
Obchodné meno IČO 
(ak bolo pridelné)

Adresa sídla Obec/PSČ Štát e-mail/tel. kontakt

Prevádzkovateľ Mgr. Zuzana Bratková - 
Art style

47706619 Nálepkova 2038/17 Nová Baňa, 968 01 Slovenská republika

IS Účel spracúvania
Zákonná požiadavka / 
Zmluvná požiadavka / 

Oprávnený záujem / Súhlas 

Právny základ spracovateľskej 
činnosti

(nepovinné)

Kategórie 
dotknutých osôb Kategória osobných údajov Lehota na výmaz OÚ

Účtovné doklady spracovanie účtovných 
dokladov

spracúvanie osobných údajov 
je zákonnou požiadavkou

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia 
Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, 
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. 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. 311/2001 Z. z. Zákonník 
práce v znení neskorších predpisov

fyzické osoby - 
dodávatelia 

tovarov/služieb, 
fyzické osoby - 
zamestnanci 
dodávateľov 

tovarov/služieb, 
fyzické osoby - 

príjemcovia služieb 
(klienti, zákazníci)

tiutl,meno, priezvisko, dátum 
narodenia, adresa, číslo účtu, 
obchodné meno, sídlo, IČO, 

DIČ, IČ DPH, číslo účtu

10 rokov nasledujúcich po roku, 
ktorého sa týkajú

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa 



Správa 
registratúry

správa registratúry  a 
prijatej a odoslanej pošty

spracúvanie osobných údajov 
je zákonnou požiadavkou

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia 
Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, 
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

fyzické osoby - 
odosielatelia a 

prijímatelia úradnej 
korešpondencie

titul, meno, priezvisko, dátum 
narodenia, adresa, obchodné 

meno, sídlo, IČO, DIČ, iné 
osobné údaje, ktoré sú 
súčasťou prijatej pošty

3 roky nasledujúce po roku, 
ktorého sa týkajú

Korpotátna 
agenda 

vykonávanie zápisov do 
príslušných registrov

spracúvanie osobných údajov 
je zákonnou požiadavkou

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia 
Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, 
Zákon č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní v 
(živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov

fyzické osoby - rodičia 
prevádzkovateľa

titul, meno, priezvisko, rodné 
priezvisko

10 rokov nasledujúcich po roku 
ukončenia podnikania 

Zmluvy 
plnenie zmluvných 

povinností s dodávateľmi 
spracúvanie osobných údajov 

je zmluvnou požiadavkou

Článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia 
Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

fyzické osoby - 
dodávatelia služieb, 

fyzické osoby - 
zástupcovia 

dodávateľov, iných 
zmluvných partnerov

meno, priezvisko / obchodné 
meno, adresa trvalého pobytu 
/ adresa miesta podnikania, 

IČO, číslo zápisu do živ. 
registra, telefónne číslo, e-

mail kontaktnej osoby, 
prípadne iné osobné údaje, 

ktoré poskytne 
prevádzkovateľ

5 rokov po strate platnosti 
zmluvy 



Zmluvy evidencia dodávateľov v 
zmluvných vzťahoch

spracúvanie osobných údajov 
je vykonávané na základe 

oprávneného záujmu 
Prevádzkovateľa, ktorým je 

vedenie prehľadu o 
dodávateľoch, iných 

zmluvných partneroch a 
kontaktných údajov na 
dodávateľov a iných 

zmluvných partnerov, v 
súlade s § 78 ods. 3 zákona 

č. 18/2018 Z. z. 

Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia 
Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

fyzické osoby - 
dodávatelia služieb, 

fyzické osoby - 
zástupcovia 

dodávateľov, iných 
zmluvných partnerov

meno, priezvisko / obchodné 
meno, adresa trvalého pobytu 
/ adresa miesta podnikania, 

IČO, číslo zápisu do živ. 
registra, telefónne číslo, e-

mail kontaktnej osoby, 
prípadne iné osobné údaje, 

ktoré poskytne 
prevádzkovateľ

5 rokov po strate platnosti 
zmluvy 

Zmluvy 
plnenie zmluvných 

povinností  vo vzťahu s 
klientami / zákazníkmi 

spracúvanie osobných údajov 
je zmluvnou požiadavkou

Článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia 
Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

fyzické osoby - 
účastníci zmluvy 

(klienti, zákazníci) a 
ich zástupcovia 

titul,meno, priezvisko, adresa 
bydliska alebo trvalého 

pobytu, e-mail, tel. kontakt 

5 rokov po strate platnosti 
zmluvy 

Zmluvy 
evidencia klientov / 

zákazníkov v zmluvných 
vzťahoch

spracúvanie osobných údajov 
je vykonávané na základe 

oprávneného záujmu 
Prevádzkovateľa, ktorým je 

vedenie  prehľadu o klientoch 
a zákazníkoch v rámci 

predmetu podnikateľskej 
činnosti prevádzkovateľa, v 
súlade s § 78 ods. 3 zákona 
č. 18/2018 Z. z. o ohcrane 

osobných údajov  

Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia 
Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

fyzické osoby - 
účastníci zmluvy 

(klienti, zákazníci) a 
ich zástupcovia 

titul, meno, priezvisko, adresa 
bydliska alebo trvalého 

pobytu, e-mail, tel. kontakt 

5 rokov po strate platnosti 
zmluvy 

Práva 
dotknutých osôb

vybavovanie uplatnených 
práv dotknutých osôb

spracúvanie osobných údajov 
je zákonnou požiadavkou

Článok č. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia 
Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, 
zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov

fyzické osoby, ktoré 
podali žiadoať alebo si 

uplatnili práva 
dotknutých osôb u 
prevdázkovateľa

bežné osobné údaje, ktoré sú 
uvedené v žiadosti do vybavenia uplatnených práv



Práva 
dotknutých osôb

evidencia uplatnených 
práv dotknutých osôb

spracúvanie osobných údajov 
je vykonávané na základe 

oprávneného záujmu 
Prevádzkovateľa, ktorým je 
evidovanie uplatnených práv 
dotknutých osôb z dôvodu 

preukázania plnenia 
povinností vyplývajúcich z 

nariadenia a zákona

Článok č. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia 
Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, 
zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov

fyzické osoby, ktoré 
podali žiadosť alebo si 

uplatnili práva 
dotknutých osôb u 
prevdázkovateľa

bežné osobné údaje, ktoré sú 
uvedené v žiadosti

5 rokov odo dňa uplatnenia práv

Objednávky a 
prihlášky 

vybavovanie  objednávok 
služieb a prihlášok na 

kurzy a školenia 
(podujatia) organizované 

prevádzkovateľom

spracúvanie osobných údajov 
je zmluvnou požiadavkou 
(vykonávanie opatrení na 
základe žiadosti dotknutej 
osoby pred uzatvorením 

zmluvy)

Článok č. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia 
Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

fyzické osoby, ktoré 
vyplnili formulár 

(prihlášku) / zadali 
objednávku 

meno, priezvisko, email, iné 
údaje uvedené v 

prihlasovacom / kontaktnom 
formulári

do uzatvorenia zmluvy alebo 1 
rok odo doručenia objendávky / 
prihlášky, v prípade, ak nepríde 

k uzatvoreniu zmluvy 

Evidencia 
účastníkov 
podujatí a 
klientov 

poradenstva

evidencia účastníkov 
kurzov, školení a iných 
podujatí organizovaných 

prevádzkovateľom, 
evidecia klientvov 

poradenstva 

spracúvanie osobných údajov 
je vykonávané na základe 

oprávneného záujmu 
Prevádzkovateľa, ktorý je 

evidovanie účastníkov 
podujatí a klientov 

poradenstva v rámci 
predmetu podnikateľskej 

činnosti prevádzkovateľa (za 
účelom preukázania plnenia 
daňových a iných povinností)

Článok č. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia 
Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

fyzické osoby - 
účastníci podujatí, 

fyzické osoby - klienti 
poradenstva, ktoé 
udelili súhlas s ich 

zaradením do 
evidencie 

meno, priezvisko, email, tel. 
kontakt 

5 rokov odo dňa zaradenia do 
evidencie 

Prezentácia
vybavovanie žiadostí z 
kontaktných formulárov 

na webovej stránke

spracúvanie osobných údajov 
je vykonávané na základe 

oprávneného záujmu 
Prevádzkovateľa, ktorým je 
odpovedanie a vybavenie 

žiadosti z kontaktného 
formuláru, ktorú poslala 

dotknutá osoba, ktorá má 
záujem na tom, aby jej 
žiadosť bola vybavená

Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia 
Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

fyzické osoby 
zasielajúci e-mail 
prostredníctvom 

kontaktného formulára

meno, priezvisko, e-mail,  iné 
údaje uvedené v kontaktnom 

formulári

1 rok odo dňa doručenia žiadosti 
alebo do vybavenia žiadosti 

(splnenia účelu), podľa toho, aká 
skutočnosť nastane skôr



Prezentácia

vybavovanie dotazov a 
odpovedanie na 

správy dotknutých osôb 
na sociálnych sieťach

spracúvanie osobných údajov 
je vykonávané na základe 

oprávneného záujmu 
Prevádzkovateľa, ktorým je  
odpovedanie na dotazy a 

správy, ktoré poslala 
dotknutá osoba, ktorá má 

záujem na tom, aby jej 
prevádzkovateľ odpovedal a 

vybavil jej žiadosť

Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia 
Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

fyzické osoby 
zasielajúci e-mail 
prostredníctvom 

kontaktného formulára

meno, priezvisko, e-mail, iné 
údaje uvedené v kontaktnom 

formulári

1 rok odo dňa doručenia žiadosti 
alebo do vybavenia žiadosti 

(splnenia účelu), podľa toho, aká 
skutočnosť nastane skôr

Prezentácia 

prezentácia služieb 
prevádzkovateľa na 
webovej stránke / 
sociálnych sieťach

spracúvanie osobných údajov 
je založené na súhlase 

dotknutej osoby s jej 
zverejnením (fotografia, iné 
osobné údaje) na webovej 
stránke prevádzkovateľa 

Článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 
Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

fyzciké osoby - 
zákzaníci a klienti a 
iné fyzické osoby, 

ktoré udelia 
prevádzkovateľovi 

súhas so zverejnením 
ich fototrafie/í a/alebo 
iných osobných údajov 
na sociálnych sieťach 

a webovej stránke 
prevádzkovateĺa

fotografia, meno, priezvisko,

3 roky odo dňa udelenia súhlasu 
alebo do jeho odvolania, podľa 
toho, aká skutočnosť nastane 

skôr

Prezentácia 

prezentácia služieb 
prevádzkovateľa na 
webovej stránke / 
sociálnych sieťach

súhlas dotknutej osoby s jej 
zverejnením (fotografia, iné 
osobné údaje) na webovej 
stránke prevádzkovateľa 

Článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 
Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

fyzciké osoby - 
zákzaníci a klienti a 
iné fyzické osoby, 

ktoré udelia 
prevádzkovateľovi 

súhas so zverejnením 
ich fototrafie/í a/alebo 
iných osobných údajov 
na sociálnych sieťach 

a webovej stránke 
prevádzkovateĺa

fotografia, meno, priezvisko,

3 roky odo dňa udelenia súhlasu 
alebo do jeho odvolania, podľa 
toho, aká skutočnosť nastane 

skôr


