovia cirkevného 
zboru 

osobitná kategória osobných údajov 
(meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, dátum narodenia 

a adresa trvalého bydliska, email, telefonický kontakt, 
najvyššie dosiahnuté vzdelanie, škola/zamestnanie, národnosť, 
predošlý cirkevný zbor, dátum a miesto krstu, dátum a miesto 

konfirmácie, rodinný stav, údaje o úhradách cirkevného 
príspevku, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum 

 
5 rokov po smrti 

dotknutej osoby, resp. 6 
mesiacov po ukončení 
členstva v cirkevnom 

zbore 

program EIS 
prenos do tretej 

krajiny sa 
neuskutočňuje 

bezpečnostná 
politika 



 

P.č. Účel spracúvania 
Právny základ spracovateľskej 

činnosti 
Kategórie 

dotknutých osôb 
Kategórie osobných údajov 

Lehota  
na výmaz OÚ 

Kategória príjemcov 

Označenie tretej 
krajiny alebo 

medzinárodnej 
organizácie 

Bezpečnostné 
opatrenia 
(technické 

a organizačné) 

narodenia a miesto cirkevného a občianskeho sobáša 
a vierovyznanie manželky, meno, dátum a miesto narodenia, 
dátum a miesto krstu, národnosť a vierovyznanie dieťaťa) 

6. 
Evidencia milodarov – 

vedenie evidencie milodarov 
adresnou formou darovania  

článok 6, ods. 1, písm. a) 
Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 (súhlas dotknutej osoby 
so spracúvaním svojich osobných 

údajov) 

členovia cirkevného 
zboru 

bežné osobné údaje 
(meno, priezvisko a adresa trvalého bydliska, číslo bankového 

účtu) 
10 rokov --- 

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje 

bezpečnostná 
politika 

7. 
Účtovné doklady – 

spracovanie účtovných 
dokladov 

článok 6, ods. 1, písm. c) 
Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 (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. 145/1995 Z. 

z. o správnych poplatkoch v 
znení neskorších predpisov, 

zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 152/1994 Z. 
z. o sociálnom fonde a o zmene a 
doplnení zákona č. 286/1992 Zb. 

o daniach z príjmov v znení 
neskorších predpisov) 

členovia cirkevného 
zboru, zamestnanci 
dodávateľov tovaru 

a služieb 

bežné osobné údaje 
(meno, priezvisko a titul fyzickej osoby, adresa trvalého 

bydliska, adresa prechodného bydliska alebo miesta, kde sa 
obvykle fyzické osoba zdržiava, telefónne číslo, emailová 
adresa, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis a číslo 

bankového účtu fyzickej osoby) 

10 rokov 

sociálna poisťovňa, 
zdravotné poisťovne, 

daňový úrad, súd a 
orgány činné v trestnom 

konaní 

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje 

bezpečnostná 
politika 

8. 

Správa registratúry – 
zabezpečovanie evidencie, 

tvorby, ukladania a ochrany 
registratúrnych záznamov, 

prístupu k nim a ich 
vyraďovanie a prijímanie 

elektronických podaní 
prostredníctvom elektronickej 

schránky 

článok 6, ods. 1, písm. c) 
Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 (zákon č. 395/2002 Z. 
z. o archívoch a registratúrach a o 

doplnení niektorých zákonov, 
zákon č. 305/2013 Z. z. o e-

Governmente) 

fyzické osoby – 
odosielatelia a 

prijímatelia úradnej 
korešpondencie a 

majiteľ 
elektronickej 

schránky a ním 
určené poverené 

osoby 

bežné osobné údaje vrátane rodného čísla 
(titul, meno, priezvisko, rodné číslo, podpis, adresa, e-mailová 

adresa a telefónne číslo) 

10 rokov reg. denník,  
5 rokov evidencia 

vypožičaných spisov, 
10 rokov vyraďovacie 

konanie, 5 rokov 
evidencia obehu reg. 
záznamov a spisov 

Ministerstvo vnútra SR 
a štátne archívy 

s regionálnou územnou 
pôsobnosťou 

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje 
 

bezpečnostná 
politika 

9. 

Prenájom hnuteľného 
a nehnuteľného majetku – 
prenájom ornej pôdy, TTP 

a lesa 
na základe nájomných zmlúv 

 

čl. 6 ods. 1, písm. b) a c) 
Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 (zákon č. 40/1964 Zb. 
občiansky zákonník a zákon č. 

513/1991 Zb. obchodný 
zákonník) 

fyzické osoby – 
prenajímatelia 

majetku 

bežné osobné údaje 
(meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa 
prechodného bydliska,  telefónne číslo, emailová adresa 

a podpis) 

10 rokov od ukončenia 
zmluvy o nájme 

súd, orgány činné v 
trestnom konaní, 

Sociálna poisťovňa, 
zdravotné poisťovne, 

daňový úrad, Slovenská 
pošta, exekútor, 

centrálny register zmlúv 

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje 

bezpečnostná 
politika 

10. 

Žiadosti dotknutých osôb – 
evidencia žiadostí dotknutých 
osôb v súlade s Nariadením 

Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/679 

článok 12 - 22 Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679 (Práva dotknutej 

osoby) 

fyzické osoby – 
dotknuté osoby 

v súlade s 
Nariadením 
Európskeho 

parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/67 

bežné osobné údaje 
(identifikačné údaje dotknutej osoby u prevádzkovateľa, 
meno, priezvisko a titul fyzickej osoby, adresu trvalého 

bydliska alebo doručenia odpovedi na žiadosť, e-mailová 
adresa doručenia a osobné údaje uvedené v žiadosti 

dotknutej osoby) 

2 roky od podania 
žiadosti dotknutou 

osobou  

orgány verejnej správy 
a iné osoby v rámci 

poskytovania súčinnosti 
pri ochrane osobných 

údajov dotknutej osoby, 
právnická osoba alebo 
fyzická osoba, ak je to 
nevyhnutné na plnenie 

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje 

bezpečnostná 
politika 



 

P.č. Účel spracúvania 
Právny základ spracovateľskej 

činnosti 
Kategórie 

dotknutých osôb 
Kategórie osobných údajov 

Lehota  
na výmaz OÚ 

Kategória príjemcov 

Označenie tretej 
krajiny alebo 

medzinárodnej 
organizácie 

Bezpečnostné 
opatrenia 
(technické 

a organizačné) 

ich úloh podľa 
osobitného predpisu 

 
 


