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P. č.

Okruh 

spracovateľských 

operácií

Účel spracúvania
Kategórie dotknutých 

osôb

Kategória osobných 

údajov

Lehota spracúvania 

osobných údajov

Prenos do tretej 

krajiny alebo 

medzinárodnej 

organizácie

Bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných 

údajov (technické a organizačné)

1

AGENDA 

VYKONANÝCH 

AUDITOV

Výkon vnútorného auditu podľa zákona o kontrole v štátnej správe, evidencia 

záznamov o vykonaných kontrolách.

Zamestnanci 

kontrolovaných útvarov 

MIRRI.

Všeobecná kategória  

osobných údajov.
10 rokov.

Prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje.

Popis bezpečnostných opatrení, Smernica o 

ochrane osobných údajov, Smernica o pravidlách 

pre používanie informačných systémov a služieb, 

Smernica o riešení bezpečnostných incidentov, 

Smernica o prideľovaní prístupových 

práv,Smernica o inventarizácii a ochrane 

informačných aktív, Smernica o registratúrnom 

poriadku, Smernica o politike kybernetickej a 

informačnej bezpečnosti, Smernica o riadení rizík.

2

BEZPEČNOSTNÉ 

PREVIERKY A 

UTAJOVANÉ 

SKUTOČNOSTI

Vykonávanie bezpečnostných previerok určených osôb, vedenie zoznamu 

utajovaných skutočností.

Zamestnanci MIRRI, 

osoby v príbuzenskom 

vzťahu k 

zamestnancom MIRRI 

a ďalšie osoby, ktorých 

údaje sú nevyhnutné 

na výkon 

bezpečnostných 

previerok.

Všeobecná kategória  

osobných údajov, osobné 

údaje osobitnej kategórie 

podľa § 16 zákona č. 

215/2004 Z. z. o ochrane 

utajovaných skutočností a o 

zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších 

predpisov.

Pri utajovaných 

skutočnostiach je lehota 5 

rokov alebo po dobu, akú 

určil pôvodca utajovanej 

skutočnosti.

Pri záznamoch a 

dokumentácii k 

bezpečnostných 

previerkam je lehota 

spracúvania po dobu 

platnosti typu 

bezpečnostnej previerky.

Prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje.

Popis bezpečnostných opatrení, Smernica o 

administratívnej bezpečnosti, Smernica o 

personálnej bezpečnosti, Smernica o ochrane 

osobných údajov, Smernica o ochrane citlivých 

informácií o kritickej infraštruktúre a o spôsobe 

manipulácie s týmito informáciami. 

3

CENTRÁLNY  

REGISTER 

DOKUMENTÁCIE  

VEREJNÉHO  

OBSTARÁVANIA

Vypracovávanie vybraných  druhov dokumentácie, plnenie oznamovacej povinnosti 

voči Úradu pre verejné obstarávanie. Výkon verejnej moci prostredníctvom 

elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy.

Kontaktné osoby, 

členovia komisie a 

poroty.

Všeobecná kategória  

osobných údajov, osobné 

údaje osobitnej kategórie 

(údaje o zdraví).

10 rokov. Prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

Popis bezpečnostných opatrení, Smernica o 

ochrane osobných údajov, Smernica o pravidlách 

pre používanie informačných systémov a služieb, 

Smernica o riešení bezpečnostných incidentov, 

Smernica o prideľovaní prístupových 

práv,Smernica o inventarizácii a ochrane 

informačných aktív, Smernica o registratúrnom 

poriadku, Smernica o politike kybernetickej a 

informačnej bezpečnosti, Smernica o riadení rizík.

4 DATABÁZA 

UCHÁDZAČOV O 

ZAMESTNANIE

Vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie na účely možného kontaktovania 

uchádzača s ponukou práce a pozvánkou na pracovný pohovor.

Uchádzači o 

zamestnanie.

Všeobecná kategória  

osobných údajov, osobné 

údaje osobitnej kategórie 

(údaje o zdraví.

Na účely ponuky voľného 

pracovného miesta alebo 

ponuky voľného 

štátnozamestnaneckého 

miesta v dočasnej štátnej 

službe, ktoré je MIRRI 

oprávnené obsadiť bez 

výberového konania po 

dobu 6 mesiacov.

MIRRI archivuje žiadosti o 

zamestnanie po dobu 5 

rokov 

a následne ich vráti  

dotknutej osobe  (ak je to 

možné) alebo zlikviduje 

osobné údaje poskytnuté v 

listinnej podobe po 

naplnení účelu ich 

spracúvania. 

Prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje.

Popis bezpečnostných opatrení, Smernica o 

ochrane osobných údajov, Smernica o pravidlách 

pre používanie informačných systémov a služieb, 

Smernica o riešení bezpečnostných incidentov, 

Smernica o prideľovaní prístupových 

práv,Smernica o inventarizácii a ochrane 

informačných aktív, Smernica o registratúrnom 

poriadku, Smernica o politike kybernetickej a 

informačnej bezpečnosti, Smernica o riadení rizík.

5 DOHODY O PRÁCACH 

VYKONÁVANÝCH 

MIMO PRACOVNÉHO 

POMERU

Vypracovávanie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeruna účely 

predzmluvného a zmluvného vzťahu medzi MIRRI a dotknutou osobou.

Zamestnanci MIRRI, s 

ktorými sa dohody 

uzatvárajú.

Všeobecná kategória  

osobných údajov, osobné 

údaje osobitnej kategórie 

(údaje o zdraví).

10 rokov. Prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje.

Popis bezpečnostných opatrení, Smernica o 

ochrane osobných údajov, Smernica o pravidlách 

pre používanie informačných systémov a služieb, 

Smernica o riešení bezpečnostných incidentov, 

Smernica o prideľovaní prístupových 

práv,Smernica o inventarizácii a ochrane 

informačných aktív, Smernica o registratúrnom 

poriadku, Smernica o politike kybernetickej a 

informačnej bezpečnosti, Smernica o riadení rizík.

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa

Kategória príjemcov

E-mail/ Tel. kontakt

Dátum aktualizácie 27.9.2022

Identifikačné a kontaktné údaje*

prevádzkovateľ Bratislava

Bratislavazodpovedná osoba

Obec

Právny základ spracovateľskej činnosti

„Splnenie zákonnej povinnosti“ článok 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia o 

Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 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),

- zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe,

- zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.

Osobné údaje sa neposkytujú 

žiadnym príjemcom.

„Splnenie zákonnej povinnosti“ článok 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia o 

Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 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),

- zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení 

neskorších predpisov.

Poverení zamestnanci MIRRI.

Národný bezpečnostný úrad 

Slovenskej republiky, 

bezpečnostní zamestnanci 

MIRRI, ktorí disponujú 

bezpečnostnou previerkou.

Súhlas dotknutej osoby v zmysle článok 6, ods. 1, písm. a) Nariadenia o 

Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 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).

Poverení zamestnanci MIRRI.„Splnenie zákonnej povinnosti“ článok 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia o 

Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 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),

- § 49  zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 

305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov 

verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-

Govermente).

Orgány štátnej správy a 

verejnej moci na výkon kontroly 

a dozoru. 

„Splnenie zákonnej povinnosti“ článok 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia o 

Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 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),

- § 223 až 228a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. 
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spracovateľských 
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6 DOHODY O PRIDELENÍ 

A POUŽÍVANÍ 

MOTOROVÉHO 

VOZIDLA

Na účely evidencie dohôd o pridelení a používaní služobných motorových vozidiel na 

služobné účely,

na účely evidencie dohôd o pridelení a používaní súkromných motorových vozidiel 

na služobné účely,

na účely elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej schránky na 

ústrednom portáli verejných služieb v súvislosti s vykonávanými pracovnými 

činnosťami.

Zamestnanci, ktorým 

boli pridelené služobné 

motorové vozidlá na 

súkromné a služobné 

účely.

Všeobecná kategória  

osobných údajov.

10 rokov. Prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje.

Popis bezpečnostných opatrení, Smernica o 

ochrane osobných údajov, Smernica o pravidlách 

pre používanie informačných systémov a služieb, 

Smernica o riešení bezpečnostných incidentov, 

Smernica o prideľovaní prístupových 

práv,Smernica o inventarizácii a ochrane 

informačných aktív, Smernica o registratúrnom 

poriadku, Smernica o politike kybernetickej a 

informačnej bezpečnosti, Smernica o riadení rizík.

7 DOCHÁDZKOVÝ 

SYSTÉM

Evidencia pracovného času a dovolenky zamestnancov MIRRIn a účely dokazovania 

legitímneho nároku na dovolenku, na výpočet mzdy zamestnanca a na obhajobu 

právnych nárokov.

Zamestnanci MIRRI. Všeobecná kategória  

osobných údajov.

5 rokov. Prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje.

Popis bezpečnostných opatrení, Smernica o 

ochrane osobných údajov, Smernica o pravidlách 

pre používanie informačných systémov a služieb, 

Smernica o riešení bezpečnostných incidentov, 

Smernica o prideľovaní prístupových 

práv,Smernica o inventarizácii a ochrane 

informačných aktív, Smernica o registratúrnom 

poriadku, Smernica o politike kybernetickej a 

informačnej bezpečnosti, Smernica o riadení rizík.

8 ELEKTRONICKÉ 

SLUŽBY SOCIÁLNEJ 

POISŤOVNE

Plnenie úloh spojených s koordináciou a usmerňovaním subjektov v oblasti systému 

riadenia v súvislosti s realizáciou Národného strategického referenčného rámca a 

operačných programov v Národnom strategickom referenčnom rámci; zefektívnenie 

procesov konania o žiadosti o nenávratný finančný príspevok a realizácie 

jednotlivých projektov na úrovni jednotlivých riadiacich orgánov a 

sprostredkovateľských orgánov v rámci Národného strategického referenčného 

rámca.

Fyzické osoby – 

zamestnanci riadiacich 

a 

sprostredkovateľských 

orgánov pod riadiacimi 

orgánmi, v prospech 

ktorých je uzatváraná 

Dohoda o spolupráci 

pri poskytovaní údajov 

a informácií 

uzatvorená podľa § 51 

zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v 

znení neskorších 

predpisov (reg. číslo 

ÚV SR: 28/2014; reg. 

č. SP: 20789-1/2014-

BA)

Všeobecná kategória 

osobných údajov.

10 rokov. Prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje.

Popis bezpečnostných opatrení, Smernica o 

ochrane osobných údajov, Smernica o pravidlách 

pre používanie informačných systémov a služieb, 

Smernica o riešení bezpečnostných incidentov, 

Smernica o prideľovaní prístupových 

práv,Smernica o inventarizácii a ochrane 

informačných aktív, Smernica o registratúrnom 

poriadku, Smernica o politike kybernetickej a 

informačnej bezpečnosti, Smernica o riadení rizík.

9 EVIDENCIA 

DIPLOMATICKÝCHA 

SLUŽOBNÝCH  PASOV 

Vedenie agendy diplomatických a služobných pasov na účely zisťovania 

oprávnenosti zahraničných ciest.

Zamestnanci MIRRI, 

fyzické osoby

Všeobecná kategória  

osobných údajov, osobné 

údaje osobitnej kategórie.

3 roky. Prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje.

Popis bezpečnostných opatrení, Smernica o 

ochrane osobných údajov, Smernica o pravidlách 

pre používanie informačných systémov a služieb, 

Smernica o riešení bezpečnostných incidentov, 

Smernica o prideľovaní prístupových 

práv,Smernica o inventarizácii a ochrane 

informačných aktív, Smernica o registratúrnom 

poriadku, Smernica o politike kybernetickej a 

informačnej bezpečnosti, Smernica o riadení rizík.

10 EVIDENCIA 

SLUŽOBNÝCH 

PREUKAZOV

Vedenie agendy služobných preukazov na účely zisťovania stavu vysporiadania sa 

pri ukončení služobného / pracovného pomeru, na účely kontroly pri strate 

služobného preukazu.

Zamestnanci MIRRI. Všeobecná kategória  

osobných údajov, osobné 

údaje osobitnej kategórie.

-titul, meno, priezvisko, 

príslušnosť k ministerstvu, 

fotografia tváre.

Lehota spracúvania 

osobných údajov je po 

dobu trvania služobného / 

pracovného pomeru a do 

odovzdania služobného 

preukazu poverenému 

zamestnancovi MIRRI.

Prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje.

Smernica o ochrane osobných údajov, Smernica o 

riadení kybernetických incidentov.

11 EVIDENCIA 

VÝBEROVÝCH KONANÍ 

DO 

ŠTÁTNOZAMESTNANE

CKÉHO PRACOVNÉHO 

POMERU

Vedenie agendy výberových konaní do štátnozamestnaneckého pracovného pomeru 

na účely kontroly a auditu a na účely uzavretia predzmluvného vzťahu alebo 

zmluvného vzťahu v prípade úspešného uchádzača.

Uchádzači vo 

výberovom konaní

Všeobecná kategória 

osobných údajov.

5 rokov.

MIRRI vráti dotknutej osobe 

kópie originálov 

dokumentov s osobnými 

údajmi potrebných pre 

výberové konanie, ktoré 

boli poskytnuté v listinnej 

podobe po naplnení účelu 

ich spracúvania v prípade 

neúspešného kandidáta. 

Žiadosť o zaradenie do 

výberového konania sa 

naďalej uchováva. 

Prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje.

Smernica o ochrane osobných údajov, smernica o 

registratúrnom poriadku, zásady spracúvania 

osobných údajov.

„Splnenie zákonnej povinnosti“ článok 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia 

Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 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),

- § 41 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.

Orgány štátnej správy a 

verejnej moci na výkon kontroly 

a dozoru. 

Osobné údaje sa neposkytujú 

žiadnym príjemcom.

Sociálna poisťovňa

Riadiace orgány jednotlivých 

operačných programov a 

sprostredkovateľské orgány 

pod riadiacimi orgánmi, v 

prospech ktorých je uzatváraná 

dohoda.

Poverení zamestnanci MIRRI.

Poverení zamestnanci MIRRI.

„Splnenie zákonnej povinnosti“ článok 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia 

Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 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),

- zákon č. 470/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. 

z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,

- zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.

Orgány štátnej správy a 

verejnej moci na výkon kontroly 

a dozoru, Ministerstvo 

zahraničných vecí a 

európskych záležitostí 

Slovenskej republiky.

,,Splnenie zákonnej povinnosti" článok 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia 

Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 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),

- § 108 zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.

„Splnenie zákonnej povinnosti“ článok 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia 

Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 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),

- zákon č. 470/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. 

z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,

- zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení,

- zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom 

znení.

„Splnenie zákonnej povinnosti“ článok 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia 

Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov,

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

ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

- zákon č. 470/2019 Z. Z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. 

z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

„Splnenie zákonnej povinnosti“  a spracúvanie nevyhnutné na plnenie 

zmluvy alebo predzmluvných vzťahov s dotknutou osobou" článok 6, 

ods. 1, písm. b) a c) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 

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),

- Dohoda o spolupráci pri poskytovaní údajov a informácií uzatvorená 

podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov (reg. číslo ÚV SR: 28/2014; reg. č. SP: 20789-

1/2014-BA),

- zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov 

Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov,

- zákon č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.



P. č.

Okruh 

spracovateľských 

operácií

Účel spracúvania
Kategórie dotknutých 

osôb

Kategória osobných 

údajov

Lehota spracúvania 

osobných údajov

Prenos do tretej 

krajiny alebo 

medzinárodnej 

organizácie

Bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných 

údajov (technické a organizačné)
Kategória príjemcov

Právny základ spracovateľskej činnosti

12 IDENTIFIKAČNÉ 

KARTY

Vyhotovovanie identifikačných kariet zamestnancov MIRRI a iných oprávnených 

osôb, pre ktoré je potrebné identifikačné karty vydať.Spracúvanie na účely evidencie 

oprávnených osôb, na kontrolu príchodov a odchodov zamestnancov, na udelenie a 

umožnenie prístupov do jednotlivých častí budovy.

Zamestnanci MIRRI a 

iné oprávnené osoby, 

ktoré žiadali o vydanie 

identifikačnej karty 

(napr. správca, majiteľ 

budovy, pracovník 

súkromnej 

bezpečnostnej služby).

Všeobecná kategória 

osobných údajov.

- titul, meno, priezvisko, 

osobné číslo zamestnanca, 

organizačný útvar 

zamestnanca.

Po dobu trvania 

zamestnaneckého, 

služobného alebo iného 

pracovnoprávneho pomeru.

Prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje.

Smernica o ochrane osobných údajov, Smernica o 

riadení fyzickej a objektovej bezpečnosti.

13 INFOZÁKON Vybavovanie žiadostí o sprístupňovanie informácií,poskytovanie žiadaných 

informácií,  výkon verejnej moci elektronicky a s tým súvisiaca elektronická 

komunikácia.

Fyzické osoby – 

žiadatelia o 

sprístupnenie 

informácií, dotknuté 

osoby resp. ich blízke 

osoby podľa § 9 

zákona č. 211/2000 Z. 

z. o slobodnom 

prístupe k informáciám 

v platnom znení 

Všeobecná kategória 

osobných údajov

10 rokov. Prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje.

Smernica o ochrane osobných údajov, Smernica o 

ochrane citlivých informácií o kritickej 

infraštruktúre a o spôsobe manipulácie s týmito 

informáciami. 

14 INTEGROVANÉ 

OBSLUŽNÉ MIESTA - 

IOM

Sprostredkovanie elektronických služieb štátu občanom prostredníctvom 

asistovaného podania a výberu výstupu.

Žiadatelia o 

poskytnutie výstupu 

elektronickej služby 

štátu,

pracovníci 

prevádzkarní IS IOM.

Všeobecná kategória 

osobných údajov.

V zmysle § 14 a ž 15 

zákona č. 305/2013 Z. z. o 

elektronickej podobe 

výkonu pôsobnosti orgánov 

verejnej moci a o zmene a 

doplnení niektorých 

zákonov  (zákon o e-

Governmente).

Prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje.

Popis bezpečnostných opatrení, Smernica o 

ochrane osobných údajov, Smernica o pravidlách 

pre používanie informačných systémov a služieb, 

Smernica o riešení bezpečnostných incidentov, 

Smernica o prideľovaní prístupových 

práv,Smernica o inventarizácii a ochrane 

informačných aktív, Smernica o registratúrnom 

poriadku, Smernica o politike kybernetickej a 

informačnej bezpečnosti, Smernica o riadení rizík, 

Smernica o postupe pri vybavovaní žiadostí podľa 

zákona o e-Governmente.

15 KONANIA O 

OPRAVNÝCH 

PROSTRIEDKOCH 

PODĽA INFOZÁKONA

Vybavovanie opravných prostriedkov uplatnených podľa Zákona o slobodnom 

prístupe k informáciám, výkon verejnej moci elektronicky a s tým súvisiaca 

elektronická komunikácia prostredníctvom elektronickej schránky na ústrednom 

portáli verejných služieb.

Fyzické osoby – 

žiadatelia o 

sprístupnenie 

informácií, dotknuté 

osoby resp. ich blízke 

osoby podľa § 9 

zákona č. 211/2000 Z. 

z. o slobodnom 

prístupe k informáciám 

v platnom znení. 

Všeobecná kategória 

osobných údajov.

10 rokov. Prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje.

Smernica o postupe a o vydávaní rozhodnutí v 

správnych konaniach na MIRRI SR, Smernica o 

ochrane osobných údajov.

16 MOBILNÁ 

KOMUNIKÁCIA

Na účely spracovania žiadosti o prenesenie čísla k spoločnosti O2 Slovakia (na 

prepis telefónneho čísla z fyzickej osoby na právnickú osobu), evidencia súkromných 

telefónnych čísiel používaných na služobné účely.

Dotknutí zamestnanci 

MIRRI.

Všeobecná kategória 

osobných údajov.

Podľa ustanovení zmluvy. 

Ak nie je v zmluve uvedená 

lehota, je lehota 

uchovávania 10 rokov.

Prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje.

Zásada minimalizácie údajov a zásada 

minimalizácie uchovávania, ustanovenia o 

ochrane osobných údajov v zmluve medzi oboma 

stranami, zásada transparentnosti, zákonnosti a 

spravodlivosti.

Orgány štátnej správy a 

verejnej moci na výkon kontroly 

a dozoru. 

Orgány štátnej správy a 

verejnej moci na výkon kontroly 

a dozoru. 

„Splnenie zákonnej povinnosti“ článok 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia 

Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 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),

- zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov

- zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 

orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o e-Governmente).

O2 Slovakia, s. r. o., IČO  

535848863, Einsteinova 24, 

851 01 Bratislava.

„Splnenie zákonnej povinnosti“ článok 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia 

Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 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),

- zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov

- zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 

orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o e-Governmente).

Poverení zamestnanci MIRRI.

Poverení zamestnanci MIRRI.

„Splnenie zákonnej povinnosti“ článok 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia 

Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 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),

- § 10 ods. 5 a 10a zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe 

výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  (zákon o e-Governmente).

„Splnenie zákonnej povinnosti“ článok 6, ods. 1, písm. b) Nariadenia 

Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 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),

- zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách § 44, § 48 

ods. 7, § 50 ods. 2 písm. c), § 59 ods. 2,

- zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní,

- zákon 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 

- opatrenia Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (TÚ SR) zo 

dňa 16.12.2004, č. O-702/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 

zabezpečenia prenositeľnosti čísla v znení neskorších predpisov.

„Splnenie zákonnej povinnosti“ článok 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia 

Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 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),

- § 108 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.



P. č.

Okruh 

spracovateľských 

operácií

Účel spracúvania
Kategórie dotknutých 

osôb

Kategória osobných 

údajov

Lehota spracúvania 

osobných údajov

Prenos do tretej 

krajiny alebo 

medzinárodnej 

organizácie

Bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných 

údajov (technické a organizačné)
Kategória príjemcov

Právny základ spracovateľskej činnosti

17 PERSONÁLNA A 

MZDOVÁ AGENDA

Vedenie osobných spisov štátnych zamestnancov, zamestnancov vo výkone práce 

vo verejnom záujme a štátnych zamestnancov vo verejnej funkcii, plnenie povinnosti 

zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom a štátnozamestnaneckým 

pomerom, vrátane predzmluvných vzťahov a dohôd o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru.

Uchádzači o 

zamestnanie, 

zamestnanci úradu, 

manželia 

alebo manželky 

zamestnancov úradu, 

vyživované deti 

zamestnancov, rodičia 

vyživovaných detí 

zamestnancov, blízke 

osoby, bývalí 

zamestnanci MIRRI.

Všeobecná kategória  

osobných údajov, osobné 

údaje osobitnej kategórie 

(údaje o zdraví).

Zamestnanci pri výkone 

práce vo verejnom záujme - 

Do 70 roku života 

zamestnanca od narodenia, 

dohody o prácach 

vykonávaných mimo 

pracovného pomeru a 

vedľajšie pracovné pomery 

10 rokov po ukončení 

pracovného pomeru, 

zamestnanci v štátnej 

službe 50 rokov po 

ukončení služobného 

pomeru.

Prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje.

Popis bezpečnostných opatrení, Smernica o 

ochrane osobných údajov, Smernica o pravidlách 

pre používanie informačných systémov a služieb, 

Smernica o riešení bezpečnostných incidentov, 

Smernica o prideľovaní prístupových 

práv,Smernica o inventarizácii a ochrane 

informačných aktív, Smernica o registratúrnom 

poriadku, Smernica o politike kybernetickej a 

informačnej bezpečnosti, Smernica o riadení rizík.

18 PODNETY SÚVISIACE 

S OZNAMOVANÍM 

PROTISPOLOČENSKEJ 

ČINNOSTI

Na účely preverovania podnetov  súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej 

činnosti, na vybavovanie

elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej schránky na ústrednom 

portáli verejných služieb v súvislosti s vykonávanými pracovnými činnosťami.

Oznamovatelia - 

fyzické osoby, ktoré v 

dobrej viere urobia 

oznámenie, za 

oznamovateľa sa 

považuje aj jemu 

blízka osoba, ak je v 

pracovnoprávnom 

vzťahu k tomu istému 

zamestnávateľovi.

Všeobecná kategória  

osobných údajov. 

10 rokov. Prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje.

Smernica o ochrane osobných údajov, Smernica o 

preverovaní oznámení o protispoločenskej 

činnosti.

19 PROFIL  VEREJNÉHO  

OBSTARÁVATEĽA

Vypracovávanie všetkých druhov a typov oznámení vo verejnom obstarávaní na 

účely plnenia  oznamovacej povinnosti voči Úradu pre verejné obstarávanie. Výkon 

verejnej moci prostredníctvom elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej 

správy.

Kontaktné osoby, 

členovia komisie a 

poroty.

Všeobecná kategória  

osobných údajov, osobné 

údaje osobitnej kategórie 

(údaje o zdraví).

10 rokov. Prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje.

Popis bezpečnostných opatrení, Smernica o 

ochrane osobných údajov, Smernica o pravidlách 

pre používanie informačných systémov a služieb, 

Smernica o riešení bezpečnostných incidentov, 

Smernica o prideľovaní prístupových 

práv,Smernica o inventarizácii a ochrane 

informačných aktív, Smernica o registratúrnom 

poriadku, Smernica o politike kybernetickej a 

informačnej bezpečnosti, Smernica o riadení rizík.

20 REFUNDÁCIA 

MZDOVÝCH 

NÁKLADOV ZO 

ZDROJOV EŠIF

Na účely refundácie mzdových nákladov zamestnancov MIRRI zo zdrojov EŠIF a 

vybraných zamestnancov vyšších územných celkov a vybraných odborných 

zamestnancov vysokých škôl.

Zamestnanci MIRRI a 

zamestnanci 

mimopracovného 

pomeru MIRRI, 

vybraných 

zamestnancov vyšších 

územných celkov a 

vybraných odborných 

zamestnancov 

vysokých škôl.

Všeobecná kategória  

osobných údajov, osobné 

údaje osobitnej kategórie 

(údaje o zdraví).

Do ukončenia 

programového obdobia / do 

ukončenia platnosti zmluvy 

o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku. Na 

účely výkonu kontroly a 

auditu nasledujúcich 10 

rokov.

Prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje.

Popis bezpečnostných opatrení, Smernica o 

ochrane osobných údajov, Smernica o pravidlách 

pre používanie informačných systémov a služieb, 

Smernica o riešení bezpečnostných incidentov, 

Smernica o prideľovaní prístupových 

práv,Smernica o inventarizácii a ochrane 

informačných aktív, Smernica o registratúrnom 

poriadku, Smernica o politike kybernetickej a 

informačnej bezpečnosti, Smernica o riadení rizík.

,,Splnenie zákonnej povinnosti" článok 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia 

Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 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),

- § 49  zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 

305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov 

verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-

Govermente).

Poverení zamestnanci MIRRI.

Poverení zamestnanci MIRRI.

„Splnenie zákonnej povinnosti“ článok 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia Európskeho 

parlamentu a rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES,

- zákon č. 470/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej 

službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,

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

− zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov,zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov,

− zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení 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. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 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. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 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 zákonov v znení neskorších predpisov

Sociálna poisťovňa,

zdravotné poisťovne,

Daňový úrad,

doplnkové dôchodkové 

sporiteľne,

dôchodkové správcovské 

spoločnosti,

orgány štátnej správy a 

verejnej moci na výkon kontroly 

a dozoru (napr. inšpektorát 

práce)

Ústredie práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR

Súd, orgány činné v trestnom 

konaní,

exekútor alebo

iný oprávnený subjekt.

Riadiace orgány operačných 

programov (Úrad vlády SR, 

Ministerstvo dopravy, 

Ministerstvo vnútra)

„Splnenie zákonnej povinnosti“ článok 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia 

Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 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),

- § 10 zákona č. 54/2019 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s 

oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

- zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 

orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o e-Governmente)

„Splnenie zákonnej povinnosti“ článok 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia 

Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 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),

- zákon 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov

- zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.



P. č.

Okruh 

spracovateľských 

operácií

Účel spracúvania
Kategórie dotknutých 

osôb

Kategória osobných 

údajov

Lehota spracúvania 

osobných údajov
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medzinárodnej 
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Bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných 

údajov (technické a organizačné)
Kategória príjemcov

Právny základ spracovateľskej činnosti

21 REGISTRATÚRA Na účely výkonu  správy registratúry. Fyzické osoby 

(žiadateľ, prijímateľ, 

partner, užívateľ, 

cieľová skupina, 

dodávateľ a iné), ak je 

to nevyhnutné na 

plnenie úloh podľa 

zákona.

Všeobecná kategória  

osobných údajov, osobné 

údaje osobitnej kategórie 

(údaje o zdraví).

10 rokov. Prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje.

Popis bezpečnostných opatrení, Smernica o 

ochrane osobných údajov, Smernica o pravidlách 

pre používanie informačných systémov a služieb, 

Smernica o riešení bezpečnostných incidentov, 

Smernica o prideľovaní prístupových 

práv,Smernica o inventarizácii a ochrane 

informačných aktív, Smernica o registratúrnom 

poriadku, Smernica o politike kybernetickej a 

informačnej bezpečnosti, Smernica o riadení rizík.

22 SŤAŽNOSTI OBČANOV Na účely vybavovania sťažností fyzických osôb a na účely obhajovania právnych 

nárokov.

Fyzické osoby, ktorých 

osobné údaje sú 

nevyhnutné na 

vybavovanie sťažností.

Všeobecná kategória  

osobných údajov, osobné 

údaje osobitnej kategórie 

(údaje o zdraví).

10 rokov. Prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje.

Popis bezpečnostných opatrení, Smernica o 

ochrane osobných údajov, Smernica o pravidlách 

pre používanie informačných systémov a služieb, 

Smernica o riešení bezpečnostných incidentov, 

Smernica o prideľovaní prístupových 

práv,Smernica o inventarizácii a ochrane 

informačných aktív, Smernica o registratúrnom 

poriadku, Smernica o politike kybernetickej a 

informačnej bezpečnosti, Smernica o riadení rizík.

23 SŤAŽNOSTI 

ŠTÁTNYCH 

ZAMESTNANCOV

Na účely vybavovania sťažností štátnych zamestnancov a na účely obhajovania 

právnych nárokov.

Štátny zamestnanec a 

bývalý štátny 

zamestnanec 

vykonávajúci štátnu 

službu na MIRRI, iné 

fyzické osoby, ktorých 

osobné údaje sú 

nevyhnutné na 

vybavovanie sťažností.

Všeobecná kategória  

osobných údajov, osobné 

údaje osobitnej kategórie 

(údaje o zdraví)

10 rokov. Prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje.

Popis bezpečnostných opatrení, Smernica o 

ochrane osobných údajov, Smernica o pravidlách 

pre používanie informačných systémov a služieb, 

Smernica o riešení bezpečnostných incidentov, 

Smernica o prideľovaní prístupových 

práv,Smernica o inventarizácii a ochrane 

informačných aktív, Smernica o registratúrnom 

poriadku, Smernica o politike kybernetickej a 

informačnej bezpečnosti, Smernica o riadení rizík.

24 SÚDNE SPORY Na účely ybavovanie súdnych sporov a vydávania rozhodnutí. Fyzické osoby – 

prevádzkovatelia a 

sprostredkovatelia, 

oprávnené osoby 

prevádzkovateľov a 

sprostredkovateľov, 

dotknuté osoby, iné 

fyzické osoby v 

postavení účastníkov 

konania.

Všeobecná kategória  

osobných údajov.

10 rokov. Prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje.

Popis bezpečnostných opatrení, Smernica o 

ochrane osobných údajov, Smernica o pravidlách 

pre používanie informačných systémov a služieb, 

Smernica o riešení bezpečnostných incidentov, 

Smernica o prideľovaní prístupových 

práv,Smernica o inventarizácii a ochrane 

informačných aktív, Smernica o registratúrnom 

poriadku, Smernica o politike kybernetickej a 

informačnej bezpečnosti, Smernica o riadení rizík.

25 UPLATŇOVANIE 

ZODPOVEDNOSTI ZA 

ŠKODU SPÔSOBENÚ 

ZAMESTNANCAMI 

MIRRI

Na účely uplatňovania zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnancami MIRRI. Fyzické osoby – 

zamestnanci MIRRI  

iné fyzické osoby, 

ktoré sú účastníkmi 

konania.

Všeobecná kategória  

osobných údajov.

10 rokov. Prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje.

Popis bezpečnostných opatrení, Smernica o 

ochrane osobných údajov, Smernica o pravidlách 

pre používanie informačných systémov a služieb, 

Smernica o riešení bezpečnostných incidentov, 

Smernica o prideľovaní prístupových 

práv,Smernica o inventarizácii a ochrane 

informačných aktív, Smernica o registratúrnom 

poriadku, Smernica o politike kybernetickej a 

informačnej bezpečnosti, Smernica o riadení rizík.

Orgány štátnej správy a 

verejnej moci na výkon kontroly 

a dozoru. 

„Splnenie zákonnej povinnosti“ článok 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia 

Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 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),

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

- zákon č. 470/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. 

z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,

-  zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 

neskorších predpisov.

Ministerstvo vnútra Slovenskej 

republiky,

Štátny archív ,

orgány štátnej správy a 

verejnej moci na výkon kontroly 

a dozoru (napr. Inšpektorát 

práce, Rada škôl), zástupcovia 

zamestnancov,

orgány činné v trestnom konaní 

a

iné oprávnené subjekty.

„Splnenie zákonnej povinnosti“ článok 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia 

Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 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),

- zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok,

- zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok,

- zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Súdy,

orgány činné v trestnom 

konaní.

„Splnenie zákonnej povinnosti“  článok 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia 

Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 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),

- zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

- zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení Zákona č. 289/2012 Z.z.

Orgány verejnej správy a iné 

osoby v rámci poskytovanej 

súčinnosti. 

„Splnenie zákonnej povinnosti“ článok 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia 

Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 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),

- zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení Zákona č. 289/2012 Z.z.

Orgány verejnej správy a iné 

osoby v rámci poskytovanej 

súčinnosti.

„Splnenie zákonnej povinnosti“ článok 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia 

Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 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),

- zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

− predpis č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov,

− zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 

orgánov verejnej moci,

− vyhláška č. 410/2015 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej 

moci a o tvorbe spisu,

− výnos č. 525/2011 Z. z. Výnos Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu 

registratúry, 

- vyhláška č. 628/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o 

archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
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26 VNÚTORNÝ AUDIT Na účely výkonu vnútorného auditu, na prešetrenie nedostatkov zistených z auditu. Zamestnanci MIRRI. Všeobecná kategória  

osobných údajov.

10 rokov. 

V prípade ročných správ o 

vykonaných interných 

auditoch je lehota 5 rokov.

Prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje.

Popis bezpečnostných opatrení, Smernica o 

ochrane osobných údajov, Smernica o pravidlách 

pre používanie informačných systémov a služieb, 

Smernica o riešení bezpečnostných incidentov, 

Smernica o prideľovaní prístupových 

práv,Smernica o inventarizácii a ochrane 

informačných aktív, Smernica o registratúrnom 

poriadku, Smernica o politike kybernetickej a 

informačnej bezpečnosti, Smernica o riadení rizík.

27 ZMLUVNÉ VZŤAHY Na účely prípravy a evidencie zmlúv s fyzickými osobami,napr. nájomných zmlúv. Obchodní partneri – 

fyzické osoby.

Všeobecná kategória 

osobných údajov.

Lehota spracúvanie je po 

dobu trvania zmluvy. 

Následné uchovávanie po 

ukončení platnosti zmluvy 

je 10 rokov.

Prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje.

Popis bezpečnostných opatrení, Smernica o 

ochrane osobných údajov, Smernica o pravidlách 

pre používanie informačných systémov a služieb, 

Smernica o riešení bezpečnostných incidentov, 

Smernica o prideľovaní prístupových 

práv,Smernica o inventarizácii a ochrane 

informačných aktív, Smernica o registratúrnom 

poriadku, Smernica o politike kybernetickej a 

informačnej bezpečnosti, Smernica o riadení rizík.

Úrad vládneho auditu,

orgány činné v trestnom 

konaní.

Súdy,

orgány činné v trestnom 

konaní.

„Splnenie zákonnej povinnosti“ článok 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia 

Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 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),

- zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite,

- zákon č. 278/ 1993 Zb. o správe majetku štátu,

- zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách,

- zákon č 431/2002 Z. z. o účtovníctve,

- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,

- zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám,

- zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 

orgánov verejnej moci,

- zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov,

- zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní,

- zákon č. 40/1964 Zb.  Občiansky zákonník.

,,Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou 

je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby 

vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy; ,,Splnenie zákonnej 

povinnosti" článok 6, ods. 1, písm. b) a písm. c) Nariadenia Európskeho 

parlamentu a rady EÚ č. 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),

-zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok,

- zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok,

- zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok

- zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších 

predpisov

- zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok 

v znení neskorších predpisov.
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28 DATABÁZA 

PARTNERSKÝCH 

KONTAKTOV V RÁMCI 

PLATFORMY 

SPOLUPRÁCE 

,,INTELIGENTNÁ 

MOBILITA 

SLOVENSKA"

Kontaktovanie spoločnosti/organizácie v súvislosti s informovaním o aktivitách 

platformy spolupráce pre inteligentnú mobilitu Inteligentná mobilita Slovenska, ku 

ktorej zakladajúcim členom MIRRI patrí

Fyzické osoby 

zapojené do 

spolupráce s 

oddelením inteligentnej 

mobility.

Všeobecná kategória 

osobných údajov.

Do doby ukončenia 

projektu (5 rokov) + 

následné 2 roky na právne 

účely a 5 rokov na archívne 

účely.

Prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje.

Popis bezpečnostných opatrení, Smernica o 

ochrane osobných údajov, Smernica o pravidlách 

pre používanie informačných systémov a služieb, 

Smernica o riešení bezpečnostných incidentov, 

Smernica o prideľovaní prístupových 

práv,Smernica o inventarizácii a ochrane 

informačných aktív, Smernica o registratúrnom 

poriadku, Smernica o politike kybernetickej a 

informačnej bezpečnosti, Smernica o riadení rizík.

29 SPRACÚVANIE 

ÚDAJOV O ZDRAVÍ

Spracúvanie osobných údajov zamestnancov na účely identifikácie infekčnosti/ 

neinfekčnosti na prenosné ochorenie COVID-19 formou antigénových testov alebo 

PCR testov.

Fyzické osoby – 

zamestnanci MIRRI.

Osobné údaje osobitnej 

kategórie – údaje o zdraví.

Dobu spracúvania 

stanovuje dĺžka povinnosti 

pre prevádzkovateľa 

testovať zamestnancov na 

COVID 19 podľa § 250b 

ods. 6 a 7 zákona č. 

311/2001 Z. z. Zákonník 

práce do 30.4.2022

Prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

Minimalizácia rozsahu spracúvaných osobných 

údajov, minimalizácia doby spracúvania osobných 

údajov, záväzok mlčanlivosti sprostredkovateľa.

30

ZARADENIE DO 

ZOZNAMU 

ODBORNÝCH 

HODNOTITEĽOV

Spracúvanie osobných údajov hodnotiteľov na účely zaradenia do zoznamu 

odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Plánu 

obnovy a odolnosti SR.

Komponent 17 Digitálne Slovensko, Investície č. 6 Granty so zjednodušenou 

administratívou Fast Grants – Hackathony.

Fyzické osoby – 

odborní hodnotitelia, 

ktorí podali žiadosť o 

zaradenie do zoznamu 

hodnotiteľov

Osobné údaje v životopise, 

výpis z registra trestov, 

diplom preukazujúci 

vysokoškolské vzdelanie, 

certifikáty o dosiahnutom 

vzdelaní či absolvovanom 

školení, zoznam projektov 

odborného hodnotiteľa

Doba spracúvania je 

stanovená do doby 

ukončenia všetkých 

mechanizmov do roku 2026 

alebo do doby odvolania 

súhlasu dotknutej osoby.

Prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

Dodržiavanie bezpečnostných opatrení MIRRI, 

interná smernica o ochrane osobných údajov.

31

ZBER PODNETOV O 

PROBLÉMOCH 

ČERPANIA 

EURÓPSKYCH 

FONDOV

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb je na účely získavania informácií a 

pripomienok od žiadateľov o nenávratný finančný príspeok k problémovým oblastiam 

čerpania európskych fondov v programovom období 2014-2020 a zber podnetov pre 

lepšie nastavenie čerpania v novom programovom období 2021-2027. Následne 

budú zozbierané podnety využité na prípravu odporúčaní pre implementáciu Fondu 

na spravodlivú transformáciu, podporu pri implementácii Mechanizmu spravodlivej 

transformácie a podporu pri príprave vybraných projektových zámerov. 

Fyzické osoby aj 

právnické osoby zo 

systému ITMS, ktoré 

sú žiadateľmi o 

nenávratný finančný 

príspevok.

Všeobecná kategória 

osobných údajov:

e-mailová adresa.

Doba spracúvania je 30 

dní.

Prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje.

Dodržiavanie bezpečnostných opatrení MIRRI, 

interná smernica o ochrane osobných údajov, 

dodržiavanie povinností stanovených v 

sprostredkovateľskej zmluve medzi oboma 

stranami.

32

SPRACÚVANIE 

OSOBNÝCH ÚDAJOV V 

APLIKÁCII 

SLOVENSKO V 

MOBILE

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb sa vykonáva na účely zabezpečenia 

plynulosti, bezpečného fungovania aplikácie a funkčnosti prihlasovacieho procesu 

používateľa – dotknutej osoby. Spracúvanie sa vykonáva aj na účely riešenia 

problémov technického charakteru: support a debugging.

Fyzické osoby – 

podnikatelia aj 

nepodnikatelia nad 18 

rokov, ktorí sú 

občanmi SR, ktorí 

disponujú občianskym 

preukazom s čipom.

Všeobecné osobné údaje:

-titul,

-meno,

-priezvisko,

-adresa trvalého pobytu,

- IP adresa mobilného 

zariadenia,

- informácie o mobilnom 

zariadení a softvérovom 

vybavení zariadenia.

Doba spracúvania 

osobných údajov je do 

odinštalovania aplikácie 

dotknutou osobou a 

následne je lehota 

uchovávania 10 rokov 

alebo je kritériom doba 

uchovávania stanovená 

prevádzkovateľom 

Ústredného portálu verejnej 

správy, Národnou 

agentúrou pre sieťové a 

elektronické služby.

Prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje.

Dodržiavanie bezpečnostných opatrení MIRRI, 

interná smernica o ochrane osobných údajov, 

dodržiavanie povinností stanovených v 

sprostredkovateľskej zmluve medzi oboma 

stranami.

33

PLATFORMA 

MANAŽMENT 

OSOBNÝCH ÚDAJOV – 

MOÚ

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb sa vykonáva na účely zaistenia 

bezpečnosti transferu osobných údajov tretím stranám na základe poskytnutia 

súhlasu od dotknutej osoby.

Fyzické osoby – 

občania SR, ktorí sa 

rozhodnú spravovať 

svoje osobné údaje 

cez modul MOÚ.

Všeobecné kategórie 

osobných údajov

určené podľa dohodnutého 

datasetu, ktorý zo zákona 

spracúva o občanoch každý 

samostatný prevádzkovateľ 

– orgán verejnej moci.

Doba spracúvania 

osobných údajov je počas 

používania aplikácie alebo 

platformy MOÚ. Osobné 

údaje mimo platformy MOÚ 

sa naďalej uchovávajú v IS 

CSRÚ (informačný systém 

centrálnej správy 

referenčných údajov).

Prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

Dodržiavanie bezpečnostných opatrení MIRRI, 

interná smernica o ochrane osobných údajov, 

dodržiavanie povinností stanovených v 

sprostredkovateľskej zmluve medzi MIRRI a 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

34

POUČENIA 

POVERENÝCH OSÔB

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb sa vykonáva na účely evidencie a 

dokazovania vykonaného poučenia poverených osôb o zásadách ochrany osobných 

údajov a o záväzku mlčanlivosti.

Fyzické osoby – 

zamestnanci MIRRI, 

ktorí sa stali 

oprávenými na to, aby 

spracúvali osobné 

údaje v rámci 

služobných / 

pracovných úloh.

Všeobecné kategórie 

osobných údajov:

– titul, meno, priezvisko, 

pracovná pozícia, 

organizačný útvar, podpis 

dotknutej osoby.

Doba spracúvania je do 

ukončenia pracovného 

pomeru a následne sú 

osobné údaje uchovávané 

po dobu 50 rokov v 

osobnom spise 

zamestnanca.

Prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje

Dodržiavanie bezpečnostných opatrení MIRRI, 

interná smernica o ochrane osobných údajov, 

dodržiavanie zásad spracúvania, záväzok 

mlčanlivosti.

Vývoj, nasadenie a využívanie platformy MOÚ sa vykonáva na právnom 

základe ,,splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme" v zmysle čl. 6 

ods. 1 písm. e) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES.

Manažment súhlasov dotknutých osôb a vybavovanie žiadostí 

dotknutých osôb sa vykonáva na právnom základe ,,splnenia úlohy 

realizovanej vo verejnom záujme" v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. e) 

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 

2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Poverení zamestnanci MIRRI, 

Ministerstvo vnútra Slovenskej 

republiky, poverení 

zamestnanci spoločnosti DXC 

Technology Slovakia, s.r.o., 

tretie strany zo zoznamu 

oprávnených konzumentov, 

ktorí sa zaregistrovali v MOÚ.

Poverení zamestnanci MIRRI 

Sekcie inovácií, strategických 

investícií a analýz (HUB).

Ďalej môžu byť osobné údaje 

poskytované Európskej komisii, 

European anti-fraud office, 

European defence agency, 

NIKA a iné orgány kontroly, 

auditu a dohľadu.

,,Súhlas dotknutej osoby" v zmysle čl. 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 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).

,,Splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme" v zmysle čl. 6 ods. 1 

písm. e) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 

27. apríla 2016 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).

Poverení zamestnanci MIRRI z 

Odboru strategických investícií 

a nadnárodných programov,

Inštitút digitálnych a 

rozvojových politík, 

konzultačno-poradenská 

spoločnosť 

PricewaterhouseCoopers 

Slovensko, s.r.o.

„Splnenie zákonnej povinnosti“ v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 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).

Poverení zamestnanci MIRRI, 

zmluvní sprostredkovatelia: 

mobilné odberové miesta 

spoločnosti Phoenix 

Corporation s.r.o.   a 

spoločnosť laboratórnej 

diagnostiky Unilabs Slovensko, 

s. r. o. 

,,Splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme" v zmysle čl. 6 ods. 1 

písm. e) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 

27. apríla 2016 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).

Poverení zamestnanci MIRRI, 

poverení zamestnanci 

Národnej agentúry pre sieťové 

a elektronické služby, poverení 

zamestnanci Slovensko IT, 

a.s., poverení zamestnanci 

GlobalTel, a.s, spoločnosť 

Soimco, a.s.

„Splnenie zákonnej povinnosti“, článok 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia o 

Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 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).

Poverení zamestnanci MIRRI.

Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 

prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Zodpovedná osoba za ochranu 

osobných údajov, poverení 

zamestnanci MIRRI.
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FOTOGRAFIE 

ZAMESTNANCOV ZO 

ŠKOLENÍ

Prevádzkovateľ spracúva uvedené osobné údaje dotknutej osoby (zamestnanca 

ministerstva) na prezentačné účely spojené s propagáciou mena ministerstva na 

verejnej akcii pre študentov vysokých škôl. Propagácia mena ministerstva je 

zacielená na prezentovanie dobrého mena ministerstva a na získanie záujmu 

budúcich uchádzačov o zamestnanie v štátnej správe.

Fyzické osoby – 

zamestnanci 

ministerstva, ktorí sa 

zúčastnili školení na 

ministerstve a ktorí 

poskytli svoju 

fotografiu na uvedený 

účel.

Fotografia tváre 

zamestnanca, krstné meno 

zamestnanca 

Osobné údaje dotknutej 

osoby budú spracúvané a 

uchovávané po dobu 2 

rokov najneskôr však 

dovtedy, pokiaľ Odbor 

výberu a rozvoja ľudských 

zdrojov ukončí všetky 

verejné akcie pre študentov 

vysokých škôl.

Prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje.

Dodržiavanie bezpečnostných opatrení MIRRI, 

interná smernica o ochrane osobných údajov, 

dodržiavanie zásad spracúvania, minimalizácia 

doby uchovávania osobných údajov, minimalizácia 

počtu osôb s prístupom k fotografiám 

zamestnancov.

36

ŠTATÚT VEREJNEJ 

SÚŤAŽE O VECNÉ 

CENY S NÁZVOM 

„SPOZNAJ GRANTY 

EHP A NÓRSKA“

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb pre účel spracúvania 

v rámci spotrebiteľskej súťaže a na účel vedenia evidencie súťažiacich, žrebovania 

súťažiacich, identifikácie  a kontaktovania výhercu.

Fyzické osoby – 

súťažiaci, ktorí sa 

zapojili do verejnej 

súťaže a ktorí poskytli 

svoj súhlas so 

spracúvaním osobných 

údajov.

Meno, priezvisko, mesto / 

obec pobytu, telefónne číslo, 

e-mailový kontakt

Osobné údaje bude 

prevádzkovateľ spracúvať 

po dobu najviac do 

31.12.2022. Po uplynutí 

tohto obdobia budú osobné 

údaje zlikvidované. 

Prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje.

Dodržiavanie bezpečnostných opatrení MIRRI, 

interná smernica o ochrane osobných údajov, 

dodržiavanie zásad spracúvania, minimalizácia 

doby uchovávania osobných údajov, minimalizácia 

počtu osôb s prístupom k osobným údajom, 

obmedzenie rozsahu osobných údajov potrebných 

na to, aby súťažiaceho bolo možné jednoznačne 

identifikovať a následne v prípade výhry 

kontaktovať. 

37

KVANTITATÍVNY 

PRIESKUM A ANALÝZA 

POTRIEB TRHU V 

OBLASTI 

DIGITALIZÁCIE

E-mailová adresa dotknutých osôb sa spracúva výhradne na účel získavania 

pohľadu zainteresovaných strán a expertov na priority pre úspešné zvládnutie 

procesu digitálnej transformácie na Slovensku a zber podnetov pre lepšie nastavenie 

implementácie reforiem a investícií v rámci Plánu obnovy a odolnosti (Komponent 17 

– Digitálne Slovensko). Následne budú zozbierané podnety využité na prípravu 

odporúčaní k návrhu grantovej schémy na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych 

technológií.  

Fyzické osoby – 

žiadatelia o nenávratný 

finančný príspevok zo 

systému ITMS.

E-mailová adresa Osobné údaje sú 

spracúvané po dobu 

trvania projektu 30 

kalendárnych dní. 

Prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje.

Minimalizácia doby spracúvania, minimalizácia 

rozsahu osobných údajov, dodržiavanie 

bezpečnostných opatrení MIRRI, interná smernica 

o ochrane osobných údajov, dodržiavanie 

povinností stanovených v sprostredkovateľskej 

zmluve medzi oboma stranami.

38 STRÁŽNE SLUŽBY SBS 

A SLUŽBY RECEPCIE

Účelom spracúvania je získavanie osobných údajov na kontrolu vstupu do objektu, 

 výstupu z objektu prevádzkovateľa, evidenciu návštev a ochranu pred nepovoleným 

vstupom do objektu prevádzkovateľa.

fyzické osoby, ktoré 

vchádzajú 

a vychádzajú z objektu 

prevádzkovateľa 

vrátane zamestnancov 

prevádzkovateľa.

a)      titul, meno, priezvisko, 

druh a číslo občianskeho 

preukazu alebo iného 

dokladu totožnosti, 

b)      titul, meno, priezvisko, 

fotografia a osobné číslo 

zamestnanca v prípade 

predloženia služobného 

preukazu zamestnancom,

c)      aktuálny telefónny 

zoznam zamestnancov 

prevádzkovateľa v rozsahu 

titul, meno, priezvisko, 

pracovná/ služobná 

telefónna klapka 

a pracovný/služobný e-mail. 

Doba spracúvania 

osobných údajov 

sprostredkovateľom je 

vymedzená na 12 

mesiacov od začiatku 

výkonu služby. Dobu 

spracúvania presne 

vymedzuje čas, ktorý 

potrebuje sprostredkovateľ 

na vyššie uvedené činnosti. 

Kniha strážnej služby musí 

byť archivovaná 

Sprostredkovateľom 

minimálne  1 kalendárny 

rok od dátumu posledného 

zápisu do knihy strážnej 

služby.

Prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje.

Dodržiavanie bezpečnostných opatrení MIRRI, 

interná smernica o ochrane osobných údajov, 

dodržiavanie zásad spracúvania, minimalizácia 

doby uchovávania osobných údajov, minimalizácia 

počtu osôb s prístupom k osobným 

údajom,dodržiavanie povinností stanovených v 

sprostredkovateľskej zmluve medzi oboma 

stranami, povinnosť mlčanlivosti, ktorou sa 

zaviazali zamestnanci sprostredkovateľa.

Právny základ pre spracúvanie osobných údajov je súhlas dotknutej 

osoby na spracúvanie osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) 

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 

2016 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).

Poverení zamestnanci 

osobného úradu, Odbor výberu 

a rozvoja ľudských zdrojov,

študenti vysokých škôl, ktorí sa 

zúčastnia na verejnej akcii 

spojenej s prezentáciou práce a 

firemnej kultúry na 

ministerstve.

Právnym základom je ,,splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme" 

v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 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).

Prevádzkovateľ je ako prijímateľ účastníkom zmluvy uzatvorenej medzi 

sprostredkovateľom a Európskou komisiou s označením 

REFORM/SC2022/034, ktorá implementuje rámcovú zmluvu č. 

SRSS/2018/01/FWC/002-07, uzatvorenú dňa 1.3.2022 (ďalej len 

„Zmluva s EK“). Základ pre spracúvanie osobných údajov vychádza z 

projektu "Support for Implementation of Reforms and Investments under 

the Recovery and Resilience Plan (Component 17 – Digital Slovakia)", 

ktorý sa realizuje s podporou Európskej komisie (DG reform – 

Generálneho riaditeľstva EK pre reformy) a v rámci ktorého poskytuje 

sprostredkovateľ služby na základe Zmluvy s EK.  Prevádzkovateľ je 

orgánom verejnej moci, ktorý je zodpovedný za implementáciu reforiem 

a investícií v rámci Plánu obnovy a odolnosti (Komponent 17 – Digitálne 

Slovensko).

Osobné údaje sú spracúvané 

oprávnenými osobami, ktoré sú 

zamestnancami 

prevádzkovateľa: oddelenie 

digitálnych stratégií a analýz.

Sprostredkovateľ: spoločnosť 

PwC, ktorá poskytuje 

audítorské, daňové a 

poradenské služby – 

PricewaterhouseCoopers, 

Bratislava, IČO 35 739 347. 

Sprostredkovateľ pomáha 

prevádzkovateľovi pri príprave 

a implementácii Komponentu 

17 „Digitálne Slovensko“ Plánu 

obnovy a odolnosti 

prostredníctvom podpory, ktorú 

Ministerstvo investícií, 

regionálneho rozvoja a 

informatizácie Slovenskej 

republiky získalo od Európskej 

komisie.

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je "oprávnený 

záujem prevádzkovateľa" podľa čl. 6 ods.1 písm. f) Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 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).

Oprávneným záujmom, ktorý sleduje prevádzkovateľ, je ochrana 

majetku, kontrola  osôb, ktoré vstupujú do objektu prevádzkovateľa, 

zamedzenie vstupu nepovolaným osobám do objektu prevádzkovateľa a 

zamedzenie vzniku nebezpečenstva alebo mimoriadnej udalosti.

Sprostredkovateľ – strážna 

služba, ktorá u 

prevádzkovateľa vykonáva 

činnosti na ochranu majetku, 

zdravia a bezpečnosti osôb, 

ktoré vstupujú do objektu 

prevádzkovateľa.

Právny základ pre spracúvanie osobných údajov je súhlas dotknutej 

osoby na spracúvanie osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) 

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 

2016 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).

Poverené osoby MIRRI, notár 

pri žrebovaní.
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organizácie

Bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných 

údajov (technické a organizačné)
Kategória príjemcov

Právny základ spracovateľskej činnosti

39 SPRACÚVANIE 

OSOBNÝCH ÚDAJOV V 

RÁMCI INVESTÍCIE 

,,ZLEPŠOVANIE 

DIGITÁLNYCH 

ZRUČNOSTÍ 

SENIOROV A 

DISTRIBÚCIA SENIOR 

TABLETOV

Prevádzkovateľ spracúva uvedené osobné údaje dotknutej osoby na zisťovanie 

úrovne doterajších vedomostí a zisťovanie úrovne dosiahnutých vedomostí na 

školení. Následne sú osobné údaje spracúvané na účely porovnania úrovne 

dosiahnutých zručností na začiatku a na konci školenia. Prevádzkovateľ spracúva 

osobné údaje dotknutej osoby aj na účely spojené s propagáciou činnosti MIRRI SR 

vo vzťahu k verejnosti a na účely realizácie zákonom zverených kompetencií MIRRI 

SR a ich prezentácie verejnosti. Propagácia je zacielená na investíciu Komponentu 

17 Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky – „Zlepšovanie digitálnych 

zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov“, „Zlepšovanie digitálnych zručností 

Seniorov a distribúcia Senior tabletov Pilot“, ktorej je MIRRI SR na základe zákona č. 

368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s bodom C.1. uznesenia vlády 

Slovenskej republiky č. 221/2021 zo dňa 28.04.2021 k materiálu „Návrh Plánu 

obnovy a odolnosti Slovenskej republiky“ vykonávateľom. Osobné údaje dotknutej 

osoby sú spracúvané aj na účely získania záujmu potenciálnych budúcich 

uchádzačov o participáciu na Projekte. Taktiež môžu byť osobné údaje spracúvané 

na účely kontroly výsledkov implementácie danej investície/Projektu príslušným 

orgánom, a to Európskou komisiou, Úradom vlády SR a Úradom vládneho auditu. 

Prevádzkovateľ tiež poskytne osobné údaje telekomunikačným operátorom na účely 

bezplatného zaslania dátového balíka a SIM karty, resp. poukazu na vyzdvihnutie 

dátového balíka a SIM karty priamo u operátora, dotknutým osobám. Osobné údaje 

sú spracúvané aj anonymizovanou formou na štatistické účely na preukazovanie 

oprávnených výdavkov, ktoré vyžaduje Európska komisia, pričom osobné údaje 

dotknutých osôb nebudú spájané s konkrétnou osobou. Osobné údaje sú 

spracúvané aj na účely potenciálneho prednostného výberu záujemcov o školenia, 

pričom kritériom prednostného výberu je sociálny status seniora/ sociálne 

znevýhodnenie.

Fyzické osoby – 

seniori, ktorí sa 

zúčastnili projektu 

,,zlepšovanie 

digitálnych zručností 

seniorov a distribúcia 

senior tabletov"

Fyzické osoby – 

školitelia

1.Seniori: titul, meno, 

priezvisko, pohlavie, trvalý 

pobyt, dátum narodenia, 

korešpondenčná adresa, 

vek, telefonický kontakt, e-

mailová adresa, fotografie 

zachytávajúce podobizeň 

dotknutej osoby (tvár a 

postava), audiovizuálne 

záznamy zachytávajúce 

podobizeň fyzickej osoby 

(tvár a postava).

2.úroveň dosiahnutých 

zručností a vedomostí 

seniora na začiatku a na 

konci školenia.

3.informácia o tom, či ide o 

pracujúceho seniora alebo o 

poberateľa starobného 

dôchodku, sociálny status 

seniora, informácia o 

zdravotnom znevýhodnení, 

informácia, z akého zdroja 

sa dotknutá osoba o projekte 

dozvedela.

 

Školitelia: doklad 

preukazujúci vzdelanie, 

doklad preukazujúci 

potrebnú prax.

Osobné údaje dotknutej 

osoby budú uchovávané po 

dobu 24 mesiacov 

najneskôr však dovtedy, 

pokiaľ to bude nevyhnutné 

na kontrolu implementácie 

opatrení vyplývajúcich 

z Plánu obnovy a odolnosti 

Slovenskej republiky, 

včítane realizácie 

kontrolných oprávnení zo 

strany príslušných orgánov 

EÚ a ich príslušných 

organizačných útvarov. 

Prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje.

Minimalizácia doby spracúvania, minimalizácia 

rozsahu osobných údajov, dodržiavanie 

bezpečnostných opatrení MIRRI, interná smernica 

o ochrane osobných údajov, dodržiavanie 

povinností stanovených v sprostredkovateľskej 

zmluve medzi oboma stranami.
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SPRACÚVANIE 

OSOBNÝCH ÚDAJOV 

UCHÁDZAČOV O 

ZAMESTNANIE V ATS 

SYSTÉME NA 

MANAŽMENT 

NÁBOROVÉHO 

PROCESU NA MIRRI

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom zlepšenia 

manažovania výberu kandidátov, kategorizovania kandidátov a zefektívnenia správy 

pracovných ponúk. Prevádzkovateľ vedie a spravuje databázu uchádzačov 

o zamestnanie.

Dotknutými osobami 

sú fyzické osoby – 

uchádzači o 

zamestnanie.

Všeobecná kategória 

osobných údajov:

• meno, priezvisko, rodné 

priezvisko a titul;

• dátum a miesto narodenia;

• telefónne číslo;

• e-mailová adresa;

• štátna príslušnosť, štátne 

občianstvo;

• trvalé bydlisko, prechodné 

bydlisko;

• údaje o vzdelaní;

• osobné údaje na 

potvrdeniach, osvedčeniach 

o absolvovaných skúškach a 

vzdelávacích aktivitách;

• údaje uvedené v 

životopise.

Doba spracúvania 

osobných údajov je určená 

na dobu trvania Zmluvy o 

prístupe do aplikácie alebo 

do doby odvolania súhlasu 

dotknutou osobou.

Prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje.

obmedzenie účelu spracúvania, obmedzenie 

rozsahu spracúvaných osobných údajov, zúženie 

okruhu poverených osôb, ktoré pracujú v ATS 

systéme, poučenie zamestnancov o ochrane 

osobných údajov, dodržiavanie povinností 

stanovených v sprostredkovateľskej zmluve medzi 

oboma stranami.
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PRÍPRAVA NA 

OBRANU A 

ZABEZPEČENIE 

NEVYHNUTNÝCH 

ČINNOSTÍ MIRRI: 

• NAHLASOVANIE 

ZAMESTNANCOV 

OSLOBODENÝCH OD 

VÝKONU 

MIMORIADNEJ A 

ALTERNATÍVNEJ 

SLUŽBY NA OKRESNÉ 

ÚRADY V SÍDLE 

KRAJA.

• NAHLASOVANIE 

ZAMESTNANCOV 

OSLOBODENÝCH OD 

PRACOVNEJ 

POVINNOSTI NA 

OKRESNÉ ÚRADY

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb – zamestnancov, na účely 

vyradenia z evidencie občanov pre výkon mimoriadnej a alternatívnej služby a z 

evidencie pre pracovnú povinnosť v čase vojny a vojnového stavu, ďalej na účely 

nahlásenia tohto zoznamu vyradených zamestnancov okresným úradom v sídle kraja 

a okresným úradom.

Dotkutými osobami sú 

fyzické osoby– 

zamestnanci MIRRI.

Všeobecná kategória 

osobných údajov:

meno, priezvisko, 

akademický titul, rodné 

číslo, adresa trvalého 

pobytu.

Osobné údaje sú 

spracúvané po dobu 1 roka 

vždy k 31. januáru v danom 

roku. Zoznamy 

oslobodených 

zamestnancov sa naďalej 

archivujú 

v dokumentačnom systéme 

prevádzkovateľa po dobu 3 

rokov. 

Prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje.

Obmedzenie účelu spracúvania, obmedzenie 

rozsahu spracúvaných osobných údajov, zúženie 

okruhu poverených osôb, ktoré pracujú s 

osobnými údajmi zamestnancov na 2 osoby, 

aplikácia bezpečnostných opatrení MIRRI.

1.Právny základ pre spracúvanie osobných údajov je súhlas dotknutej 

osoby na spracúvanie osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) 

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 

2016 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).

2.Na niektoré oprávnené činnosti využíva prevádzkovateľ ako právny 

základ ,,splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme" v zmysle čl. 6 

ods. 1 písm. e) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 z 27. apríla 2016 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).

3.Na oprávnené poskytovanie osobných údajov orgánom kontroly a 

auditu prevádzkovateľ koná na základe právneho titulu „splnenie 

zákonnej povinnosti“, článok 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia o 

Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 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).

Príslušné organizačné útvary 

prevádzkovateľa, príslušné 

orgány EÚ a ich príslušné 

organizačné útvary na účely 

kontroly implementácie 

opatrení vyplývajúcich z Plánu 

obnovy a odolnosti Slovenskej 

republiky:

v rámci prevádzkovateľa sekcia 

inovácií, strategických 

investícií a analýz (HUB), 

odbor inovácií a smart agendy, 

ďalej Úrad vlády SR, Úrad 

vládneho auditu a Európska 

komisia.

Prevádzkovateľ tiež poskytne 

osobné údaje (v rozsahu meno, 

priezvisko a korešpondenčná 

adresa dotknutej osoby) 

telekomunikačným operátorom 

na účely bezplatného zaslania 

dátového balíka a SIM karty, 

resp. poukazu na vyzdvihnutie 

dátového balíka a SIM karty 

priamo u operátora, dotknutým 

osobám. Ide o týchto 

príjemcov:

Orange Slovensko, a.s., IČO 

35697270, Metodova 8, 821 08 

Bratislava 

Právnym základom je „splnenie zákonnej povinnosti“ v zmysle čl. 6 ods. 

1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 

27. apríla 2016 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).

Prevádzkovateľ si plní zákonnú povinnosť pravidelne každý rok k 31. 

januáru v zmysle:

• § 17, ods. 9 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a § 7 ods. 5 zákona č. 569/2005 Z. z. o  

alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších 

predpisov,

• § 19, ods. 8 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky. 

Osobné údaje sa poskytujú 

relevantným okresným úradom 

v sídle kraja a okresným 

úradom podľa miesta trvalého 

pobytu vyradeného 

zamestnanca.

1. Právnym základom je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy 

alebo predzmluvných vzťahov s dotknutou osobou článok 6, ods. 1, 

písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 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) v prípade úspešného 

uchádzača.

2. Ako právny základ sa uplatňuje aj súhlas dotknutej osoby na 

spracúvanie osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 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).

Osobné údaje dotknutých osôb 

sa poskytujú 

sprostredkovateľovi, ktorý je 

poskytovateľom ATS systému 

(softvéru):

Nalgoo, s.r.o., Astrová 2/A, 821 

01 Bratislava, IČO: 36745456
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údajov (technické a organizačné)
Kategória príjemcov

Právny základ spracovateľskej činnosti
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INFORMOVANIE 

VEREJNOSTI, 

INŠTITÚCIÍ VEREJNEJ 

SPRÁVY A ŠTÁTNEJ 

SPRÁVY O 

AKTIVITÁCH, 

PODUJATIACH 

PREVÁDZKOVATEĽA A 

IMPLEMENTÁCII 

PROJEKTOV (NIE LEN 

Z EÚ) V OBLASTI 

REGIONÁLNEHO 

ROZVOJA 

PROSTREDNÍCTVOM 

ELEKTRONICKEJ 

POŠTY A 

TELEFONICKEJ 

KOMUNIKÁCIE 

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracovávané výlučne za účelom vedenia 

databázy subjektov s cieľom poskytnutia lepších služieb, ktoré zahŕňajú najmä 

posielanie spravodajského formátu newsletter, informačných e-mailov, zasielanie 

ponúk vzdelávacích a propagačných aktivít a podujatí, ako aj telefonickej 

komunikácie v oblasti regionálneho rozvoja a čerpania eurofondov.

• Prevádzkovateľ koná v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej 

republiky na obdobie rokov 2020 – 2024 str. 64 ,,Efektívne a transparentné 

využívanie fondov EÚ s dôrazom na znižovanie regionálnych rozdielov a rozvoj 

krajiny“: ,,Vláda SR v snahe prispieť k vyššej miere informovanosti verejnosti, 

transparentnosti a odbornosti pristúpi k nasledovným opatreniam: intenzívne zapojí 

do poradenstva a prípravy projektov už existujúce regionálne štruktúry, tzn. 

informačno-poradenské centrá, s cieľom eliminovať zapojenie poradenských firiem a 

tým navyšovanie ceny.“

• Na tieto účely Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

Slovenskej republiky (ďalej len ,,ministerstvo“ alebo „prevádzkovateľ) ako riadiaci 

orgán v rámci projektu podporeného z operačného programu IROP 2014 – 2020, 

Prioritnej osi č.8  Technická pomoc, zriadilo sieť Regionálnych centier ministerstva. 

Regionálne centrá boli zriadené s cieľom ,,vytvoriť predpoklady pre zásadné 

posilnenie podpory v oblasti prípravy kvalitných projektov a ich následnej 

implementácie, v súlade so záväzkom programového vyhlásenia vlády SR. Ďalším 

cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre integráciu výkonu štátnej správy v 

oblasti informovania a poradenstva, zjednodušiť prístup občanov k informáciám, 

resp. poradenstvu poskytovaného zo strany štátnych orgánov. Aj z tohto dôvodu sa 

vláda SR zaviazala vo svojom programovom vyhlásení „intenzívne zapojiť do 

poradenstva a prípravy projektov existujúce regionálne štruktúry

(informačno-poradenské centrá), s cieľom eliminovať zapojenie poradenských firiem 

a tým navyšovanie ceny.“

• Prevádzkovateľ úlohu vykonáva v súlade s § 47 zákona č. 292/2014 Z .z. o 

príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov.

Fyzické osoby = 

štatutárni zástupcovia 

a kontaktné osoby za 

daný subjekt, 

potenciálni žiadatelia 

z radov širokej 

verejnosti.

Právnické osoby = 

obce, ekonomickí 

partneri, sociálni 

partneri, štátne 

a verejné inštitúcie, 

školy, domovy 

sociálnych služieb, 

denné stacionáre, 

okresné úrady a 

regionálne médiá.  (Na 

základné údaje 

o právnických 

osobách, ktoré nie sú 

identifikované 

s konkrétnou fyzickou 

osobou sa nevzťahuje 

Nariadenie GDPR).

Všeobecná kategória 

osobných údajov: názov 

organizácie, adresa, IČO, 

právna forma, štatutárny 

zástupca organizácie, 

riaditeľ/kontaktná osoba 

danej organizácie, meno, 

priezvisko, e-mail, mobilné 

telefónne číslo, iné telefónne 

číslo. Konkrétny rozsah 

spracúvaných údajov závisí 

od účelu, na ktorý je údaj 

spracovávaný.

Osobné údaje sú 

spracúvané po dobu 10 

rokov. Po uvedenej dobe 

uchovávania budú osobné 

údaje týkajúce sa tohto 

projektu bezodkladne 

zlikvidované z internej 

databázy prevádzkovateľa.

Prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje.

Obmedzenie účelu spracúvania, obmedzenie 

rozsahu spracúvaných osobných údajov, zúženie 

okruhu poverených osôb, ktoré pracujú s 

osobnými údajmi zamestnancov na 2 osoby, 

aplikácia bezpečnostných opatrení MIRRI, 

bezepčnostné záruky, ku ktorým sa zaviazali 

partneri –spoloční prevádzkovatelia.
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POSKYTOVANIE IT 

PODPORY SENIOROM 

V RÁMCI PROJEKTU 

,,ZLEPŠOVANIE 

DIGITÁLNYCH 

ZRUČNOSTÍ 

SENIOROV A 

DISTRIBÚCIA SENIOR 

TABLETOV

Prevádzkovateľ spracúva uvedené osobné údaje dotknutých osôb na účely 

asistovanej pomoci pri predregistrácii potenciálnych záujemcov o participáciu na 

Projekte a poskytovanie technickej podpory zo strany sprostredkovateľa pre 

úspešných absolventov školení na zlepšovanie digitálnych zručností realizovaných 

v rámci Projektu.

Fyzické osoby –

seniori, ktorí sa

zúčastnili školení

v rámci projektu

,,zlepšovanie 

digitálnych zručností

seniorov a distribúcia

senior tabletov".

Fyzické osoby –

seniori, ktorí potrebujú

asistenciu pri vypĺňaní

predregistračného 

formulára, ktorý slúži

na prihlásenie sa na

školenie.

Fyzické osoby –

školitelia.

Iné znevýhodnené

fyzické osoby.

Všeobecná kategória 

osobných údajov:

a) titul,

b) meno, priezvisko,

c) pohlavie,

d) trvalý pobyt,

e) dátum narodenia, 

f) korešpondenčná adresa,

g) vek,

h) telefonický kontakt,

i) e-mailová adresa,

j) dosiahnuté vzdelanie (pri 

školiteľoch),

k) doklad preukazujúci 

potrebnú prax (pri 

školiteľoch),

l) informácia o úrovni 

digitálnych zručností,

m) informácia o tom, či ide o 

pracujúcu osobu alebo o 

poberateľa dôchodku,

n) sociálny status osoby,

o) informácia o zdravotnom 

znevýhodnení,

p) informácia, z akého 

zdroja sa dotknutá osoba o 

Projekte dozvedela. 

Doba spracúvania 

osobných údajov 

sprostredkovateľom je 

vymedzená na dobu určitú, 

a to do 30.06.2026. Dobu 

spracúvania presne 

vymedzuje čas, ktorý 

potrebuje sprostredkovateľ 

na nižšie uvedené činnosti.

Prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje.

pseudonymizácia pri spracúvaní osobitnej 

kategórie osobných údajov, vysoká úroveň 

bezpečnosti uložených osobných údajov, 

overovanie totožnosti volajúcej osoby 

prostredníctvom otvorených bezpečnostných 

otázok, úspešné overenie je len v prípade 100% 

zhody po správnom uvedení mena, priezviska, 

dátumu narodenia a presnej adresy trvalého 

pobytu, minimalizácia doby spracúvania, 

minimalizácia rozsahu osobných údajov, 

dodržiavanie bezpečnostných opatrení MIRRI, 

interná smernica o ochrane osobných údajov, 

dodržiavanie povinností stanovených v 

sprostredkovateľskej zmluve medzi oboma 

stranami.
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FOTOGRAFIE A VIDEÁ 

Z VEREJNÝCH 

PODUJATÍ

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby  na účely propagácie 

projektu a na účely preukázania vynakladania verejných prostriedkov. Taktiež môžu 

byť osobné údaje spracúvané na účely kontroly výsledkov implementácie danej 

investície príslušným orgánom, a to Európskou komisiou, Úradom vlády SR a 

Úradom vládneho auditu.  

fyzické osoby –  

účastníci podujatia 

Všeobecná kategória 

osobných údajov:

meno, priezvisko, fotografie 

zachytávajúce podobizeň 

dotknutej osoby (tvár a 

postava) a videozáznam z 

podujatia. 

Osobné údaje budú 

spracovávané po dobu 

trvania projektu a následne 

do doby udržateľnosti 

projektu, t. j.  5 rokov po 

ukončení projektu 

najneskôr však dovtedy, 

pokiaľ to bude nevyhnutné 

na kontrolu implementácie 

opatrení vyplývajúcich 

z danej investície, včítane 

realizácie kontrolných 

oprávnení zo strany 

príslušných orgánov EÚ 

a ich príslušných 

organizačných útvarov. 

Prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje.

vysoká úroveň bezpečnosti uložených osobných 

údajov, minimalizácia rozsahu osobných údajov, 

minimalizácia uchovávania osobných údajov, 

uplatňovanie zásad bezpečnosti podľa internej 

smernice o ochrane osobných údajov.

Právnym základom je ,,splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme" 

v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 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).

1. Právny základ pre spracúvanie osobných údajov v prípade propagácie 

projektu a činností MIRRI SR 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 základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú 

ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.“ 

2. Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov na účely preukázania 

vynakladania prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti 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.“ 

Príslušné organizačné útvary 

prevádzkovateľa, príslušné 

orgány EÚ a ich príslušné 

organizačné útvary na účely 

kontroly implementácie 

opatrení vyplývajúcich z Plánu 

obnovy a odolnosti Slovenskej 

republiky:

·         Úrad vlády SR, Úrad 

vládneho auditu a Európska 

komisia

Osobné údaje sú spracúvané 

oprávnenými osobami, ktoré sú 

zamestnancami 

prevádzkovateľa: MIRRI.

Osobné údaje sú 

spracovávané oprávnenými 

osobami, s ktorými má 

Ministerstvo investícií, 

regionálneho rozvoja a 

informatizácie SR podpísanú 

dohodu  o spoločných 

prevádzkovateľoch:

- Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka Slovenskej republiky

- Ministerstvo práce, sociálnych 

vecí a rodiny Slovenskej 

republiky

- Ministerstvo životného 

prostredia Slovenskej republiky

- Úrad vlády Slovenskej 

republiky

- Úrad pre verejné obstarávanie  

Právny základ pre spracúvanie osobných údajov je súhlas dotknutej 

osoby na spracúvanie osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) 

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 

2016 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).

Poverení zamestnanci 

ministerstva, poverení 

zamestnanci Národnej 

agentúry pre sieťové 

a elektronické služby (ďalej len 

,,NASES“).

V rámci prevádzkovateľa 

sekcia inovácií, strategických 

investícií a analýz (HUB), 

odbor inovácií a smart agendy,

Sprostredkovateľ (poskytovateľ 

technickej podpory a 

prevádzkovateľ Call-centra):

Národná agentúra pre sieťové 

a elektronické služby

IČO 42156424

Trnava 917 02

Kollárova 8

Príslušné orgány EÚ a ich 

príslušné organizačné útvary 

na účely kontroly 

implementácie opatrení 

vyplývajúcich z Plánu obnovy a 

odolnosti Slovenskej republiky.

Úrad vlády SR, Úrad vládneho 

auditu a Európska komisia.



P. č.

Okruh 

spracovateľských 

operácií

Účel spracúvania
Kategórie dotknutých 

osôb

Kategória osobných 

údajov

Lehota spracúvania 

osobných údajov

Prenos do tretej 

krajiny alebo 

medzinárodnej 

organizácie

Bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných 

údajov (technické a organizačné)
Kategória príjemcov

Právny základ spracovateľskej činnosti
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SLUŽBY E-LEARNINGU 

(VZDELÁVANIE 

ZAMESTNANCOV A IT 

PODPORA)

Prevádzkovateľ spracúva uvedené osobné údaje dotknutej osoby na účely školení, 

priebehu vzdelávania a zabezpečenia používateľských rolí ako napr. koordinátor 

vzdelávania, tvorca vzdelávacích materiálov, lektor, mentor, tvorca vzdelávacích 

materiálov, vedúci zamestnanec alebo zamestnanec, z dôvodu potreby 

prevádzkovateľa plne využívať všetky funkcie e-learningu.  Ďalším účelom 

spracúvania osobných údajov je poskytovanie technickej podpory zo strany 

sprostredkovateľa pre zamestnancov prevádzkovateľa.

fyzické osoby –  

zamestnanci 

prevádzkovateľa

Všeobecná kategória 

osobných údajov:

titul, meno, priezvisko, 

pracovná/služobná e-

mailová adresa, osobné 

číslo zamestnanca, 

organizačné zaradenie, 

informácia o tom, či je 

zamestnanec vedúcim 

zamestnancom.

Osobné údaje budú 

spracovávané po dobu 

platnosti Zmluvy o 

poskytovaní e-

learningových služieb.

Prenos do tretej krajiny 

sa neuskutočňuje.

minimalizácia doby spracúvania, minimalizácia 

rozsahu osobných údajov, dodržiavanie 

bezpečnostných opatrení MIRRI, interná smernica 

o ochrane osobných údajov, dodržiavanie 

povinností stanovených v sprostredkovateľskej 

zmluve medzi oboma stranami.

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov na vyššie uvedené 

účely 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 koná 

na základe zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v súlade s princípom profesionality podľa 

§ 6 a § 161. Prevádzkovateľ si plní svoju úlohu prostredníctvom 

osobného úradu, ktorý zabezpečuje realizáciu kontinuálneho 

vzdelávania štátnych zamestnancov.

Sprostredkovateľ: poskytovateľ 

cloudovej služby, služieb e-

learningu a zároveň 

poskytovateľ IT podpory.
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