
 
 

Informácie pre dotknutú osobu (uchádzača/záujemcu vo verejnom obstarávaní) 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: Zverejňovanie informácií v profile verejného obstarávateľa podľa 

§ 64 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“) a zasielanie informácií o výsledku vyhodnotenia ponúk v rozsahu údajov 

podľa § 55 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.  

 

4. Rozsah spracúvaných a zverejňovaných osobných údajov:  

 

Uchádzač/záujemca o zákazku : titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, e-mailová adresa, 

telefónne číslo a číslo účtu  

 

Fyzické osoby určené na plnenie zmluvy (môžu byť určené napr. ako podmienka účasti 

podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní alebo ako kritérium na 

vyhodnotenie ponúk): titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, e-mailová adresa, telefónne 

číslo, doklad o dosiahnutom vzdelaní, súčasné a minulé pracovné pozície, doklady 

preukazujúce vyžadovanú certifikáciu vrátane informácií o získaní osobitnej odbornej 

spôsobilosti 

 

Odberateľ uchádzača/záujemcu: titul, meno, priezvisko, pracovná pozícia, e-mailová 

adresa, telefónne číslo 

 

5. Kategórie osobných údajov: všeobecné osobné údaje 

 

6. Kategórie dotknutých osôb: právnické osoby a fyzické osoby –  

uchádzači/záujemcovia vo verejnom obstarávaní, fyzické osoby určené na plnenie 

zmluvy a odberatelia, pre ktorých uchádzač/záujemca dodával tovar, poskytoval služby, 

realizoval stavebné práce. 
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7. Účel spracúvania osobných údajov: Prevádzkovateľ spracúva (poskytuje 

a zverejňuje) osobné údaje výhradne na účely identifikácie a overenia splnenia určených 

podmienok u uchádzača/záujemcu, vyhodnotenia predloženej ponuky/žiadosti o účasť, 

vrátane predložených dokladov, na účely výberu úspešného uchádzača v procese 

verejného obstarávania/vyzvania záujemcu na predloženie ponuky. a Prevádzkovateľ 

zverejňuje ponuku v profile verejného obstarávateľa na účely informovania 

neúspešných uchádzačov o vyhodnotení splnenia podmienok účasti, vyhodnotenia 

požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenia ponuky na základe stanovených 

kritérií v prípade úspešného uchádzača vo verejnom obstarávaní. 

 

8. 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 § 55 ods. 2 a § 64 ods. 

1 zákona o verejnom obstarávaní. 

Prevádzkovateľ MIRRI SR si plní svoju úlohu ako verejný obstarávateľ. Na základe 

tohto oprávnenia prevádzkovateľ MIRRI SR zverejňuje nevyhnutné osobné údaje 

v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie 

(ďalej len „ÚVO“) a v súlade s § 55 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nevyhnutné 

osobné údaje zasiela neúspešným uchádzačom. 

 

9. Spracovatelia osobných údajov: Príslušné organizačné útvary prevádzkovateľa: 

Odbor verejného obstarávania a iné organizačné útvary prevádzkovateľa, pre ktoré je 

realizované verejné obstarávanie. 

 

10. Príjemcovia osobných údajov: 

 

 neúspešní uchádzači vo verejnom obstarávaní, 

 iná dotknutá verejnosť (vrátane zástupcov kontroly – ÚVO, riadiace orgány, 

orgán auditu a iné orgány, ktorým kontrola procesu verejného obstarávania 

vyplýva zo stanovených kompetencií). 

 

11. Prostriedky spracúvania: Priestory jednotlivých spoločných prevádzkovateľov, 

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

oprávnených osôb spoločných prevádzkovateľov, 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: Osobné údaje sú spracúvané po dobu realizácie 

procesu a vyhodnotenia verejného obstarávania. Po ukončení procesu verejného 

obstarávania sú zverejňované v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle 

ÚVO. Po uvedenej dobe spracúvania budú osobné údaje uchovávané po dobu 10 rokov 



 
odo dňa odoslania oznámenia o výsledku verejného obstarávania, ak osobitný predpis 

neustanovuje inak. 

 

Opis plánovaného spracúvania: Prevádzkovateľ MIRRI SR získava osobné údaje od 

uchádzačov/záujemcov, ktorí v lehote na predkladanie ponúk/žiadostí o účasť predložili 

ponuku/žiadosť o účasť. Prevádzkovateľ MIRRI SR po vyhodnotení ponúk v súlade 

s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie 

ponúk/súťažnými podkladmi odošle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa 

§ 55 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní uchádzačom. Informácia o výsledku 

vyhodnotenia ponúk v zmysle § 55 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní obsahuje, cit. 

„najmä identifikáciu úspešného uchádzača, informáciu o charakteristikách a výhodách 

prijatej ponuky a výsledok vyhodnotenia splnenia podmienok účasti u úspešného 

uchádzača, ktorý obsahuje informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti 

týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo 

odbornej spôsobilosti vrátane identifikácie osoby poskytujúcej finančné zdroje podľa § 

33 ods. 2 a osoby poskytujúcej technické a odborné kapacity podľa § 34 ods. 3 zákona 

o verejnom obstarávaní a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka.“ 

Prevádzkovateľ MIRRI SR nevyhnutné osobné údaje týkajúce sa splnenia technickej 

spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti oznamuje prostredníctvom informačného 

systému (elektronická platforma) neúspešným uchádzačom a zároveň ich zverejňuje v 

profile verejného obstarávateľa na webovom sídle ÚVO. 

  

14. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje v rozsahu, ktorý by bol v rozpore so 

zákonom o verejnom obstarávaní, s verejným záujmom alebo ak by to mohlo poškodiť 

oprávnené záujmy iných osôb, alebo by to bránilo hospodárskej súťaži. 

 

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

 

16. Prenos osobných údajov medzinárodným organizáciám: Áno, vykonáva sa 

v prípade realizácie auditov Európskou komisiou, Európskym dvorom audítorov. 

Prijímateľom osobných údajov je v tomto prípade Európska komisia, Európsky dvor 

audítorov. 

 

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.  

 

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

u prevádzkovateľa alebo u jeho zodpovednej osoby. 

 

20. Poskytovanie osobných údajov je oprávnenou požiadavkou zo zákona v zmysle § 55 

zákona o verejnom obstarávaní. 

 

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.  


