
1 INFORMÁCIA PRE DOTKNUTÉ OSOBY 

1.1 O ORGANIZÁCII 
Dom kultúry Liptovský Mikuláš zabezpečuje občanom mesta a regiónu bohatú škálu kultúrno spoločenských podujatí. Koncerty populárnej a vážnej 

hudby, divadlá, estrády, vystúpenia tanečných súborov, bábkové divadlo, ale aj plesy a príležitostné výstavy. Od 1. júla roku 2001 DK prevádzkuje 

aj susediace kino Nicolaus, ktoré sa radí medzi najlepšie mestské kiná na Slovensku. V Dome kultúry našli podmienky pre svoju činnosť súbory ZUČ 

i družstvá bojových umení. Priestory DK si často objednávajú aj iné organizácie na usporiadanie rôznych slávnostných podujatí spojených s 

kultúrnym programom. Kolektív pracovníkov sa aktívne podieľa na organizovaní kultúrnych podujatí v celom meste a aktívne spolupracuje s 

ostatnými kultúrno-výchovnými zariadeniami.. Financovanie organizácie je zabezpečené prostredníctvom rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš.  

DK LM prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade s platnou legislatívou, predovšetkým 

Nariadením 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 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov alebo Nariadenie GDPR). 

DK LM prevádzkuje niekoľko systémov spracúvajúcich osobné údaje dotknutých osôb (IS DK LM), predovšetkým zamestnancov a zmluvných 

partnerov - účinkujúcich. Ich podrobnejší popis je uvedený nižšie. 

 

1.2 IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE: 
Dom kultúry,  

Hollého 4 , 031 01 Liptovský Mikuláš  

Telefón:  +421/44 556 4014-5 

Kontaktná osoba: Mgr. René Devečka, riaditeľ 

web: www.dklm.sk  

1.2.1 Kontaktné údaje zodpovednej osoby 

Email: gdpr@dklm.sk,  

tel.: +421/4455654014 

http://www.dklm.sk/


1.3 SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 
V rámci tabuľky nižšie sú uvedené jednotlivé systémy, v ktorých Dom kultúry Liptovský Mikuláš spracúva osobné údaje dotknutých osôb, účely, 

pre ktoré sú OÚ spracúvané, okruhy dotknutých osôb a právny základ, na základe ktorého sú spracúvané.  

 

Názov IS Účel spracúvania Rozsah OÚ 
okruh 

dotknutých 
osôb 

Prijímatelia OÚ 
Retenčná 
politika 

Právny základ spracúvania 

Personalistika 
a mzdy 

Spracovanie 
pracovnej agendy 
prevádzkovateľa 
Spracovanie 
mzdovej agendy 

meno, priezvisko, rodné priezvisko a 
titul, rodné číslo, dátum a miesto 
narodenia, podpis, rodinný stav, štátna 
príslušnosť, štátne občianstvo, trvalé 
bydlisko, prechodné bydlisko, pohlavie, 
údaje o vzdelaní, spôsobilosť na právne 
úkony, poberanie prídavkov na deti, 
mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie 
finančné náležitosti priznané za výkon 
funkcie alebo za výkon pracovnej 
činnosti, údaje o odpracovanom čase, 
údaje o bankovom účte fyzickej osoby, 
sumy postihnuté výkonom rozhodnutia 
nariadeným súdom alebo správnym 
orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako 
aj náhrady uložené zamestnancovi 
vykonateľným rozhodnutím príslušných 
orgánov, neprávom prijaté sumy dávok 
sociálneho poistenia a dôchodkov 
starobného dôchodkového sporenia 
alebo ich preddavky, štátnych sociálnych 
dávok, dávok v hmotnej núdzi a 
príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, 
peňažných príspevkov na kompenzáciu 
sociálnych dôsledkov ťažkého 
zdravotného postihnutia, ktoré je 
zamestnanec povinný vrátiť na základe 

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

Sociálna poisťovňa V zmysle 
registratúrneho 
poriadku až 50 
rokov podľa 
požiadaviek 
legislatívy   

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 
neskorších predpisov 
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 v znení neskorších predpisov 
zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 
neskorších predpisov 
zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov 
zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom 
sporení v znení neskorších predpisov 
zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom 
sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov 
zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej 
pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a 
doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v 
znení neskorších predpisov 
zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 
zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých 

zdravotné 
poisťovne 

daňový úrad 

orgány štátnej 
správy a verejnej 
moci na výkon 
kontroly a dozoru 
(napr. inšpektorát 
práce) 



vykonateľného rozhodnutia podľa 
osobitného predpisu, ročný úhrn 
vyplateného dôchodku, 
údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o 
dôležitých osobných prekážkach v práci, 
údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, 
údaje týkajúce sa ochrany zdravia pri 
práci, registrácia pracovných úrazov a 
chorôb z povolania, údaje o 
zamestnávateľoch, 
údaje o rodinných príslušníkoch v 
rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum 
narodenia, údaje o manželovi alebo 
manželke, deťoch, rodičoch detí v 
rozsahu meno, priezvisko, dátum 
narodenia, rodné číslo, adresa  
údaje z potvrdenia o zamestnaní, údaje o 
vedení zamestnanca v evidencii 
nezamestnaných občanov, 
údaje o čerpaní materskej dovolenky 
a rodičovskej dovolenky, údaje z dokladu 
o bezúhonnosti, údaje o priznaní 
dôchodku, o druhu dôchodku, údaje zo 
zamestnaneckej zmluvy doplnkovej 
dôchodkovej poisťovne, údaje o členstve 
v odborovej organizácii a platbe 
členského príspevku odborovej 
organizácii, 
osobné údaje spracúvané na 
potvrdeniach, osvedčenia o 
absolvovaných skúškach a vzdelávacích 
aktivitách, údaje uvedené v životopise, 

zástupcovia 
zamestnancov - 
odbory 

zákonov v znení neskorších predpisov 
zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

Ústredie práce, 
sociálnych vecí a 
rodiny 

súd, orgány činné v 
trestnom konaní  
(doteraz 
nevyžiadané) 

exekútor 
(doteraz 
nevyžiadané) 

Ekonomika a 
účtové 
doklady 

viesť účtovníctvo 
podľa zákona a 
ostatných 
osobitných 
predpisov, t. j. 
používať pri vedení 

Titul, meno, priezvisko, dátum narodenia 
telefóne číslo, email 
rodné číslo, číslo OP 
podpis, splnomocnenie 
číslo bankového účtu fyzickej osoby 

zamestnanci 
dodávateľov 

tovaru a služieb 
fyzické osoby, s 
ktorými vznikol 
obchodný vzťah 

Sociálna poisťovňa V zmysle 
registratúrneho 
poriadku až 15 

rokov podľa 
požiadaviek 
legislatívy  

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  



účtovníctva v 
priebehu 
účtovného obdobia 
účtovné zásady a 
účtovné metódy 
stanovené v zákone 
a následne 
rozpracované v 
postupoch 
účtovania.  

adresa trvalého pobytu, adresa 
prechodného pobytu 

zdravotné 
poisťovne 

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 

daňový úrad 

Správa 
registratúry 

Systém riadenia 
registratúrnych 
záznamov, v rámi 
záznamov môžu byť 
uvedené aj OÚ 
dotknutých osôb 

titul, meno, priezvisko, podpis, adresa, e-
mailová adresa, telefónne číslo 

fyzické osoby – 
odosielatelia a 
prijímatelia 
úradnej 
korešpondencie 

údaje nie sú ďalej 
poskytované 

v zmysle 
registratúrneho 
poriadk 

zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach 
a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

Dochádzkový 
systém 

Záznam dochádzky 
zamestnancov DK 
LM pre účely 
mzdovej agendy 

Titul, meno, priezvisko 
zamestnanci DK 

LM 

údaje nie sú ďalej 
poskytované 

v zmysle 
registratúrneho 

poriadku 

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 
neskorších predpisov 

Kamerový 
systém 

Nahrávanie pódia v 
hlavnej sále DK LM 
a jeho prehrávanie 
v rámci budovy pre 
informačné účely 

video záznam pódia počas kultúrnych 
podujatí 

účinkujúci v DK 

údaje nie sú ďalej 
poskytované 

nevytvára sa 
záznam 

Čl. 6, ods. 1, písm a) Nariadenia 2016/679 (EÚ) 

 
Kamerový 
systém DK 

 

ochrana majetku 

spoločnosti 

a nájomníkov 

budovy.           

ochrana informácií 

a údajov 

prevádzkovateľa, 

ktoré sú 

uchovávané alebo 

Videozáznam snímaných priestorov 
a osôb, ktoré sa v nich vyskytli  

fyzické osoby – 
zamestnanci DK, 
účinkujúci 
a návštevníci DK 
a prevádzok v 
DK 

údaje nie sú ďalej 
poskytované 

Ak vyhotovený 

záznam nie je 

využitý na účely 

trestného alebo 

správneho 

konania, 

záznam sa 

automaticky 

zlikviduje 

v lehote 7 dní. 

Dáta sú 

základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) 

Nariadenia. 2016/679 (EÚ) 

 



spracúvané v rámci 

priestorov 

spoločnosti.. 

 

ukladané na 

úložisko dát – 

šifrované 

a prístup k nim 

má len riaditeľ 

Domu kultúry. 

 
Krátkodobé 
prenájmy 

Spracovanie zmlúv 
pri krátkodobých 
prenájmoch 
priestorov v DK 

Titul, meno, priezvisko, adresa, číslo obč. 
preukazu, podpis 

FO - klienti DK 

verejnosť - údaje 
sú zverejňované v 
zmysle zákonnej 
povinnosti 

v zmysle 
registratúrneho 
poriadku - 2 
roky v 
priestoroch DK, 
potom 
archivácia 

Zákon č. 211/2000 Z. z.Zákon o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) 

Predaj 
vstupeniek 

DK LM poskytuje 
služby predaja 
vstupeniek na 
kultúrne podujatia. 
Využíva systém 
Cinemaware  

Meno, priezvisko, telefónne číslo, email 

klienti - FO 
kupujúce 
vstupenky na 
podujatia 

údaje sú ukladané 
v IS 
prevádzkovateľa 
služby: 
Ticketware SE. 
(systém 
CINEMAWARE) 
Ticketware SE 
(systém 
Cinemaware) - 
dobrovoľné 
zadanie OÚ 

v prostredí IC 
LM sa OÚ 
neuchovávajú 

Čl. 6, ods. 1, písm a) Nariadenia 2016/679 (EÚ) 

Programové 
zmluvy 

Spracovanie zmlúv 
na kultúrne 
podujatia v gescii 
DK. 

Titul, meno, priezvisko, adresa, číslo obč. 
preukazu, podpis 

FO - zmluvný 
partner DK 

verejnosť - údaje 
sú zverejňované v 
zmysle zákonnej 
povinnosti 

v zmysle 
registratúrneho 
poriadku 

Zákon č. 211/2000 Z. z.Zákon o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) 



Marketing 

Newsletter - 
aktuálna ponuka 
udalostí v DK LM 

e-mailová adresa, meno, priezvisko 

záujemcovia, 
ktorí sa 
registrujú na 
odber 
newsletter-a 

Prevádzkovateľ 
služby Ticketware 
SE 
Hlavná 23 
Trnava 917 01 

v prostredí IC 
LM sa OÚ 
neuchovávajú 

Čl. 6, ods. 1, písm a) Nariadenia 2016/679 (EÚ) 
recitál č. 47 Nariadenia -  Spracúvanie osobných 
údajov 
na účely priameho marketingu možno považovať za 
oprávnený záujem. 

Newsletter - 
aktuálna ponuka 
udalostí v DK LM, 
interná služba 

e-mailová adresa 

záujemcovia, 
ktorí sa 
registrujú na 
odber 
newsletter-a 

údaje nie sú ďalej 
poskytované 

do doby 
odvolania 
súhlasu so 
zasielaním 
newslettera 

Čl. 6, ods. 1, písm a) Nariadenia 2016/679 (EÚ)recitál 
č. 47 Nariadenia -  Spracúvanie osobných údajovna 
účely priameho marketingu možno považovať za 
oprávnený záujem. 

Manažment 
festivalu PAN 

Zabezpečenie 
ubytovania 
účinkujúcich 

meno, priezvisko, adresa, dátum 
narodenia, číslo OP, podpis 

účinkujúci v 
rámci festivalu 

poskytovatelia 
ubytovania 

najviac 1 rok  Čl. 6, ods. 1, písm f) Nariadenia 2016/679 (EÚ) 

Zabezpečenie 
zmluvných vzťahov 
s účinkujúcimi (FO 
aj PO) 

Titul, meno, priezvisko, adresa, číslo obč. 
preukazu, podpis 

FO - zmluvný 
partner DK 

Fond na podporu 
umenia 

v zmysle 
registratúrneho 
poriadku 

Zákon č. 211/2000 Z. z.Zákon o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) 



Parkovacie 
karty Evidencia vydaných 

parkovacích kariet 
na parkovisko pred 
DK 

Meno, priezvisko, ŠPZ 
držitelia 
parkovacích 
kariet 

údaje nie sú ďalej 
poskytované do doby 

platnosti 
vydaných kariet 

Čl. 6, ods. 1, písm f) Nariadenia 2016/679 (EÚ) 

Kultúrne 
poukazy 

Manažment 
kultúrnych 
poukazov pre deti, 
vydávaných 
Ministerstvom 
Kultúry SR (DK LM 
je sprostredkovateľ) 

meno, priezvisko, škola 
deti a učitelia 
základných škôl 

údaje sú 
zapisované v rámci 
IS MK SR - 
kulturnepoukazy.sk 

v prostredí DK 
sa OÚ 
neuchovávajú 

Zmluva medzi DK LM a MŠVVaŠ 
Zákon č. 434/2010 Z. z.  o poskytovaní dotácií v 
pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 

 

1.4 PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB 
Pre niektoré z účelov spracúvania sa získava súhlas dotknutej osoby, ktorý je možné kedykoľvek odvolať písomnou žiadosťou zaslanou na adresu 

spoločnosti alebo osobne v sídle organizácie - Dom kultúry, Hollého 4 , 031 01 Liptovský Mikuláš.  

Dotknuté osoby majú nasledovné práva v súvislosti s prevádzkou IS DK LM: 

Právo podľa GDRP Potrebné overenie dotknutej 
osoby 

Časový rámec odpovede 

Právo na informácie Overenie potrebné pri získaní OÚ Poskytnuté okamžite 

Právo prístupu k OÚ je potrebná osobná návšteva alebo 
notárom overená žiadosť o získanie 
údajov 

1 mesiac 

Právo na opravu OÚ je potrebná osobná návšteva alebo 
notárom overená žiadosť o opravu 
údajov 

1 mesiac 

Právo na výmaz OÚ je potrebná osobná návšteva, 
telefonát alebo email voči ZO 

Bez zbytočného odkladu 

Právo namietať proti 
spracúvaniu 

je potrebná osobná návšteva, 
telefonát alebo email voči ZO 

Bez zbytočného odkladu 

Právo na odvolanie súhlasu so 
spracúvaním 

je potrebná osobná návšteva, 
telefonát alebo email voči ZO 

Bez zbytočného odkladu 



Právo na prenos údajov je potrebná osobná návšteva alebo 
notárom overená žiadosť o získanie 
údajov 

1 mesiac 

Právo podať sťažnosť 
dozornému orgánu 

Dozorným orgánom je Úrad na 
ochranu osobných údajov SR, 
kontakty sú zverejnené na 
webovom sídle úradu 
https://dataprotection.gov.sk/uoou 

Nevzťahuje sa 

 

Pre uplatnenie svojich práv môže využiť dotknutá osoba formulár uvedený v prílohe č. 1 dokumentu. 

1.5 ZÍSKANIE SÚHLASU 
Pre spracovanie OÚ vo vybraných IS spoločnosti podľa predchádzajúceho bodu je potrebné získanie súhlasu dotknutej osoby. Pre získanie 

súhlasu sa použije formulár podľa Prílohy č. 2 dokumentu. 

  



2 PRÍLOHA Č. 1 – FORMULÁR PRE UPLATNENIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB 

Prevádzkovateľ – DK LM publikuje nasledovný formulár pre uplatnenie práv osôb, ktorých osobné údaje spracúva v rámci svojich IS. Vyplnenú 

žiadosť prineste osobne do sídla spoločnosti alebo zašlite el. poštou na gdpr@dklm.sk  

Identifikácia osoby 

Titul  

Meno, Priezvisko  

Adresa  

Zákaznícke / evidenčné číslo 
(ak bolo pridelené) 

 

 

Typ požiadavky 

Zvoľte prosím typ žiadosti: 

☐ Odvolanie súhlasu so spracúvaním OÚ 
 

☐ Žiadosť o prístup k OÚ 
 

☐ Žiadosť o opravu OÚ 
 

☐ Žiadosť o vymazanie OÚ 
 

☐ Žiadosť na obmedzenie spracúvania OÚ 
 

☐ Žiadosť o prenesenie OÚ 
 

☐ Námietka proti spracúvaniu OÚ 
 

☐ Žiadosť týkajúca sa automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane 
profilovania 



 

Rozsah OÚ / dotknutý IS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Detaily žiadosti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dôvody podania žiadosti / oprávnenosť 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

Podpis:  
 

Meno, Priezvisko:  
 

Dátum:  
 

 

 

  



3 PRÍLOHA Č. 2 – FORMULÁR PRE ZÍSKANIE SÚHLASU SO SPRACÚVANÍM OÚ 

1) Súhlas pre účely newslettera 

Identifikácia osoby 

Titul  

Meno, Priezvisko  

Adresa  

Zákaznícke / evidenčné číslo 
(ak bolo pridelené) 

 

 

V súvislosti s výkonom svojich činností o vás Dom kultúry Liptovský Mikuláš môže zberať a spracúvať osobné údaje najmä za účelom 

poskytovania služieb. Okrem toho by sme vás radi príležitostne informovali o aktualitách a programe v rámci marketingových aktivít organizácie.  

Pokiaľ súhlasíte so spracúvaním svojich osobných údajov pre vyššie uvedený účel, potvrďte prosím svoj súhlas v nižšie uvedenom formulári: 

p.č. IS / Účel spracúvania Rozsah osobných 

údajov 

Súhlasím so 

spracúvaním 

1.  Newsletter – Zasielanie informácií 

o programe DK LM 

Emailová adresa  

 

 

  



2) Súhlas pre účely snímania pódia 

Identifikácia osoby 

Titul  

Meno, Priezvisko  

Adresa  
DK LM prevádzkuje interný kamerový systém snímajúci hlavné pódium DK. Tento záznam je v reálnom čase prehrávaný v kancelárii a v bufete 

DK. Záznamy sa neuchovávajú. Účelom je predovšetkým informovanie o prebiehajúcom programe pre zaistenie plynulého chodu kultúrnych 

podujatí vykonávaných prevádzkovateľom 

Pokiaľ súhlasíte so spracúvaním svojich osobných údajov pre vyššie uvedený účel, potvrďte prosím svoj súhlas v nižšie uvedenom formulári: 

p.č. IS / Účel spracúvania Rozsah osobných 

údajov 

Súhlasím so 

spracúvaním 

2.  Kamerový systém – Snímanie hlavného 

pódia DK 

Kamerový záznam 

predstavenia a 

účinkujúcich 

 

 


