
ZÁZNAM O SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTIACH 
 
Prevádzkovateľ:  
 
Slovenská basketbalová asociácia 
sídlo: Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava - Nové Mesto 
IČO: 17315166 
kontaktná osoba1: Alexandra Fitošová, e-mail: sekretariat@slovakbasket.sk, tel. č.: +421 918 241 839 
(ďalej len „Prevádzkovateľ“) 
 
 
Prehľad spracovateľských operácií:  
 

P. č. Účel spracúvania 
Právny základ 

spracovateľskej 
činnosti 

Súvisiace právne 
predpisy2 

Kategórie 
dotknutých osôb 

Kategórie 
osobných 

údajov 

Lehota na výmaz 
osobných údajov 

(v súlade 
s Registratúrnym 

plánom)3 

Kategórie 
príjemcov 

Označenie tretej 
krajiny alebo 

medzinárodnej 
organizácie 

1.  
realizácia 

predzmluvných 
vzťahov 

článok 6 ods. 1 písm. 
b) GDPR, článok 10 

GDPR 

Občiansky zákonník, 
Obchodný zákonník, 
Zákonník práce, ZOŠ 

uchádzači 
o zamestnanie, 

zmluvní partneri 
 

bežné osobné 
údaje, údaje 
týkajúce sa 

uznania viny za 
trestné činy 
a priestupky 

osobné údaje 
spracúvame na tento 

účel do uzavretia zmluvy 
s úspešným uchádzačom 
o zamestnanie/zmluvným 

partnerom, vymazané 
budú po uplynutí lehoty 

uloženia 

x 
prenos do tretej 

krajiny sa 
neuskutočňuje 

2.  
plnenie povinností 

zamestnávateľa 

článok 6 ods. 1 písm. 
c) GDPR, článok 9 

ods. 2 písm. b) GDPR 

Zákonník práce, 
Zákon o sociálnom 

poistení, Zákon 
o náhrade príjmu, 

zamestnanci, 
manželia/manželky 

zamestnancov,  
vyživované deti 

bežné osobné 
údaje, osobitné 

kategórie 
osobných údajov 

osobné údaje 
spracúvame na tento 

účel po dobu stanovenú 
osobitnými predpismi,  

Sociálna 
poisťovňa, 
zdravotná 
poisťovňa, 

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje 

 
1 Kontaktná osoba nie je „zodpovedná osoba“, pozn. 
2 Výpočet právnych predpisov je len demonštratívny, pozn. 
3 Osobné údaje sú obsahom registratúrnych záznamov, ktoré Prevádzkovateľ uchováva počas lehoty uloženia. Lehota uloženia je stanovená tak, aby Prevádzkovateľovi umožňovala prístup k 
registratúrnym záznamom po celý čas, v ktorom ich bude potrebovať na svoju činnosť, vrátane lehôt ustanovených pre vymáhanie práv a plnenie povinností podľa osobitných predpisov. 
Lehota uloženia začína plynúť prvým dňom roka nasledujúceho po roku, v ktorom Prevádzkovateľ uzavrel spis (t. j. súbor registratúrnych záznamov, ktoré vznikli v súvislosti s vybavovaním tej 
istej veci). Lehota uloženia je v Registratúrnom pláne uvedená pre každú vecnú skupinu registratúrnych záznamov, ak ju neustanovuje osobitný predpis.  



Zákon 
o zdravotnom 

poistení, Zákon o 
starobnom 

dôchodkovom 
sporení, Zákon o 

doplnkovom 
dôchodkovom 
sporení, Zákon 

o BOZP 

zamestnancov, 
rodičia vyživovaných 
detí zamestnancov, 
bývalí zamestnanci, 

blízke osoby 
zamestnancov 

vymazané budú po 
uplynutí lehoty uloženia 

 

daňový úrad, 
dôchodkové 
správcovské 
spoločnosti a 

pod. 

3.  

zabezpečenie 
plnenia povinností 

našich 
zamestnancov, 

poskytovania našich 
služieb a spolupráce 

so zmluvnými 
partnermi 

(výmenou, prípadne 
zverejňovaním 

kontaktných údajov) 

článok 6 ods. 1 písm. 
f) GDPR 

ZOOÚ 

osoby určené na 
realizáciu zmluvy  

(napr. zamestnanci, 
prokuristi, 

subdodávatelia) 

bežné osobné 
údaje 

osobné údaje 
spracúvame na tento 

účel do ukončenia 
spolupráce alebo výkonu 

druhu práce, ktorá sa 
spája s potrebou 

sprístupnenia alebo 
zverejnenia osobných 

údajov, vymazané budú 
po uplynutí lehoty 

uloženia 

zmluvní partneri, 
prípadne 
verejnosť 

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje 

4.  

plnenie zmluvných 
povinností (mimo 
pracovnoprávnych 

vzťahov) 

článok 6 ods. 1 písm. 
b) GDPR, článok 10 

GDPR 

Občiansky zákonník, 
Obchodný zákonník, 

ZOŠ 
zmluvní partneri 

bežné osobné 
údaje, údaje 
týkajúce sa 

uznania viny za 
trestné činy 
a priestupky 

osobné údaje 
spracúvame na tento 

účel počas trvania 
zmluvného vzťahu, 
vymazané budú po 

uplynutí lehoty uloženia 

x 
prenos do tretej 
krajiny sa môže 

uskutočniť 

5.  
organizovanie a 
 riadenie súťaží 

článok 6 ods. 1 písm. 
f) GDPR 

ZOŠ 

športovci, športoví 
odborníci, 

zamestnanci 
športových 

organizácií a pod. 

bežné osobné 
údaje 

osobné údaje 
spracúvame na tento 

účel počas trvania súťaže, 
vymazané budú po 

uplynutí lehoty uloženia 

športové 
organizácie 

prenos do tretej 
krajiny sa môže 

uskutočniť 

6.  
zabezpečenie 

športovej 
reprezentácie 

článok 6 ods. 1 písm. 
f) GDPR, článok 9 ods. 

2 písm. g) GDPR 
ZOŠ 

športovci, športoví 
odborníci, zmluvní 

partneri a ich 
zamestnanci 

bežné osobné 
údaje, osobitné 

kategórie 
osobných údajov 

osobné údaje 
spracúvame na tento 
účel počas prípravy a 

účasti športovej 
reprezentácie SR na 
významnej súťaži,  

vymazané budú po 
uplynutí lehoty uloženia 

medzinárodná 
športová 

organizácia 

prenos do tretej 
krajiny sa môže 

uskutočniť 



7.  
realizácia verejného 

obstarávania 
článok 6 ods. 1 písm. 

c) GDPR 
Zákon o verejnom 

obstarávaní 

osoby podieľajúce 
sa na verejnom 

obstarávaní 

bežné osobné 
údaje 

osobné údaje 
spracúvame na tento 

účel do ukončenia 
verejného obstarávania,  

vymazané budú po 
uplynutí lehoty uloženia 

verejnosť, Úrad 
pre verejné 

obstarávanie 

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje 

8.  
ochrana zdravia 

športovcov vrátane 
boja proti dopingu 

článok 6 ods. 1 písm. 
e) GDPR, článok 9 

ods. 2 písm. g) GDPR 
ZOŠ 

športovci, 
sprievodný personál 
športovcov, osoby 

uvedené 
v rozhodnutí 

Antidopingovej 
agentúry SR 

bežné osobné 
údaje, osobitné 

kategórie 
osobných údajov 

osobné údaje 
spracúvame na tento 

účel počas trvania 
príslušnosti športovca 
k Prevádzkovateľovi,  
vymazané budú po 

uplynutí lehoty uloženia 

x 
prenos do tretej 

krajiny sa 
neuskutočňuje 

9.  

výkon členských práv 
a povinností 

a funkcie členov 
orgánov 

Prevádzkovateľa 

článok 6 ods. 1 písm. 
b) GDPR 

ZOŠ, Zákon o 
združovaní občanov 

členovia 
Prevádzkovateľa, 
členovia orgánov 
Prevádzkovateľa 

bežné osobné 
údaje 

osobné údaje 
spracúvame na tento 

účel počas trvania 
funkcie alebo členského 

vzťahu 
k Prevádzkovateľovi, 
vymazané budú po 

uplynutí lehoty uloženia 

x 
prenos do tretej 

krajiny sa 
neuskutočňuje 

10.  

výsledkový servis  
(t. j. zverejňovanie 

informácií 
o priebehu 

a výsledkoch súťaže 
vrátane fotografií a 

videozáznamov) 

článok 6 ods. 1 písm. 
f) GDPR 

x 
športovci, športoví 

odborníci 
bežné osobné 

údaje 

osobné údaje 
spracúvame na tento 

účel 100 rokov od 
získania osobných 

údajov, vymazané budú 
po uplynutí lehoty 

uloženia 

verejnosť 
prenos do tretej 

krajiny sa 
neuskutočňuje 

11.  

plnenie povinností 
vyplývajúcich 
z predpisov 

Medzinárodnej 
basketbalovej 

federácie (FIBA) 

článok 6 ods. 1 písm. 
f) GDPR 

x 
športovci, športoví 

odborníci 
bežné osobné 

údaje 

osobné údaje 
spracúvame na tento 

účel do splnenia 
povinností voči 
Medzinárodnej 

basketbalovej federácii 
(FIBA), vymazané budú 

po uplynutí lehoty 
uloženia 

Medzinárodná 
basketbalová 

federácia (FIBA) 

prenos do tretej 
krajiny sa 

uskutočňuje 
(Švajčiarsko) 

12.  
vedenie športovej 

štatistiky 
článok 6 ods. 1 písm. 

f) GDPR 
x športovci 

bežné osobné 
údaje 

osobné údaje 
spracúvame na tento 

účel 100 rokov od 
verejnosť 

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje 



získania osobných 
údajov, vymazané budú 

po uplynutí lehoty 
uloženia 

13.  

zabezpečenie 
plnenia povinností 
Prevádzkovateľa 

v súvislosti 
s bezpečnosťou na 

športovom podujatí 

článok 6 ods. 1 písm. 
f) GDPR 

 

ZOVŠP, Trestný 
poriadok, Zákon 

o Policajnom zbore 
účastníci podujatia 

bežné osobné 
údaje 

osobné údaje 
spracúvame na tento 

účel počas trvania 
podujatia, vymazané 

budú po uplynutí lehoty 
uloženia 

orgány činné 
v trestnom 

konaní, správne 
orgány, súdy 

a pod. 

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje 

14.  
vedenie zdrojovej 

evidencie 
článok 6 ods. 1 písm. 

c) GDPR 
ZOŠ 

športovci, športoví 
odborníci 

bežné osobné 
údaje 

osobné údaje 
spracúvame na tento 

účel počas trvania 
príslušnosti športovca 
k Prevádzkovateľovi,  
vymazané budú po 

uplynutí lehoty uloženia 

x 
prenos do tretej 

krajiny sa 
neuskutočňuje 

15.  
vedenie zoznamov 

športovcov v zmysle 
ZOŠ 

článok 6 ods. 1 písm. 
c) GDPR 

ZOŠ športovci 
bežné osobné 

údaje 

osobné údaje 
spracúvame na tento 

účel počas trvania 
príslušnosti športovca 
k Prevádzkovateľovi,  
vymazané budú po 

uplynutí lehoty uloženia 

verejnosť 
prenos do tretej 

krajiny sa 
neuskutočňuje 

16.  

zverejňovanie 
údajov v 

informačnom 
systéme športu a na 

webovom sídle 
Prevádzkovateľa 

článok 6 ods. 1 písm. 
c) GDPR 

ZOŠ 
športovci, športoví 

odborníci 
bežné osobné 

údaje 

osobné údaje 
spracúvame na tento 
účel do momentu ich 

zverejnenia 
v informačnom systéme 
športu alebo počas ich 

zverejnenia na webovom 
sídle po dobu stanovenú 

osobitnými predpismi 

Ministerstvo 
školstva SR 

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje 

17.  

posudzovanie 
športového výkonu a 
príprava športovcov 

(na základe ich 
monitorovania) 

článok 6 ods. 1 písm. 
f) GDPR 

ZOŠ športovci 
bežné osobné 

údaje 

osobné údaje 
spracúvame na tento 

účel počas trvania 
príslušnosti športovca 
k Prevádzkovateľovi,  
vymazané budú po 

uplynutí lehoty uloženia 

športoví 
odborníci 

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje 



18.  

prezentácia činnosti 
Prevádzkovateľa 

a športovcov, 
merchandising 

článok 6 ods. 1 písm. 
f) GDPR 

x 
športovci, športoví 

odborníci 
bežné osobné 

údaje 

osobné údaje 
spracúvame na tento 

účel 5 rokov od získania 
osobných údajov, 

vymazané budú po 
uplynutí lehoty uloženia 

zmluvní partneri, 
verejnosť 

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje 

19.  

plnenie povinností v 
oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri 
práci (najmä vedenie 
evidencie úrazov) vo 

vzťahu k osobám, 
ktoré nie sú 

zamestnancami 
Prevádzkovateľa 

článok 6 ods. 1 písm. 
c) GDPR, článok 9 

ods. 2 písm. f) GDPR 
Zákon o BOZP verejnosť 

bežné osobné 
údaje, osobitné 

kategórie 
osobných údajov 

osobné údaje 
spracúvame na tento 

účel do vyšetrenia úrazu 
a príčin jeho vzniku,  
vymazané budú po 

uplynutí lehoty uloženia 

autorizovaný 
bezpečnostný 

technik, Policajný 
zbor, inšpektorát 

práce, 
zamestnávateľ 
poškodeného 
zamestnanca, 

pozostalí 

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje 

20.  
vedenie evidencie 

zmlúv a dohôd podľa 
ZOŠ 

článok 6 ods. 1 písm. 
c) GDPR 

ZOŠ 
zmluvné strany a iné 

osoby uvedené 
v zmluvách 

bežné osobné 
údaje 

osobné údaje 
spracúvame na tento 

účel počas trvania 
zmluvného vzťahu,  
vymazané budú po 

uplynutí lehoty uloženia 

x 
prenos do tretej 

krajiny sa 
neuskutočňuje 

21.  

monitoring 
prevádzky webovej 

lokality a jej 
zlepšovanie 

článok 6 ods. 1 písm. 
f) GDPR 

x 
návštevníci 

webového sídla 
bežné osobné 

údaje 
v zmysle politiky cookies 

Google Ireland 
Limited 

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje 

22.  

vyhotovovanie 
zápisníc zo zasadnutí 
a volieb do orgánov 

Prevádzkovateľa 

článok 6 ods. 1 písm. 
c) GDPR 

 
ZOŠ 

členovia orgánov 
Prevádzkovateľa, 

iné osoby 
zúčastnené na 

zasadnutí alebo 
voľbe 

bežné osobné 
údaje 

osobné údaje 
spracúvame na tento 
účel do vyhotovenia 
zápisnice, vymazané 

budú po uplynutí lehoty 
uloženia 

registrový úrad 
prenos do tretej 

krajiny sa 
neuskutočňuje 

23.  
účtovné a 

daňové účely 
článok 6 ods. 1 písm. 

c) GDPR 

právne predpisy v 
oblasti účtovníctva 

a správy daní 

zamestnanci, 
zmluvní partneri 
a ich štatutárne 

orgány,  
zamestnanci a iné 
osoby oprávnené 
konať v ich mene, 

členovia, štatutárne 
orgány 

bežné osobné 
údaje 

osobné údaje 
spracúvame po dobu 

stanovenú osobitnými 
predpismi, vymazané 

budú po uplynutí lehoty 
uloženia 

účtovní a daňoví 
poradcovia, 
daňový úrad 

a pod. 

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje 



a zamestnanci 
členov 

Prevádzkovateľa 

24.  
vypracúvanie a 
zverejňovanie 

výročných správ 

článok 6 ods. 1 písm. 
c) GDPR 

 
ZOŠ 

prijímatelia 
finančných 

prostriedkov, 
prípadne iné osoby 

uvedené vo 
výročnej správe 

bežné osobné 
údaje 

osobné údaje 
spracúvame po dobu 

stanovenú osobitnými 
predpismi, vymazané 

budú po uplynutí lehoty 
uloženia 

verejnosť 
prenos do tretej 

krajiny sa 
neuskutočňuje 

25.  

zabezpečenie 
ochrany práv a 

právom chránených 
záujmov 

článok 6 ods. 1 písm. 
f) GDPR, článok 9 ods. 

2 písm. f) GDPR 

Občiansky zákonník, 
Obchodný zákonník, 

Trestný zákon, 
Trestný poriadok, 

Civilný sporový 
poriadok, Civilný 

mimosporový 
poriadok, Správny 
súdny poriadok, 

Správny poriadok, 
Zákon o 

priestupkoch, 
Exekučný poriadok, 
Antidiskriminačný 

zákon 

osoby porušujúce 
práva a právom 

chránené záujmy 
Prevádzkovateľa 

bežné osobné 
údaje, osobitné 

kategórie 
osobných údajov 

osobné údaje 
spracúvame na tento 

účel po dobu 
uplatňovania práv a 
právom chránených 

záujmov, vymazané budú 
po uplynutí lehoty 

uloženia 

prokuratúra, 
súdy, advokáti 

a pod. 

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje 

26.  

riešenie sporov v 
priebehu súťaže, 

disciplinárne 
konanie 

článok 6 ods. 1 písm. 
f) GDPR, článok 10 

GDPR 
 

ZOŠ 
osoby 

s príslušnosťou k 
Prevádzkovateľovi 

bežné osobné 
údaje, údaje 
týkajúce sa 

uznania viny za 
trestné činy 
a priestupky 

osobné údaje 
spracúvame na tento 

účel do ukončenia 
príslušného konania, 
vymazané budú po 

uplynutí lehoty uloženia 

x 
prenos do tretej 

krajiny sa 
neuskutočňuje 

27.  
vybavovanie žiadostí 

dotknutých osôb 
podľa GDPR 

článok 6 ods. 1 písm. 
c) GDPR 

GDPR 
žiadatelia 

uplatňujúci si práva 
podľa GDPR 

bežné osobné 
údaje, osobitné 

kategórie 
osobných 

údajov, údaje 
týkajúce sa 

uznania viny za 
trestné činy 
a priestupky 

osobné údaje 
spracúvame na tento 

účel do ukončenia 
vybavenia žiadosti,  
vymazané budú po 

uplynutí lehoty uloženia 

príjemcovia, 
ktorých sme 

povinní 
informovať podľa 

GDPR 

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje 



28.  správa registratúry 

článok 6 ods. 1 písm. 
c) GDPR, článok 9 

ods. 2 písm. b), f), g) 
GDPR, článok 10 

GDPR 

Zákon o archívoch 
osoby uvedené 

v registratúrnych 
záznamoch 

bežné osobné 
údaje, osobitné 

kategórie 
osobných 

údajov, údaje 
týkajúce sa 

uznania viny za 
trestné činy 
a priestupky 

v zmysle Registratúrneho 
plánu v súlade so 

Zákonom o archívoch 
štátne archívy 

prenos do tretej 
krajiny sa 

neuskutočňuje 

 
 
Opis primeraných technických a organizačných opatrení prijatých na zaistenie úrovne bezpečnosti práv fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním ich osobných 
údajov je predmetom osobitného dokumentu - Prehľad prijatých technických a organizačných opatrení. 



Zoznam použitých skratiek: 
 

GDPR nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov)  

ZOOÚ zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Civilný sporový poriadok  zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok 
Civilný mimosporový poriadok zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok  
Občiansky zákonník zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
Obchodný zákonník zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
Trestný zákon zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon 
Trestný poriadok zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok  
Zákon o archívoch zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov 
Zákonník práce zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 
ZOŠ zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Antidiskriminačný zákon zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) 
Zákon o verejnom obstarávaní zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Zákon o združovaní občanov zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov 
Správny súdny poriadok zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok 
Správny poriadok zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)  
Exekučný poriadok zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení 

ďalších zákonov 
Zákon o priestupkoch zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
Zákon o sociálnom poistení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 
Zákon o zdravotnom poistení zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 
Zákon o BOZP zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Zákon o náhrade príjmu zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 
Zákon o starobnom dôchodkovom 
sporení 

zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 



Zákon o doplnkovom dôchodkovom 
sporení 

zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Zákon o účtovníctve zákon č. 431/2002 z. z. o účtovníctve 
Daňový poriadok zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 


