
 
 

Informácie pre dotknutú osobu (zamestnanca) pri získaní osobných údajov 

Podľa čl. 13 a čl. 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 

2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takých 

údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej 

len „GDPR“) Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 

republiky (ďalej ako “MIRRI SR” alebo “prevádzkovateľ”) ako subjekt, ktorý spracováva 

osobné údaje dotknutej osoby, poskytuje dotknutej osobe nasledovné informácie: 

1. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa: 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 50349287 

 

2. Zodpovedná osoba pre oblasť osobných údajov MIRRI SR: Zodpovedná osoba za 

oblasť GDPR, telefón: +421 2 2092 8425, e-mail: zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk 
 

3. Názov spracúvania: Benefity pre zamestnancov na rekreačné a športové aktivity –

MultiSport karta 

 

4. Rozsah spracúvaných osobných údajov:  

 

Zamestnanec: meno, priezvisko, osobné číslo zamestnanca,  

Sprevádzajúca osoba zamestnanca: meno, priezvisko,  

Dieťa zamestnanca: meno, priezvisko, mesiac a rok narodenia. 

 

Sprevádzajúcou osobou je blízka osoba zamestnanca, ktorú si zamestnanec môže zvoliť, aby 

tiež využívala výhody MultiSport karty, napr. druh alebo družka zamestnanca. 

 

Za dieťa sa považuje dieťa (deti) zamestnanca mladšie ako 15 rokov. 

 

Osobné údaje sprevádzajúcej osoby a dieťaťa zamestnanca sa spracúvajú len v prípade, že ich 

zamestnanec uvedie ako užívateľov MultiSport karty. 

 

5. Kategórie osobných údajov: všeobecné osobné údaje 

 

6. Kategórie dotknutých osôb: fyzické osoby –  užívatelia MultiSport karty 

 

7. Účel spracúvania osobných údajov: Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom 

umožniť zamestnancovi využívať výhody, ktoré ponúka MultiSport karta, t.j. 

prevádzkovateľ poskytuje zamestnanecký benefit na rekreačné účely. 

 

8. Právny základ spracúvania:  

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov zamestnancov je oprávnený 

záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods.1 písm. f) GDPR: ,,spracúvanie je 

nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia 

strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo 
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základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, 

najmä ak je dotknutou osobu dieťa.“ 

 

9. Oprávnený záujem prevádzkovateľa: Poskytovanie benefitov pre zamestnancov 

a udržiavanie dobrého mena zamestnávateľa. 

 

10. Spracovatelia osobných údajov:  

Príslušné organizačné útvary prevádzkovateľa: Osobný úrad 

 

11. Príjemcovia osobných údajov: 

 

 Benefit Systems Slovakia, s.r.o. (poskytovateľ služieb, ktoré ponúka 

karta MultiSport vystupuje v roli samostatného prevádzkovateľa 

a spracúva vlastný zoznam užívateľov (zamestnancov MIRRI SR, ich 

sprevádzajúcich osôb, príp. detí). 

 

12. Prostriedky spracúvania: Priestory prevádzkovateľa, kancelárske vybavenie, 

počítačové a softvérové vybavenie, ľudské zdroje v podobe oprávnených osôb 

prevádzkovateľa, ktorí spracúvajú osobné údaje. 

 

13. Zásady ochrany osobných údajov: Osobné údaje dotknutej osoby budú uchovávané 

v súlade s čl. 5 GDPR a všetkými ostatnými, na daný právny vzťah aplikovateľnými, 

ustanoveniami GDPR a relevantnými ustanoveniami vnútroštátneho práva. 

 

14. Doba uchovávania osobných údajov: Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje až do 

momentu odhlásenia sa zo zoznamu užívateľov výhod MultiSport karty. 

 

15. Opis plánovaného spracúvania: Prevádzkovateľ MIRRI SR spracúva osobné údaje 

o zamestnancoch/ sprevádzajúcich osobách/ dieťati zamestnanca v zozname užívateľov 

MultiSport karty. Prevádzkovateľ MIRRI SR potvrdzuje správnosť zadaných údajov, 

kontroluje údaje o dotknutých osobách, distribuuje MultiSport karty zamestnancom, 

eviduje užívateľov MultiSport kariet, odhlasuje zamestnancov zo zoznamu užívateľov, 

prihlasuje zamestnancov cez Klientskú zónu, uschováva a zbiera MultiSport karty. 

Ďalej osobné údaje štrukturalizuje a uchováva. Prevádzkovateľ MIRRI SR poskytuje 

súčinnosť poskytovateľovi služieb MultiSport. 

 

16. Prenos osobných údajov do tretej krajiny: Nie, nevykonáva sa.  

 

17. Prenos osobných údajov medzinárodným organizáciám: Nie, nevykonáva sa. 

 

18. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane 

profilovania. 

 

19. V súlade s čl. 15 až 22 GDPR je dotknutá osoba oprávnená prostredníctvom žiadosti si 

uplatniť nasledovné práva dotknutej osoby: 

a) právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov, 



 
b) právo na získanie prístupu k osobným údajom, vrátane relevantných informácií 

týkajúcich sa ich spracúvania, 

c) právo na opravu nesprávnych a na doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa 

jej týkajú, 

d) právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, 

e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, 

f) právo na prenosnosť osobných údajov,  

g) právo namietať spracúvanie osobných údajov. 

Právo dotknutej osoby na neuplatňovanie rozhodovania založeného výlučne na 

automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania sa na tu uvedené 

účely neuplatňuje.  

 

20. Dotknutá osoba je oprávnená podať žiadosť o výkon práv dotknutej osoby 

u prevádzkovateľa alebo u jeho zodpovednej osoby. 

 

21. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej 

práva, má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu na 

ochranu osobných údajov SR v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  


