
 
 

Informácie pre dotknutú osobu (žiaka a zákonného zástupcu) 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. Identifikačné a kontaktné údaje spoločného prevádzkovateľa: 

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky, Mlynské 

nivy 5, 821 09 Bratislava, IČO 52828123 

 

3. 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 

 

4. Zodpovedná osoba pre oblasť osobných údajov Národná koalícia pre digitálne 

zručnosti a povolania Slovenskej republiky: gdpr@itas.sk  

 

5. Názov projektu: Digitálny príspevok pre žiakov SR 

 

6. Názov spracúvania: Overovanie cieľovej skupiny užívateľov 

 

7. Širší účel národného projektu: znížiť sociálne rozdiely medzi žiakmi, posilniť 

digitálne zručnosti u všetkých skupín žiakov, poskytnúť cieľovej skupine poukážky na 

nákup digitálneho vybavenia pre žiakov. 

 

8. Rozsah spracúvaných osobných údajov:  

 meno a priezvisko žiaka a identifikátor (rodné číslo), 

 meno a priezvisko zákonného zástupcu a identifikátor (rodné číslo),  

 adresa bydliska žiaka/zákonného zástupcu, 

 názov a adresa školy, ktorú žiak navštevuje, 

 výška príjmu vrátane dávok (pri overení 60% medián príjmu), 

 potvrdenie o sociálnom znevýhodnení / informácia o existencii hmotnej núdze, 

 identifikácia statusu domácnosti (počet dospelých osôb a počet detí 

v domácnosti) 

 

9. Kategórie osobných údajov: všeobecné osobné údaje 

 

10. Kategórie dotknutých osôb:  
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- fyzická osoba - žiak1 ako člen domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov 

domácnosti nedosahuje sumy životného minima2) alebo 

- fyzická osoba - žiak1 majúci vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o 

tom, že jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú výlučne z ich 

vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí (§ 2 písm. j), § 2 písm. p) zákona č. 

245/2008 Z. z.) alebo 

- fyzická osoba - žiak1, ktorý je členom domácnosti neprekračujúcou 60 % medián 

príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní 

zárobkovej činnosti (napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe) alebo 

- fyzická osoba -  žiak1 1. ročníka strednej školy3 pre školský rok 2022/2023. 

- fyzické osoby –  zákonní zástupcovia žiakov, ktorí spĺňajú podmienky národného 

projektu. 
 

11. Účel spracúvania osobných údajov: Prevádzkovateľ spracúva uvedené osobné údaje 

dotknutej osoby na účel / s cieľom overiť cieľovú skupinu užívateľov, t.j. overiť 

oprávnenosť užívateľa konečných výhod a zistiť tak, či žiak spadá do cieľovej skupiny 

projektu a či má nárok na užívanie digitálneho príspevku. 

 

12. Právny základ spracúvania:  

Prevádzkovateľ MIRRI SR spracúva osobné údaje potrebné na splnenie úlohy 

realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej 

prevádzkovateľovi podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR: ,,spracúvanie je nevyhnutné na 

splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej 

prevádzkovateľovi.“ Prevádzkovateľ MIRRI SR koná na základe § 47 zákona č. 

292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných 

fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Prevádzkovateľ MIRRI SR si plní svoju úlohu ako poskytovateľ národného projektu 

tým, že na základe požiadavky Európskej komisie overuje cieľovú skupinu užívateľov. 

Bez overenia cieľovej skupiny užívateľov nie je možné zo strany MIRRI SR potvrdiť 

oprávnenosť poskytnutia príspevku pre prijímateľa národného projektu– Národnú 

koalíciu pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky. Na základe tohto 

oprávnenia prevádzkovateľ MIRRI SR požaduje nevyhnutné osobné údaje. 

 

13. Spracovatelia osobných údajov: Príslušné organizačné útvary prevádzkovateľa: 

Sekcia sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti ako 

sprostredkovateľský orgán prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného 

programu integrovaná infraštruktúra. 

 

14. Príjemcovia osobných údajov: 

 

 Sociálna poisťovňa v rozsahu meno, priezvisko žiaka, rodné číslo žiaka a názov 

školy, 

 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 

                                                           
1 Pre účely poskytnutia príspevku za žiaka koná jeho zákonný zástupca. Žiak je definovaný podľa osobitného predpisu (§ 2 

písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon)). 
2 Ide o výšku príjmu, ktorá je pod hranicou rizika chudoby, a preto ak domácnosť je poberateľom príspevku v hmotnej núdze 

tak spĺňa požiadavku na obmedzenú výšku príjmu. 
3 Vrátane zodpovedajúceho ročníka v prípade osemročného gymnázia. 



 
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rozsahu 

meno, priezvisko zákonného zástupcu, rodné číslo zákonného zástupcu 

a bydlisko zákonného zástupcu, 

 základné a stredné školy, 

 kontrolné orgány na vnútroštátnej úrovni: Ministerstvo financií Slovenskej 

republiky, externé audítorské subjekty. 

 kontrolné orgány na európskej úrovni: Európska komisia a iné európske 

subjekty, ktoré môžu osobné údaje vyžadovať na účely vysporiadania 

prípadných nezrovnalostí v projekte a na účely kontroly. 

 

15. Prostriedky spracúvania: Priestory jednotlivých spoločných prevádzkovateľov, 

kancelárske vybavenie, počítačové a softvérové vybavenie, ľudské zdroje v podobe 

oprávnených osôb spoločných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje. 

 

16. 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. 

 

17. Doba uchovávania osobných údajov: Osobné údaje budú spracovávané po dobu 

trvania projektu do 31.12.2028. 

 

18. Opis plánovaného spracúvania: Prevádzkovateľ MIRRI SR získava osobné údaje 

spoločne s prevádzkovateľom Národnou koalíciou pre digitálne zručnosti a povolania 

Slovenskej republiky od dotknutých osôb. Prevádzkovateľ MIRRI SR prostredníctvom 

Sociálnej poisťovne, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a škôl overuje 

cieľovú skupinu žiakov a ich zákonných zástupcov – overuje informáciu, či užívateľ 

spĺňa kritériá národného projektu: a to žiaci (základných/stredných škôl) ako členovia 

domácností s max. výškou 60 % mediánu príjmu vrátane v hmotnej núdzi, v sociálne 

znevýhodnenom prostredí, a žiaci 1 ročníka stredných škôl.  

 

19. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodným organizáciám: 

Nie, nevykonáva sa. 

 

20. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane 

profilovania. 

 

21.  Spracúvanie sa nevykonáva v listinnej podobe. Spracúvanie sa vykonáva v IS 

prevádzkovateľa. 

 

22. 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.  

 

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

u prevádzkovateľa alebo u jeho zodpovednej osoby. 

 

24. Poskytovanie osobných údajov je oprávnenou požiadavkou zo zákona v zmysle § 47 

zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a 

investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade neposkytnutia 

osobných údajov dotknutá osoba nemôže byť konečným užívateľom poukazu na nákup 

digitálneho vybavenia a softvéru pre žiaka. 

 

25. 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.  


