
Informácie o spracúvaní osobných údajov v podmienkach Múzea mesta Bratislavy  
 
Múzeum mesta Bratislavy poskytuje nasledovné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov v súlade 
s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom 
č.  18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
o ochrane osobných údajov“): 
 
Identifikačné a kontaktné údaje organizácie 
 
Prevádzkovateľ:  Múzeum mesta Bratislavy 
   Radničná 1, 815 18 Bratislava 

IČO: 00 179 744 
   tel.: +421 259 100 812, email: mmba@bratislava.sk 
 
Zodpovedná osoba: zodpovednaosobammb@bratislava.sk 
 
Informácie k spracúvaniu osobných údajov 
 
Múzeum mesta Bratislavy spracúva osobné údaje za účelom plnenia úloh zverených organizácií 
zriaďovateľom Hlavným mestom SR Bratislava predovšetkým s cieľom plniť základné poslanie múzea, a to 
na základe prieskumu a vedeckého výskumu cieľavedome nadobúdať, odborne spravovať, vedecky 
zhodnocovať, využívať a sprístupňovať verejnosti múzejné zbierky a vytvárať vedomostný systém o histórii 
hlavného mesta SR Bratislavy, v súlade s osobitnými predpismi, najmä zákonom č. 206/2009 Z. z. o múzeách 
a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. V súlade s organizačným poriadkom vykonáva aj ďalšie 
činnosti.  
 
Náležitosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov (účely spracúvania, právne základy, kategórie dotknutých 
osobných údajov a príjemcovia) sú bližšie popísané v prílohe.  
 
Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak 
neustanoví osobitný predpis, podľa ktorého Múzeum mesta Bratislavy postupuje, alebo ak dotknutá osoba 
na to neudelí dobrovoľný súhlas. 
 
Doplňujúce informácie k spracúvaniu osobných údajov 
 
• Súhlas so spracúvaním osobných údajov a právo na jeho odvolanie  

Súhlas dotknutej osoby sa získava len vtedy, ak sa neuplatňuje iný právny dôvod na spracúvanie osobných 
údajov bez súhlasu. Poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu je v takomto prípade dobrovoľné. Ak 
sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas 
so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania 
osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.  

 
• Podujatia a informovanie o činnosti múzea 

Múzeum mesta Bratislavy za účelom informovania o činnosti, prezentovania podujatí, konferencií, 
seminárov, programov a iných odborných, výchovno-vzdelávacích a prezentačných aktivít zverejňuje 
obrazové, zvukové a/alebo obrazovo-zvukové záznamy na svojom webovom sídle, sociálnych sieťach 
alebo prostredníctvom obdobných informačných a komunikačných prostriedkov. Pri zverejňovaní 
spravidla ide o dokumentačné zábery z týchto podujatí bez uvedenia mien účastníkov a možnosti ich 
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identifikácie zo strany prevádzkovateľa, s výnimkou organizátorov a prednášateľov na podujatiach alebo 
osôb, ktoré na to udelia súhlas. 

 
• Súťaže 

Múzeum mesta Bratislavy za účelom vyhlásenia výsledkov súťaží zverejňuje osobné údaje na svojom 
webovom sídle na základe súhlasu dotknutej osoby; ak dotknutá osoba súhlas neudelí, víťaz nebude môcť 
byť uverejnený. 

 
• Príjemcovia osobných údajov, príjemcovia v tretích krajinách 

Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych 
predpisov Slovenskej republiky (najmä orgány dozoru podľa zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách 
a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, orgány činné v trestnom konaní, iné orgány 
verejnej moci) alebo sprostredkovateľovi v rámci zmluvných vzťahov, ak sa prevádzkovateľ rozhodne pre 
takýto postup v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov.  

 
Múzeum mesta Bratislavy neuskutočňuje prenos osobných údajov príjemcom do tretích krajín alebo 
medzinárodným organizáciám, nevyplýva mu to z osobitných predpisov a ani takýto prenos nezamýšľa 
vykonávať. 

 
• Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie, služby informačnej spoločnosti 

Múzeum mesta Bratislavy nevykonáva ani spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom 
individuálnom rozhodovaní, nevykonáva profilovanie ani neposkytuje služby informačnej spoločnosti 
podľa čl. 8 ods. 1 GDPR a § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.  

 
• Doba uchovávania osobných údajov 

Múzeum mesta Bratislavy spracúva osobné údaje po dobu trvania účelu a uchováva po dobu vymedzenú 
v registratúrnom pláne v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje likvidujú podľa 
registratúrneho poriadku v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 
• Povinnosť poskytnutia osobných údajov  

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré 
vyplýva z osobitných predpisov (plnenie zákonných povinností) alebo ak sa spracúvanie vykonáva 
v súvislosti s výkonom verejnej moci podľa osobitných predpisov. Obdobne sa postupuje aj v prípade 
uzatvárania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov by 
nemohlo dôjsť k splneniu zákonných povinností alebo uzatvoreniu zmluvného vzťahu.  

 
Práva dotknutých osôb 
 
V súlade s čl. 15 až 22 GDPR a § 21 až 28 zákona o ochrane osobných údajov dotknutá osoba je oprávnená 
uplatniť práva dotknutých osôb, a to právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov, právo na prístup 
k osobných údajov, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie 
spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných 
údajov, právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní 
vrátane profilovania.  
 
• Právo na potvrdenie a prístup k osobných údajom 

Dotknutá osoba má právo vyžiadať si potvrdenie od prevádzkovateľa o tom, či sa spracúvajú jej osobné 
údaje. Rovnako má dotknutá osoba právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú, 
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vrátane nasledovných informácií: (a) účel spracúvania osobných údajov, ktorý sa jej týka, (b) kategórie 
spracúvaných osobných údajov na daný účel, (c) identifikáciu príjemcov alebo kategórií príjemcov, 
ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, (d) dobu uchovávania osobných údajov alebo ak to 
nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, (e) zdroj osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali 
od dotknutej osoby, (e) informácia o existencii práva požadovať opravu osobných údajov týkajúcich sa 
dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie 
osobných údajov, (f) informáciu o práve podať sťažnosť, resp. návrh na začatie konania na Úrad 
na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, (g) informáciu, či sa v podmienkach prevádzkovateľa 
vykonáva automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie.  

 
• Právo na opravu osobných údajov 

Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu opravené. Dotknutá 
osoba má taktiež právo žiadať o doplnenie jej neúplných osobných údajov. 

 
Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej 
osobných údajov, je potrebné o to požiadať.  

 
• Právo na výmaz osobných údajov 

Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu vymazané, ak: (a) už 
nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali a/ alebo spracúvali, (b) dotknutá osoba odvolá súhlas 
so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, (c) dotknutá osoba 
namieta spracúvanie osobných údajov na účely plnenia úloh vo verejnom záujme a oprávnených záujmov 
a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, (d) osobné údaje sa spracúvajú 
nezákonne na základe rozhodnutia Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo iného 
orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní, (e) dôvodom pre výmaz je splnenie 
povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika 
viazaná. 
 
Právo na výmaz, ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa 
čl. 8 ods. 1 nariadenia GDPR alebo § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov sa v podmienkach 
prevádzkovateľa neuplatňuje; služby informačnej spoločnosti sa neposkytujú.  
 
Povinnosť vymazať osobné údaje sa však neuplatňuje, ak je daná výnimka podľa čl. 17 ods. 3 GDPR alebo 
§  23 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov.  
 
Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej 
osobných údajov, je potrebné o to požiadať.  

 
• Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa spracúvanie jej osobných údajov obmedzilo, ak: (a) namieta 
správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť si správnosť osobných údajov, 
(b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné na základe rozhodnutia Úradu na ochranu osobných údajov 
Slovenskej republiky alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní a dotknutá 
osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, 
(c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na dosiahnutie účelu spracúvania, ale potrebuje ich 
dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, (d) namieta spracúvanie osobných údajov za účelom 
plnenia úloh vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi 
a na oprávnené záujmy, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú 
nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.  

 
Dotknutej osobe bude vopred oznámené zrušenie obmedzenia jej osobných údajov.   
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Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej 
osobných údajov, je potrebné o to požiadať. 

 
• Právo na prenosnosť osobných údajov 

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi 
v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné 
údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Možnosť prenositeľnosti sa individuálne 
posúdi v každom prípade.  

 
Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy 
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. 

 
Uplatnenie práva na prenosnosť osobných údajov zo strany dotknutej osoby rovnako nesmie mať 
nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.  

 
• Právo namietať spracúvanie osobných údajov 

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov, ak sa spracúvanie: (a) uskutočňuje 
za účelom splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej 
prevádzkovateľovi, (b) vykonáva za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, 
(c) vykonáva na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto 
marketingom.  

 
Dotknutá osoba nemá právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodov verejného záujmu, ak sa 
osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel.  

 
• Právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní 

vrátane profilovania 
Spracúvanie osobných údajov, ktoré by bolo založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní 
ani profilovanie sa v podmienkach prevádzkovateľa nevykonáva.  

 
• Uplatnenie práv 

Svoje práva si dotknutá osoba môže uplatniť najmä prostredníctvom kontaktných údajov prevádzkovateľa 
uvedených vyššie. Ak vzniknú oprávnené pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby, ktorá si uplatnila 
svoje práva, prevádzkovateľ je oprávnený vykonať overenie jej totožnosti, napríklad vyžiadaním si 
dodatočných informácií, jej predvolaním, ak je to účelné a overením dokladu jej totožnosti alebo iným 
vhodným spôsobom. 

 
• Kontakt s dozorným orgánom 

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej práva chránené 
GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov, má právo podať na Úrad na ochranu osobných údajov 
Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika sťažnosť, resp. návrh 
na začatie konania.   

 
• Kontakt so zodpovednou osobou  

Ak dotknutá osoba má akékoľvek otázky súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov, má právo 
kedykoľvek kontaktovať zodpovednú osobu: zodpovednaosobammb@bratislava.sk 
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Príloha 
 

Spracúvanie osobných údajov organizáciou:  
Múzeum mesta Bratislavy 

 
 

1 Označenie (názov) činnosti: Personálna a mzdová agenda – výberové konania 

Účel spracúvania  Výberové konania 

Právny základ  

Predzmluvný vzťah 

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Uchádzači o zamestnanie 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje uvedené v žiadosti, osobné údaje uvedené 
v životopise, motivačnom liste a predložených dokladoch, ktoré sa 
vyžadujú na obsadzované pracovné miesto 
Osobitné kategórie osobných údajov vo vzťahu k údajom týkajúcim 
sa zdravia, ak sú súčasťou životopisu 
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky 
môžu byť predmetom spracúvania, ak osobitný zákon vyžaduje 
bezúhonnosť k obsadzovanému pracovnému miestu  

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

Doba uchovávania 5 rokov 

 

2 Označenie (názov) činnosti: Ekonomika, účtovné doklady 

Účel spracúvania  
Ekonomická agenda, spracovanie účtovných dokladov a plnenie 
povinností v oblasti účtovníctva 

Právny základ  

Osobitné zákony, najmä zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných 
náhradách v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. 
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, 
zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení 
zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov, 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 a iné osobitné 
zákony na dosiahnutie účelu spracúvania  

Opis kategórií dotknutých osôb Zamestnanci, zamestnanci dodávateľov tovarov a služieb, fyzické 
osoby, ktorým vznikne povinnosť úhrady 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v rozsahu najmä titul, meno, priezvisko, adresa, 
adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, funkcia, podpis, číslo účtu 
a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu 
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 
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Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie 
sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov 

Daňový úrad 
Hlavné mesto SR Bratislava  
Iný oprávnený subjekt podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č. 
2016/679 (GDPR) v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov 

Doba uchovávania 10 rokov  

 

3 Označenie (názov) činnosti: Správa registratúry 

Účel spracúvania  Správa došlej a odoslanej pošty (správa registratúry) 

Právny základ  

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2013 
Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej 
moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-
Governmente) v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Odosielatelia a prijímatelia korešpondencie (fyzické osoby), osoby 
uvedené v predmete korešpondencie 

Opis kategórií osobných údajov 

údaje súvisiace so správou registratúry, najmä titul, meno, 
priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, podpis, 
predmet korešpondencie a iné osobné údaje nevyhnutné na 
dosiahnutie účelu 
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie 
sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov 

Ministerstvo vnútra SR 
Iný oprávnený subjekt podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č. 
2016/679 (GDPR) v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov 

Doba uchovávania 

(a) registratúrny denník 10 rokov, (b) evidencia výpožičiek 
z registratúrneho strediska 1 rok, (c) návrhy na vyradenie, zoznamy 
a protokoly o vyraďovaní 10 rokov a iné v súlade s registratúrnym 
plánom  

 

4 Označenie (názov) činnosti: Verejné obstarávania 

Účel spracúvania  
Verejné obstarávanie na dodanie tovaru, poskytnutie služieb 
a uskutočnenie stavebných prác 

Právny základ  Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb 
Fyzické osoby, ktoré sú najmä štatutárnym orgánom záujemcu, 
uchádzača, subdodávateľa a iné fyzické osoby podľa zákona 
o verejnom obstarávaní 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje nevyhnutné na účely verejného obstarávania, najmä 
titul, meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, 
ekonomická identita, ďalšie osobné údaje a doklady / potvrdenia, 
ktoré je potrebné doložiť pri verejnom obstarávaní 
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 
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Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky 
môžu byť predmetom spracúvania vo vzťahu k údajom 
o bezúhonnosti v závislosti od verejného obstarávania, ak to 
vyžaduje osobitný predpis 

Kategórie príjemcov Úrad pre verejné obstarávanie 
Dodávateľ služieb (poradenstvo a konzultácie) 

Doba uchovávania 10 rokov 

 

5 Označenie (názov) činnosti: Sprístupňovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe 
k informáciám 

Účel spracúvania  Vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií 

Právny základ  

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 
Súhlas dotknutej osoby v prípadoch, pre ktoré to 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 zákon vyžaduje 

Opis kategórií dotknutých osôb 

Žiadateľ (fyzická osoba) a dotknuté osoby podľa § 9 zákona 
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 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje súvisiace so sprístupňovaním informácií, najmä titul, 
meno, priezvisko, adresa, ďalšie osobné údaje žiadateľa a osobné 
údaje o dotknutej osobe sprístupnené povinnou osobou na základe 
zákona a/alebo súhlasu 
Osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia č. 
2016/679 (GDPR) alebo § 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom spracúvania, ak sú 
predmetom žiadosti o sprístupnenie 
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 
podľa čl. 10 nariadenia č. 2016/679 (GDPR) alebo § 17 zákona 
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom 
spracúvania, ak sú predmetom žiadosti o sprístupnenie 

Kategórie príjemcov 

Hlavné mesto SR Bratislava 
Okresný úrad 
Súd 
Orgán činný v trestnom konaní 
Žiadateľ podľa zákona 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 
Iný oprávnený subjekt podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č. 
2016/679 (GDPR) v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov 

Doba uchovávania 10 rokov  

 

6 Označenie (názov) činnosti: Sťažnosti 

Účel spracúvania  Vybavovanie sťažností podľa zákona o sťažnostiach 
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Právny základ  Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Sťažovateľ, zástupca sťažovateľa (fyzické osoby) iné fyzické osoby, 
ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na vybavovanie sťažností 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje súvisiace s vybavovaním a prešetrovaním sťažností, 
najmä meno, priezvisko, adresa trvalého alebo prechodného pobytu 
sťažovateľa, adresa sťažovateľa na doručovanie v elektronickej 
forme, ďalšie osobné údaje zistené alebo predložené v priebehu 
vybavovania sťažnosti a ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu 
spracúvania 
Osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia č. 
2016/679 (GDPR) alebo § 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom spracúvania, ak sú 
predmetom sťažnosti alebo zistené v priebehu vybavovania sťažnosti 
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 
podľa čl. 10 nariadenia č. 2016/679 (GDPR) alebo § 17 zákona 
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom 
spracúvania, ak sú predmetom sťažnosti alebo zistené v priebehu 
vybavovania sťažnosti  

Kategórie príjemcov 

Hlavné mesto SR Bratislava 
Úrad vlády SR 
Orgány verejnej správy a iné osoby v súvislosti s poskytovaním 
súčinnosti 
Sťažovateľ a iné  
Iný oprávnený subjekt podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č. 
2016/679 (GDPR) v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov 

Doba uchovávania 10 rokov 

 

7 Označenie (názov) činnosti: Oznamovanie protispoločenskej činnosti 

Účel spracúvania  Evidencia a vybavovanie oznámení podľa zákona o niektorých 
opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti  

Právny základ  
Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej 
činnosti a o  zmene a doplnení niektorých zákonov 

Opis kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby, ktoré podali oznámenie a ktoré sú prešetrované podľa 
zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje súvisiace s vybavovaním oznámení, najmä meno, 
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ďalšie osobné údaje 
nevyhnutné na preverenie oznámenia 
Osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia 
č.  2016/679 (GDPR) alebo § 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov, ktoré sú predmetom oznámenia alebo 
zistené počas šetrenia 
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 
podľa čl.  10 nariadenia č. 2016/679 (GDPR) alebo § 17 zákona 
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom 
spracúvania, ak spracúvanie ustanoví osobitný predpis 
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Kategórie príjemcov 

Národný inšpektorát práce, inšpektoráty práce 
Orgán činný v trestnom konaní 
Súd 
Iný oprávnený subjekt podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č. 
2016/679 (GDPR) v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov 

Doba uchovávania 10 rokov  

 

8 Označenie (názov) činnosti: Súdne spory 

Účel spracúvania  Evidencia a vybavovanie súdnej agendy 

Právny základ  
Osobitné zákony, najmä zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový 
poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 301/2005 Z. z. 
Trestný poriadok v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby, ktorých sa súdna agenda týka 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje súvisiace s vybavovaním súdnej agendy, najmä meno, 
priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo pobytu, dátum narodenia 
alebo iný identifikačný údaj, telefónne číslo, adresu elektronickej 
pošty a ďalšie osobné údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu 
vybavovania súdnych sporov 
Osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia č. 
2016/679 (GDPR) alebo § 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom spracúvania, ak sú 
zistené alebo poskytnuté v priebehu vybavovania súdnych sporov 
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 
podľa čl. 10 nariadenia č. 2016/679 (GDPR) alebo § 17 zákona 
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom 
spracúvania, ak sú zistené alebo poskytnuté v priebehu vybavovania 
súdnych sporov 

Kategórie príjemcov 

Súd 
Orgán činný v trestnom konaní 
Účastník / subjekt 
Iný oprávnený subjekt podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č. 
2016/679 (GDPR) v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov 

Doba uchovávania 10 rokov  

 

9 Označenie (názov) činnosti: Práva dotknutých osôb 

Účel spracúvania  Vybavovanie žiadostí, ktorými dotknuté osoby uplatnili svoje práva 

Právny základ  Nariadenie č. 2016/679 (GDPR) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov 

Opis kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby, ktoré si uplatnia svoje práva ako dotknuté osoby 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje súvisiace s vybavovaním žiadostí, ktorými si dotknuté 
osoby uplatnili svoje práva, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, 
podpis a ďalšie osobné údaje, ku ktorým sa vzťahuje uplatňované 
právo dotknutej osoby 
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Osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia č. 
2016/679 (GDPR) alebo § 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom spracúvania, ak sa 
týkajú výkonu práv dotknutých osôb 
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky 
podľa čl. 10 nariadenia č. 2016/679 (GDPR) alebo § 17 zákona 
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom 
spracúvania, ak sa týkajú výkonu práv dotknutých osôb 

Kategórie príjemcov 
Úrad na ochranu osobných údajov SR 
Iný prevádzkovateľ pri oznamovacej povinnosti v súvislosti 
s opravou, vymazaním alebo obmedzením osobných údajov 

Doba uchovávania 5 rokov  

 

10 Označenie (názov) činnosti: Kamerový systém 

Účel spracúvania  Zabezpečenie ochrany múzea, ochrany majetku a zdravia, 
odhaľovania kriminality 

Právny základ  Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia 2016/679 
(GDPR) 

Opis kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby vstupujúce do monitorovaného priestoru 

Opis kategórií osobných údajov 

Podobizeň fyzickej osoby, prejavy osobnej povahy, údaje, ktorými je 
možné fyzickú osobu identifikovať 
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie 
sú predmetom spracúvania, osobné údaje súvisiace s páchaním 
priestupku alebo trestného činu môžu zachytené ako dôkaz na 
kamerovom zázname 

Kategórie príjemcov 

Súd  
Orgán činný v trestnom konaní 
Priestupkový orgán 
Iný oprávnený subjekt podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č. 
2016/679 (GDPR) v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov 

Doba uchovávania 14 dní 

 

11 Označenie (názov) činnosti: Evidencia vstupu 

Účel spracúvania  
Evidencia fyzických osôb, ktoré vstupujú do priestorov organizácie 
v záujme ochrany prevádzkovateľa 

Právny základ  
Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) 
nariadenia 2016/679 (GDPR) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 
Z. z. o ochrane osobných údajov 

Opis kategórií dotknutých osôb Návštevy, stránky, dodávatelia (zamestnanci dodávateľov) 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, titul, meno, priezvisko, údaje 
o príchode a odchode 
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie 
sú predmetom spracúvania 
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Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak 

Doba uchovávania 3 roky 

 

12 Označenie (názov) činnosti: Bezpečnosť 

Účel spracúvania  Zabezpečenie IT bezpečnosti, sieťová bezpečnosť a bezpečnosť 
organizácie 

Právny základ  
Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia 2016/679 
(GDPR) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov 

Opis kategórií dotknutých osôb Zamestnanci, zamestnanci dodávateľov  

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä meno, priezvisko, 
logovacie údaje, IP adresa, typ, verzia internetového prehliadača, 
verzia operačného systému užívateľské konto a iné osobné údaje 
na dosiahnutie účelu spracúvania  
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie 
sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa 

Doba uchovávania 5 rokov  

 

13 Označenie (názov) činnosti: Dodávateľské vzťahy 

Účel spracúvania  
Spracúvanie (kontaktných) osobných údajov zamestnancov 
dodávateľov/ zmluvných partnerov v rámci dodávateľských / 
zmluvných vzťahov 

Právny základ  
Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia 2016/679 
(GDPR) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov 

Opis kategórií dotknutých osôb Zamestnanci dodávateľov alebo zmluvných partnerov 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, 
funkcia, adresa pracoviska / zamestnávateľa, kontaktné údaje (tel.č., 
e-mail) a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu 
spracúvania 
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie 
sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa  

Doba uchovávania 5 rokov  

 

14 Označenie (názov) činnosti: Nadobúdanie zbierkových predmetov 

Účel spracúvania  
Nadobúdanie predmetov kultúrnej hodnoty kúpu, darom, vlastným 
výskumom, prevodom správy, zámenou s inými múzeom 

Právny základ  Predzmluvný a zmluvný vzťah 
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Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane 
predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej 
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb 
Fyzické osoby, od ktorých sa nadobúdajú predmety kultúrnej 
hodnoty, vlastník / pôvodný držiteľ 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, ktoré sú obsiahnuté najmä 
v návrhovom liste, dokumentačnom liste, zmluve prípadne iných 
nevyhnutných dokumentoch súvisiacich s nadobúdaním zbierkových 
predmetov, predovšetkým titul, meno, priezvisko, adresa, kontaktné 
údaje (tel. / email), číslo OP, podpis, číslo účtu, preukázanie 
vlastníctva a/alebo autorských práv, popis predmetu, údaje uvedené 
v návrhom liste, zmluve a iné údaje týkajúce sa nadobúdaného 
predmetu v súlade s vyhláškou č. 523/2009 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o základných odborných činnostiach 
v múzeu alebo v galérii a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty 
v znení neskorších predpisov 
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie 
sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Ministerstvo kultúry SR 
Iný oprávnený subjekt podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č. 
2016/679 (GDPR) v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov 

Doba uchovávania Záznamy o nadobúdaní zbierkových predmetov sa trvalo uchovávajú 
(§ 10 ods. 13), inak 10 rokov 

 

15 Označenie (názov) činnosti: Evidencia zbierkových predmetov 

Účel spracúvania  Vedenie odbornej evidencie zbierkových predmetov, revízia, 
bezpečnosť a vyraďovanie zbierkových predmetov 

Právny základ  
Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane 
predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej 
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb 
Majitelia / pôvodní držitelia / správcovia, autor, fyzické osoby 
zobrazené na fotografiách, portrétoch a iných obdobných 
predmetoch 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä identifikačné údaje 
fyzickej osoby, štátna príslušnosť, miesto nálezu, spôsob 
nadobudnutia a nadobúdacia hodnota, popis zbierkového predmetu, 
a iné údaje, ktoré sa zapisujú do evidencie v súlade s vyhláškou 
č. 523/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných 
odborných činnostiach v múzeu alebo v galérii a o evidencii 
predmetov kultúrnej hodnoty v znení neskorších predpisov 

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 

Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie 
sú predmetom spracúvania 
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Kategórie príjemcov 

Ministerstvo kultúry SR 
Slovenské národné múzeum 
Iný oprávnený subjekt podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č. 
2016/679 (GDPR) v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov 

Doba uchovávania 
Záznamy o odbornej evidencii, vykonaní odbornej revízie 
a vyraďovaní zbierkových predmetov sa trvalo uchovávajú (§ 10 
ods. 13, § 11 ods. 4), inak 10 rokov 

 

16 Označenie (názov) činnosti: Odborná ochrana zbierkových predmetov 

Účel spracúvania  

Zabezpečenie ochrany (ošetrenia) zbierkových predmetov s cieľom 
zastaviť alebo spomaliť prirodzený proces degradácie zbierkových 
predmetov a zachovať ich vedeckú, historickú, kultúrnu a umeleckú 
hodnotu 

Právny základ  

Predzmluvný a zmluvný vzťah 
Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane 
predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej 
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, 
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb 
Fyzické osoby zabezpečujúce ochranu, ošetrenie, reštaurovanie 
zbierkových predmetov 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, 
adresa, číslo OP alebo iného dokladu totožnosti, kontaktné údaje, 
podpis, iné údaje obsiahnuté v zmluve 
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie 
sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Ministerstvo kultúry SR 
Iný oprávnený subjekt podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č. 
2016/679 (GDPR) v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov 

Doba uchovávania 10 rokov  

 

17 Označenie (názov) činnosti: Vedecko-výskumná činnosť  

Účel spracúvania  

Vykonávanie vedecko-výskumnej činnosti s cieľom nadobúdať 
zbierkové predmety, vedecky skúmať zbierkové predmety a zbierky 
a využívať ich vedeckú hodnotu na poznávanie prírody 
a hospodárskeho, politického, spoločenského, kultúrneho vývoja 
spoločnosti, skúmať postupy a metódy pri odbornom ošetrení 
zbierkových predmetov, prinášať a rozvíjať nové poznatky 
a informácie ako súčasť vedomostného systému múzea, skúmať 
a spracovávať javy a vývinové trendy, ktoré výrazne spolupôsobia na 
vývoj vizuálneho umenia 

Právny základ  

Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane 
predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej 
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, 
zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu 
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a  vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti 
vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov, zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane 
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby, ktorých sa vedecko-výskumná činnosť týka 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä identifikačné údaje 
fyzickej osoby, miesto nálezu, spôsob nadobudnutia a nadobúdacia 
hodnota, popis zbierkového predmetu, a iné údaje, ktoré sú zapísané 
v evidencii v súlade s vyhláškou č. 523/2009 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o základných odborných činnostiach 
v múzeu alebo v galérii a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty 
v znení neskorších predpisov 
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie 
sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Ministerstvo kultúry SR 
Iný oprávnený subjekt podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č. 
2016/679 (GDPR) v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov 

Doba uchovávania 10 rokov 

 

18 Označenie (názov) činnosti: Uloženie zbierkových predmetov do depozitu (úschova) 

Účel spracúvania  Úschova a uloženie predmetu kultúrnej hodnoty do depozitu, 
vedenie evidencie depozitov 

Právny základ  

Predzmluvný a zmluvný vzťah 

Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane 
predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej 
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, 
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby, ktoré požiadajú o uloženie alebo uložia predmet 
kultúrnej hodnoty do depozitu  

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, 
adresa, rodné číslo, číslo OP alebo iného dokladu totožnosti, 
kontaktné údaje, podpis, iné údaje obsiahnuté v zmluve  
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie 
sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Ministerstvo kultúry SR 
Iný oprávnený subjekt podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č. 
2016/679 (GDPR) v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov 

Doba uchovávania 10 rokov 
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19 Označenie (názov) činnosti: Udeľovanie súhlasov na použitie fotografií zbierkových 
predmetov 

Účel spracúvania  
Udeľovanie súhlasov k reprodukčným právam vzťahujúcim sa 
k zbierkovým predmetom múzea 

Právny základ  

Predzmluvný a zmluvný vzťah 

Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane 
predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej 
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, 
zákon č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich 
s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby, ktoré požiadajú o súhlas a ktorým sa súhlas udelí  

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, 
adresa, rodné číslo, číslo OP alebo iného dokladu totožnosti, 
kontaktné údaje, podpis, iné údaje obsiahnuté v zmluve  
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie 
sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Ministerstvo kultúry SR 
Iný oprávnený subjekt podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č. 
2016/679 (GDPR) v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov 

Doba uchovávania 10 rokov  

 

20 Označenie (názov) činnosti: Výpožička zbierkových predmetov  

Účel spracúvania  Výpožička zbierkových predmetov 

Právny základ  

Predzmluvný a zmluvný vzťah 

Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane 
predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej 
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, 
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb 
Fyzické osoby, ktoré prejavia záujem alebo si vypožičajú zbierkový 
predmet 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, 
adresa, rodné číslo, číslo OP alebo iného dokladu totožnosti, 
kontaktné údaje, podpis, iné údaje obsiahnuté v zmluve  
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie 
sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Ministerstvo kultúry SR 
Iný oprávnený subjekt podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č. 
2016/679 (GDPR) v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov 

Doba uchovávania 10 rokov 
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21 Označenie (názov) činnosti: Nájom zbierkových predmetov  

Účel spracúvania  Nájom zbierkových predmetov 

Právny základ  

Predzmluvný a zmluvný vzťah 

Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane 
predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej 
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, 
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb 
Fyzické osoby, ktoré prejavia záujem alebo si nájmu zbierkový 
predmet 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, 
adresa, rodné číslo, číslo OP alebo iného dokladu totožnosti, 
kontaktné údaje, bankové spojenie, podpis, iné údaje obsiahnuté 
v zmluve  
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie 
sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Ministerstvo kultúry SR 
Iný oprávnený subjekt podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č. 
2016/679 (GDPR) v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov 

Doba uchovávania 10 rokov 

 

22 Označenie (názov) činnosti: Bádatelia 

Účel spracúvania  
Sprístupňovanie zbierkových predmetov, fotodokumentácie 
a informáciách o nich 

Právny základ  
Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane 
predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej 
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Žiadatelia (fyzické osoby) 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, titul, meno, priezvisko, 
adresa, číslo OP alebo iného dokladu totožnosti, kontakty (tel., e-
mail), údaje o inštitúcii, pre ktorú žiadateľ pracuje, téma, účel, podpis 
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie 
sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Ministerstvo kultúry SR 
Iný oprávnený subjekt podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č. 
2016/679 (GDPR) v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov 

Doba uchovávania 10 rokov 

 

23 Označenie (názov) činnosti: Publikačná a edičná činnosť 

Účel spracúvania  
Sprístupňovanie zbierkových predmetov prostredníctvom 
publikačnej a edičnej činnosti  
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Právny základ  

Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane 
predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej 
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (§ 
15 písm. c)) 

Opis kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby, ktorých sa publikačná a edičná činnosť týka  

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, titul, meno, priezvisko, údaje, 
ktoré sa uvedú do v súvislosti so sprístupňovaním zbierkových 
predmetov (miesto nálezu, popis zbierkového predmetu a iné), 
fotografie a iné údaje v nevyhnutnom rozsahu 
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie 
sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Ministerstvo kultúry SR 
Iný oprávnený subjekt podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č. 
2016/679 (GDPR) v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov 

Doba uchovávania 10 rokov  

 

24 Označenie (názov) činnosti: Zmluvy o dielo (vytváranie autorských diel)  

Účel spracúvania  Uzatváranie zmlúv o dielo a s tým súvisiacich licenčných zmlúv 

Právny základ  

Predzmluvný a zmluvný vzťah 

Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane 
predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej 
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, 
zákon č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich 
s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov, 
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov 

Opis kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby, ktoré prejavia záujem alebo uzatvoria zmluvu 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, 
adresa, rodné číslo, číslo OP alebo iného dokladu totožnosti, 
kontaktné údaje, bankové spojenie, podpis, iné údaje obsiahnuté 
v zmluve  
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie 
sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov 

Ministerstvo kultúry SR 
Iný oprávnený subjekt podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č. 
2016/679 (GDPR) v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov  

Doba uchovávania 10 rokov  

 

25 Označenie (názov) činnosti: Podujatia  

Účel spracúvania  Vyhotovovanie obrazových (fotografie), zvukových a obrazovo-
zvukových záznamov na podujatiach, konferenciách, seminároch, 
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programoch, akciách alebo obdobných aktivitách organizovaných 
prevádzkovateľom s cieľom zabezpečiť dokumentovanie, 
informovanie o činnosti a prezentovanie podujatí a organizácie 

Právny základ  

Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia 2016/679 
(GDPR) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov 
Súhlas dotknutej osoby, ak je s ohľadom na okolnosti vhodný alebo 
potrebný  

Opis kategórií dotknutých osôb Zamestnanci, fyzické osoby, ktoré sa zúčastňujú podujatí, vrátane 
detí, zákonní zástupcovia  

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, 
adresa, tel., email, obrazové záznamy (fotografie), zvukové záznamy, 
obrazovo-zvukové záznamy 
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie 
sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov Médiá 

Doba uchovávania 5 rokov 

 

26 Označenie (názov) činnosti: Prezentovanie činnosti  

Účel spracúvania  Prezentácia (propagácia) činností v pôsobnosti múzea 

Právny základ  

Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia 2016/679 
(GDPR) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov 
Súhlas dotknutej osoby, ak je s ohľadom na okolnosti vhodný alebo 
potrebný  

Opis kategórií dotknutých osôb Riaditeľ, zamestnanci a iné fyzické osoby, ktorých sa prezentačná 
činnosť týka 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, 
funkcia / pracovné zaradenie, fotografia, video a iné osobné údaje za 
účelom dosiahnutia účelu spracúvania 
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie 
sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov Médiá 

Doba uchovávania 5 rokov  

 

27 Označenie (názov) činnosti: Zasielanie noviniek 

Účel spracúvania  
Zasielanie noviniek o podujatiach, konferenciách, seminároch, 
programoch, akciách a iných obdobných aktivitách a činnostiach 
organizácie 

Právny základ  Súhlas dotknutej osoby 

Opis kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby, ktoré prejavili záujem o zasielanie noviniek 

Opis kategórií osobných údajov 
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, titul, meno, priezvisko, email 
na doručovanie noviniek 
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Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie 
sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa 

Doba uchovávania 5 rokov  

 

28 Označenie (názov) činnosti: Súťaže 

Účel spracúvania  Organizovanie, vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov súťaží 
organizovaných Múzeom mesta Bratislavy 

Právny základ  

Súhlas dotknutej osoby (súťažiaci) 

Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia 2016/679 
(GDPR) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov (pedagógovia) 

Opis kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby, ktoré sa zapoja do súťaže, vrátane detí, pedagógovia, 
ako kontaktné osoby, zákonní zástupcovia   

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu, titul, meno, 
priezvisko, adresa, tel., email, vzťah k dieťaťu, vek, trieda a škola, 
údaje týkajúce sa diela, iný údaj s ohľadom na predmet súťaže 
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie 
sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa 

Doba uchovávania 5 rokov 

 

29 Označenie (názov) činnosti: Prenájom priestoru 

Účel spracúvania  Nájom nehnuteľností v pôsobnosti múzea  

Právny základ  

Predzmluvné a zmluvné vzťahy 
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších priestorov 

Opis kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby, ktoré majú záujem o nájom priestorov a ktoré sú 
zmluvnou stranou nájomného vzťahu 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, 
adresa, tel. č., e-mail, číslo účtu, účel prenájmu, podpis a iné osobné 
údaje na dosiahnutie účelu spracúvania 
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie 
sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa 

Doba uchovávania 5 rokov 
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30 Označenie (názov) činnosti: Knižničné služby 

Účel spracúvania  Poskytovanie knižničných služieb 

Právny základ  Predzmluvný a zmluvný vzťah 

Opis kategórií dotknutých osôb Zamestnanci, čitatelia 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, 
predmet výpožičky (prezenčne alebo výpožička), dátum, označenie, 
či sa jedná o zamestnanca alebo externú fyzickú osobu, iné údaje 
nevyhnutné ku knižničným službám 
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie 
sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa 

Doba uchovávania 2 roky 

 

31 Označenie (názov) činnosti: Diskusné fórum 

Účel spracúvania  Poskytovanie priestoru na vyjadrenie k tematickým oblastiam 

Právny základ  Súhlas dotknutej osoby 

Opis kategórií dotknutých osôb 
Fyzické osoby, ktoré sa vyjadrujú k jednotlivým témam 
(prispievatelia) 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, 
e-mail, tel. č., predmet príspevku a iné údaje poskytnuté zo strany 
prispievateľa podľa témy príspevku  
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie 
sú predmetom spracúvania  

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa 

Doba uchovávania 3 roky  

 

32 Označenie (názov) činnosti: Hlásenie porúch a nedostatkov 

Účel spracúvania  Hlásenie porúch a nedostatkov v pôsobnosti múzea 

Právny základ  Súhlas dotknutej osoby 

Opis kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby, ktoré hlásia poruchy alebo nedostatky 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, 
e-mail, tel. č., predmet hlásenia / nedostatku a iné údaje poskytnuté 
zo strany dotknutej osoby v predmete hlásenia  
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie 
sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa 

Doba uchovávania 3 roky   
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33 Označenie (názov) činnosti: Predaj publikácií a suvenírov 

Účel spracúvania  Predaj publikácii, zborníkov, iných obdobných dokumentov 
a suvenírov  

Právny základ  Predzmluvný a zmluvný vzťah  

Opis kategórií dotknutých osôb 

Fyzické osoby, ktoré majú záujem o publikácie / suveníry, ktoré si 
och objednali, štatutárny orgán alebo osoba oprávnená konať v mene 
právnickej osoby, ktorá má záujem alebo objednala publikácie / 
suveníry   

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, 
adresa, e-mail, tel. č., číslo účtu, podpis, údaje súvisiace 
s objednávkou  
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie 
sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa 

Doba uchovávania 10 rokov 

 

34 Označenie (názov) činnosti: Vstupenky 

Účel spracúvania  Vystavovanie, predaj a uplatňovanie vstupeniek na meno dotknutej 
osoby 

Právny základ  Predzmluvný a zmluvný vzťah  

Opis kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby, ktorým boli vystavené vstupenky na meno 

Opis kategórií osobných údajov 

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä meno, priezvisko, 
údaje týkajúce sa vstupenky, druh a dátum platnosti vstupenky; 
prevádzkovateľ je oprávnený overiť totožnosť osoby, ktorá predloží 
vstupenku pri vstupe do múzea, a to nahliadnutím do dokladu 
totožnosti dotknutej osoby; osobné údaje z dokladu totožnosti sa 
nezaznamenávajú 
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania 
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie 
sú predmetom spracúvania 

Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa 

Doba uchovávania 1 rok 

 
 
 
 


