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Informácie pre dotknutú osobu 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: Spracovanie prihlášok na školenia, vzdelávacie aktivity a iné 

podujatia v rámci regionálneho rozvoja, vyhotovovanie fotodokumentácie 

a audiovizuálnych záznamov z týchto aktivít a zisťovanie spätnej väzby od účastníkov 

po školení/vzdelávacej aktivite/ podujatí/. 

 

4. Rozsah spracúvaných osobných údajov:  

 meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, názov organizácie, fotografie 

a audiovizuálne záznamy. 

 Pri zisťovaní spätnej väzby je na dobrovoľnom rozhodnutí dotknutej osoby, či 

spätnú väzbu zašle prevádzkovateľovi ako anonymná osoba alebo či 

prevádzkovateľovi poskytne svoje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko. 

 Rozsah osobných údajov na potvrdení o absolvovaní školenia: meno, priezvisko, 

dátum, čas a názov absolvovaného školenia, meno lektora. 

 

5. Kategórie osobných údajov: všeobecné osobné údaje. 

 

6. Kategórie dotknutých osôb:  

 Fyzické osoby –  záujemci, ktorí sa prihlásia na konkrétne školenie/ vzdelávaciu 

aktivitu alebo iné podujatie, ktoré organizuje prevádzkovateľ. 

 

7. Účel spracúvania osobných údajov: Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na účely 

spracovania prihlášky, na účely prihlásenia záujemcu na dané podujatie a na účely 

organizačných úkonov spojených so zabezpečením účasti prihlásenej osoby na 

konkrétne školenie/ vzdelávaciu aktivitu či iné podujatie, ktoré organizuje 

prevádzkovateľ, ako napr. evidencia prítomnosti účastníkov na prezenčnej listine; 

vyhotovovanie a archivácia fotodokumentácie a audiovizuálnych záznamov za účelom 

propagácie týchto aktivít a preukázania, že aktivity projektu boli v praxi zrealizované. 
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Ďalej prevádzkovateľ spracúva osobné údaje s cieľom zistiť spätnú väzbu od účastníkov 

ohľadom spokojnosti a úrovne kvality školenia/ vzdelávacej aktivity/ podujatia. 

 

8. Právny základ spracúvania: Právnym základom na spracúvanie osobných údajov 

v rámci spracovávania a prihlášok je spracúvanie, ktoré je nevyhnutné na plnenie 

zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe 

žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy podľa čl. 6 

ods.1 písm. b) GDPR. 

 

Online prihlásenie cez formulár je ekvivalentom zmluvnej požiadavky a podkladom pre 

právny základ na spracúvanie osobných údajov záujemcov o školenia, vzdelávacie 

aktivity a iné podujatia organizované prevádzkovateľom. Poskytnutie osobných údajov 

záujemcov je zmluvnou požiadavkou na prihlásenie sa na školenia a vzdelávacie 

aktivity. Ak záujemca neposkytne všetky osobné údaje, ktoré sú označené ako povinné 

údaje, môže to mať za následok, že online prihláška nebude korektne spracovaná. 

 

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov v rámci vyhotovovania 

fotodokumentácie, audiovizuálnych záznamov a  zisťovania spätnej väzby od 

účastníkov školení/ vzdelávacích aktivít a podujatí je oprávnený záujem 

prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) spracúvanie je nevyhnutné na účely 

oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s 

výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo 

základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných 

údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa. 

 

9. Oprávnený záujem prevádzkovateľa: Oprávneným záujmom, ktorý sleduje 

prevádzkovateľ, je splnenie cieľa projektu Podpora vytvorenia siete regionálnych 

centier MIRRI SR č. 302081BRP4 ako dôkaz splnenia kvantitatívnych 

a kvalitatívnych cieľov projektu a ako dôkaz oprávnenosti čerpania financií; ďalej 

zlepšovanie poskytovaných služieb a zlepšovanie kvality školení/ vzdelávacích aktivít 

a iných podujatí. 

 

10. Spracovatelia osobných údajov: Príslušné organizačné útvary prevádzkovateľa podľa 

rozsahu ich agendy. 

 

Príjemcovia osobných údajov:  

Partnerské inštitúcie vo vlastnej sieti regionálnych centier: 

- Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  

- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  

- Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  

- Úrad vlády Slovenskej republiky – Plán obnovy a odolnosti 

- Úrad vlády Slovenskej republiky – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske 

komunity  

- Úrad pre verejné obstarávanie  
Sprostredkovateľské orgány  

Spolupracujúce inštitúcie. 
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11. Prostriedky spracúvania: Priestory prevádzkovateľa, kancelárske vybavenie, 

technické vybavenie na vyhotovovanie fotodokumentácie a audiovizuálnych záznamov, 

počítačové a softvérové vybavenie (Microsoft Forms formulár), ľudské zdroje v podobe 

oprávnených osôb prevádzkovateľa, ktorí spracúvajú osobné údaje. 

 

12. 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. 

 

13. Doba uchovávania osobných údajov: Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu 

10 rokov. Po uvedenej dobe spracúvania budú osobné údaje dotknutých osôb 

zlikvidované. 

 

14. Opis plánovaného spracúvania: Prevádzkovateľ MIRRI SR získava potrebné osobné 

údaje od dotknutej osoby pred, počas a po konaní školenia / vzdelávacej aktivity/ iného 

podujatia. Následne prevádzkovateľ spracuje osobné údaje potrebné na organizovanie 

a realizáciu školenia/ vzdelávacej aktivity / iného podujatia, prihlásenie účastníkov, 

prispôsobenie školenia, zabezpečenie vzdelávacích materiálov a vybavenia s ohľadom 

na počet účastníkov a pod.; a uchová osobné údaje počas nevyhnutnej doby archivácie. 

Prevádzkovateľ zasiela dotknutej osobe na jej žiadosť potvrdenie o absolvovaní 

školenia. 

 

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

 

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

 

17. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane 

profilovania. 

 

18. 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.  
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19. Dotknutá osoba je oprávnená podať žiadosť o výkon práv dotknutej osoby 

u prevádzkovateľa alebo u jeho zodpovednej osoby. Podať žiadosť je možné na adresu 

prevádzkovateľa alebo e-mailom na : zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk 

 

20. Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou. 

 

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.  
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