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EVIDENCIA VÝBEROVÝCH KONANÍ DO ŠTÁTNOZAMESTNANECKÉHO A 

PRACOVNÉHO POMERU  

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní osobných údajov 

 

podľa 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 takýchto údajov, ktorým 

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

GDPR“) článok 13 odsek 1 a 2 a článok 15 odsek 1. 

 

I. OKRUH SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÍ 

EVIDENCIA VÝBEROVÝCH KONANÍ DO ŠTÁTNOZAMESTNANECKÉHO A 

PRACOVNÉHO POMERU 

 

II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI 

Názov prevádzkovateľa Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie Slovenskej republiky 

a informatizáciu (ďalej len ,,ministerstvo“) 

Identifikačné číslo organizácie 

(IČO) 
50 349 287 

Obec a PSČ    811 09 Bratislava 

Ulica a číslo Pribinova 25 

Štát  Slovenská republika 

Právna forma   rozpočtová organizácia 

Štatutárny orgán 

prevádzkovateľa (alebo osoba 

oprávnená konať v jeho mene) 

Mgr. art. Veronika Remišová, M.A., ArtD. 

ministerka investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie SR 

Zodpovedná osoba Mgr. Katarína Hrinčová 

Kontakt zodpovednej osoby  zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk 

Okruh oprávnených osôb poverení zamestnanci ministerstva alebo zamestnanci 

ministerstva pracujúci na dohodu 

 

III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH 

Účel spracúvania osobných 

údajov 

Vedenie agendy výberových konaní do 

štátnozamestnaneckého pracovného pomeru. 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

Článok 6, ods. 1. Nariadenia GDPR 2016/679 písm. c), 

spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej 

povinnosti prevádzkovateľa. 

 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, 

 vyhláška č. 506/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa 

vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky  

č. 128/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti  

o rozsahu údajov poskytovaných do registra 

výberových konaní, do registra úspešných 

mailto:zodpovedna.osoba@vicepremier.gov.sk
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absolventov a do registra nadbytočných štátnych 

zamestnancov, 

 vyhláška č. 507/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa 

vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky  

č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti  

o výberových konaniach. 

Okruh dotknutých osôb    uchádzači vo výberovom konaní 

Kategórie osobných údajov bežné osobné údaje 

Vymenovanie spracúvaných 

osobných údajov (Ministerstvo 

rešpektuje zásadu minimalizácie 

spracúvaných osobných údajov 

v zmysle Nariadenia GDPR 

a spracúva len osobné údaje 

nevyhnuté pre danú 

spracovateľskú činnosť) 

osobné údaje uvedené žiadateľom o zamestnanie 

v žiadosti, životopise a motivačnom liste, najmä titul, 

meno, priezvisko, adresa bydliska, číslo telefónu, 

mailová adresa, vzdelanie, stav, dátum narodenia, rodné 

číslo, údaje o predchádzajúcej praxi 

Označenie bezpečnostných 

opatrení  

Popis bezpečnostných opatrení na ochranu osobných 

údajov v interných riadiacich aktoch ministerstva. 

 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

Poskytovanie osobných údajov 

Tretie strany (prípadne okruh tretích 

strán) 

Právny základ 

Orgány štátnej správy a verejnej moci na 

výkon kontroly a dozoru  
 zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej 

správe v platnom znení, 

 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, 

 Nariadenie GDPR. 

Sprístupňovanie osobných údajov 

Okruh príjemcov  Právny základ 

Ostatné organizačné útvary ministerstva Súhlas dotknutej osoby (ak uchádzač podá 

žiadosť o zamestnanie na konkrétnom 

organizačnom útvare) 

Dotknutá osoba  Nariadenie GDPR. 

Sťažovateľ a iné osoby, ktorých sa 

sťažnosť týka 
 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. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach 

v znení zákona č. 289/2012 Z. z. 

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

a doplnení niektorých zákonov (zákon  

o slobode informácií) v platnom znení, 

 súhlas dotknutej osoby. 

Zverejňovanie osobných údajov 

Spôsob zverejnenia Právny základ 

Osobné údaje sa nezverejňujú ––––––––––– 

Cezhraničný prenos osobných údajov 

Tretia krajina Právny základ 

Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje ––––––––––– 

 

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou. 

 

 

VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Ministerstvo uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle 

Nariadenia GDPR. 

 Na účely ponuky voľného pracovného miesta alebo ponuky voľného 

štátnozamestnaneckého miesta v dočasnej štátnej službe, ktoré je ministerstvo 

oprávnené obsadiť bez výberového konania po dobu pol roka, 

 V zmysle platného Registratúrneho poriadku ministerstvo archivuje žiadosti o 

zamestnanie po dobu 5 rokov,  

 Ministerstvo vráti  dotknutej osobe  (ak je to možné) alebo zlikviduje osobné údaje 

poskytnuté v listinnej podobe po naplnení účelu ich spracúvania.  

 

VII. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY 

Podľa článku 15 - 22 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo:  

1. na prístup k údajom, 

2. na opravu, 

3. na vymazanie / zabudnutie, 

4. na obmedzenie spracúvania, 

5. na prenosnosť údajov, 

6. namietať v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním / profilovaním, 

7. odvolať súhlas, 

8. podať sťažnosť dozornému orgánu, 

9. na účinný súdny prostriedok nápravy voči rozhodnutiu dozorného orgánu, 

10. na účinný súdny prostriedok nápravy voči prevádzkovateľovi / sprostredkovateľovi, 

11. na náhradu škody, 

12. na zastupovanie, 

13. byť informovaný v prípade porušenia ochrany osobných údajov. 

 

Bližšie informácie o vybavovaní vyššie uvedených práv prevádzkovateľom sú dostupné  

na web stránke ministerstva v sekcii ochrana osobných údajov. 

 



6 
 

DATABÁZA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE  

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní osobných údajov 

 

podľa 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 takýchto údajov, ktorým 

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

GDPR“) článok 13 odsek 1 a 2 a článok 15 odsek 1. 

 

I. OKRUH SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÍ 

DATABÁZA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE 

 

II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI 

Názov prevádzkovateľa Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie Slovenskej republiky 

a informatizáciu 

Identifikačné číslo organizácie 

(IČO) 
50 349 287 

Obec a PSČ    811 09 Bratislava 

Ulica a číslo Pribinova 25 

Štát  Slovenská republika 

Právna forma   rozpočtová organizácia 

Štatutárny orgán 

prevádzkovateľa (alebo osoba 

oprávnená konať v jeho mene) 

Mgr. art. Veronika Remišová, M.A., ArtD. 

ministerka investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie SR 

Zodpovedná osoba Mgr. Katarína Hrinčová 

Kontakt zodpovednej osoby  zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk 

Okruh oprávnených osôb poverení zamestnanci ministerstva alebo zamestnanci 

ministerstva pracujúci na dohodu 

 

III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH 

Účel spracúvania osobných 

údajov 

vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

súhlas dotknutej osoby 

Okruh dotknutých osôb    uchádzači o zamestnanie 

Kategórie osobných údajov bežné osobné údaje 

Vymenovanie spracúvaných 

osobných údajov (Ministerstvo 

rešpektuje zásadu minimalizácie 

spracúvaných osobných údajov 

v zmysle Nariadenia GDPR 

a spracúva len osobné údaje 

nevyhnuté pre danú 

spracovateľskú činnosť) 

osobné údaje uvedené žiadateľom o zamestnanie 

v žiadosti, životopise a motivačnom liste, najmä titul, 

meno, priezvisko, adresa bydliska, číslo telefónu, 

mailová adresa, vzdelanie, stav, dátum narodenia, rodné 

číslo, údaje o predchádzajúcej praxi 

Označenie bezpečnostných 

opatrení  

popis bezpečnostných opatrení na ochranu osobných 

údajov v interných riadiacich aktoch ministerstva. 

 

 

mailto:zodpovedna.osoba@vicepremier.gov.sk
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IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

Poskytovanie osobných údajov 

Tretie strany (prípadne okruh tretích 

strán) 

Právny základ 

Orgány štátnej správy a verejnej moci na 

výkon kontroly a dozoru  
 zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej 

správe v platnom znení, 

 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, 

 Nariadenie Rady EÚ č. 2016/679 z 27. 

apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov a zákon  

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov v platnom znení. 

Sprístupňovanie osobných údajov 

Okruh príjemcov  Právny základ 

Ostatné organizačné útvary ministerstva Súhlas dotknutej osoby (ak uchádzač podá 

žiadosť o zamestnanie na konkrétnom 

organizačnom útvare) 

Dotknutá osoba  Nariadenie GDPR 

Sťažovateľ a iné osoby, ktorých sa 

sťažnosť týka 
 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. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach 

v znení zákona č. 289/2012 Z. z. 

Žiadateľ  zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov (zákon  

o slobode informácií) v platnom znení, 

 súhlas dotknutej osoby. 

Zverejňovanie osobných údajov 

Spôsob zverejnenia Právny základ 

osobné údaje sa nezverejňujú 
––––––––––– 

Cezhraničný prenos osobných údajov 

Tretia krajina Právny základ 
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prenos osobných údajov sa neuskutočňuje ––––––––––– 

 

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Od poskytnutia osobných údajov dotknutou osobou. 

 

VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Ministerstvo uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle 

Nariadenia GDPR. 

 

 Na účely ponuky voľného pracovného miesta alebo ponuky voľného 

štátnozamestnaneckého miesta v dočasnej štátnej službe, ktoré je ministerstvo 

oprávnené obsadiť bez výberového konania po dobu pol roka. 

 V zmysle platného Registratúrneho poriadku ministerstvo archivuje žiadosti o 

zamestnanie po dobu 5 rokov.  

 Ministerstvo vráti  dotknutej osobe  (ak je to možné) alebo zlikviduje osobné údaje 

poskytnuté v listinnej podobe po naplnení účelu ich spracúvania. 

 

VII. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY 

Podľa článku 15 - 22 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo:  

1. na prístup k údajom, 

2. na opravu, 

3. na vymazanie / zabudnutie, 

4. na obmedzenie spracúvania, 

5. na prenosnosť údajov, 

6. namietať v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním / profilovaním, 

7. odvolať súhlas, 

8. podať sťažnosť dozornému orgánu, 

9. na účinný súdny prostriedok nápravy voči rozhodnutiu dozorného orgánu, 

10. na účinný súdny prostriedok nápravy voči prevádzkovateľovi / sprostredkovateľovi, 

11. na náhradu škody, 

12. na zastupovanie, 

13. byť informovaný v prípade porušenia ochrany osobných údajov. 

 

Bližšie informácie o vybavovaní vyššie uvedených práv prevádzkovateľom sú dostupné  

na web stránke ministerstva v sekcii ochrana osobných údajov. 
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DOHODY O PRÁCACH VYKONÁVANÝCH NA MINISTERSTVE  

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní osobných údajov 

 

podľa 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 takýchto údajov, ktorým 

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

GDPR“) článok 13 odsek 1 a 2 a článok 15 odsek 1. 

 

I. OKRUH SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÍ 

DOHODY O PRÁCACH VYKONÁVANÝCH NA MINISTERSTVE 

 

II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI 

Názov prevádzkovateľa Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie Slovenskej republiky 

a informatizáciu 

Identifikačné číslo organizácie 

(IČO) 
50 349 287 

Obec a PSČ    811 09 Bratislava 

Ulica a číslo Pribinova 25 

Štát  Slovenská republika 

Právna forma   rozpočtová organizácia 

Štatutárny orgán 

prevádzkovateľa (alebo osoba 

oprávnená konať v jeho mene) 

Mgr. art. Veronika Remišová, M.A., ArtD. 

ministerka investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie SR 

Zodpovedná osoba Mgr. Katarína Hrinčová 

Kontakt zodpovednej osoby  zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk 

Okruh oprávnených osôb poverení zamestnanci ministerstva alebo zamestnanci 

ministerstva pracujúci na dohodu 

 

III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH 

Účel spracúvania osobných 

údajov 

Vypracovávanie dohôd o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru, dohody o odbornej stáži. 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

Článok 6, ods. 1. Nariadenia GDPR 2016/679 písm. c), 

spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej 

povinnosti prevádzkovateľa. 

 §223 až 228a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník 

práce, 

 §51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. 

Okruh dotknutých osôb    zamestnanci a fyzické osoby, s ktorými sa dohody 

uzatvárajú, stážisti 

Kategórie osobných údajov bežné osobné údaje, osobitné údaje (údaje o zdraví) 

Vymenovanie spracúvaných 

osobných údajov (Ministerstvo 

rešpektuje zásadu minimalizácie 

spracúvaných osobných údajov 

v zmysle Nariadenia GDPR 

a spracúva len osobné údaje 

nevyhnuté pre danú 

titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, mailová 

adresa, stav, miesto narodenia, rodné číslo, dátum 

narodenia, vzdelanie, štátna príslušnosť, číslo 

občianskeho preukazu, zdravotná poisťovňa, bankové 

spojenie (IBAN), údaje o dôchodku, údaje o zdravotnom 

telesnom postihnutí. 

mailto:zodpovedna.osoba@vicepremier.gov.sk
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spracovateľskú činnosť) 

Označenie bezpečnostných 

opatrení  

Popis bezpečnostných opatrení na ochranu osobných 

údajov v interných riadiacich aktoch ministerstva. 

 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

Poskytovanie osobných údajov 

Tretie strany (prípadne okruh tretích 

strán) 

Právny základ 

Sociálna poisťovňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 

v platnom znení  

Zdravotné poisťovne zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení 

v platnom znení 

Daňový úrad zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

v znení neskorších predpisov 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny  zákon č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, 

 zákon č. 53/2003 Z. z. o orgánoch štátnej 

správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny 

a služieb zamestnanosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

Súd, orgány činné v trestnom konaní  zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny 

poriadok v znení neskorších predpisov, 

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

v znení neskorších predpisov. 

Exekútor zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch 

a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

Sprístupňovanie osobných údajov 

Okruh príjemcov  Právny základ 

osobné údaje sa nesprístupňujú ––––––––––– 

Zverejňovanie osobných údajov 

Spôsob zverejnenia Právny základ 

osobné údaje sa nezverejňujú ––––––––––– 

Cezhraničný prenos osobných údajov 

Tretia krajina Právny základ 

prenos osobných údajov sa neuskutočňuje ––––––––––– 

 

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

01.06.2016 

 

VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
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Ministerstvo uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle 

Nariadenia GDPR. 

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a vedľajšie pracovné pomery - 

10 rokov. 

 

VII. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY 

Podľa článku 15 - 22 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo:  

1. na prístup k údajom, 

2. na opravu, 

3. na vymazanie / zabudnutie, 

4. na obmedzenie spracúvania, 

5. na prenosnosť údajov, 

6. namietať v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním / profilovaním, 

7. odvolať súhlas, 

8. podať sťažnosť dozornému orgánu, 

9. na účinný súdny prostriedok nápravy voči rozhodnutiu dozorného orgánu, 

10. na účinný súdny prostriedok nápravy voči prevádzkovateľovi / sprostredkovateľovi, 

11. na náhradu škody, 

12. na zastupovanie, 

13. byť informovaný v prípade porušenia ochrany osobných údajov. 

 

Bližšie informácie o vybavovaní vyššie uvedených práv prevádzkovateľom sú dostupné  

na web stránke ministerstva v sekcii ochrana osobných údajov. 
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INFOZÁKON  

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní osobných údajov 

 

podľa 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 takýchto údajov, ktorým 

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

GDPR“) článok 13 odsek 1 a 2 a článok 15 odsek 1. 

 

I. OKRUH SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÍ 

INFOZÁKON 

 

II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI 

Názov prevádzkovateľa Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie Slovenskej republiky 

a informatizáciu 

Identifikačné číslo organizácie 

(IČO) 
50 349 287 

Obec a PSČ    811 09 Bratislava 

Ulica a číslo Pribinova 25 

Štát  Slovenská republika 

Právna forma   rozpočtová organizácia 

Štatutárny orgán 

prevádzkovateľa (alebo osoba 

oprávnená konať v jeho mene) 

Mgr. art. Veronika Remišová, M.A., ArtD. 

ministerka investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie SR 

Zodpovedná osoba Mgr. Katarína Hrinčová 

Kontakt zodpovednej osoby  zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk 

Okruh oprávnených osôb poverení zamestnanci ministerstva alebo zamestnanci 

ministerstva pracujúci na dohodu 

 

III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH 

Účel spracúvania osobných 

údajov 

Vybavovanie žiadostí o sprístupňovanie informácií,  

výkon verejnej moci elektronicky a s tým súvisiaca 

elektronická komunikácia prostredníctvom elektronickej 

schránky na ústrednom portáli verejných služieb. 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

Článok 6, ods. 1. Nariadenia GDPR 2016/679 písm. c), 

spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej 

povinnosti prevádzkovateľa. 

 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). 

Okruh dotknutých osôb    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  

mailto:zodpovedna.osoba@vicepremier.gov.sk
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Kategórie osobných údajov bežné osobné údaje 

Vymenovanie spracúvaných 

osobných údajov (Ministerstvo 

rešpektuje zásadu minimalizácie 

spracúvaných osobných údajov 

v zmysle Nariadenia GDPR 

a spracúva len osobné údaje 

nevyhnuté pre danú 

spracovateľskú činnosť) 

titul, meno, priezvisko, adresa, ďalšie osobné údaje 

žiadateľa a osobné údaje dotknutej osobe sprístupnené 

povinnou osobou na základe zákona, predchádzajúceho 

písomného súhlasu alebo zistené alebo poskytnuté  

v priebehu konania, ďalšie osobné údaje žiadateľa  

a osobné údaje o dotknutej osobe sprístupnené povinnou 

osobou na základe zákona, predchádzajúceho písomného 

súhlasu alebo zistené alebo poskytnuté v priebehu 

konania 

Označenie bezpečnostných 

opatrení  

Popis bezpečnostných opatrení na ochranu osobných 

údajov v interných riadiacich aktoch ministerstva. 

 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

Poskytovanie osobných údajov 

Tretie strany (prípadne okruh tretích 

strán) 

Právny základ 

Orgány štátnej správy a verejnej moci na 

výkon kontroly a dozoru 

Nariadenie GDPR. 

Sprístupňovanie osobných údajov 

Okruh príjemcov  Právny základ 

Dotknutá osoba  Nariadenie Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 

2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov v platnom znení 

Žiadatelia podľa zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám 

v platnom znení 

 zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov (zákon  

o slobode informácií) v platnom znení, 

 súhlas dotknutej osoby. 

Sťažovateľ a iné osoby, ktorých sa 

sťažnosť týka 
 zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach 

v znení zákona č. 289/2012 Z. z.,  

 súhlas dotknutej osoby. 

Zverejňovanie osobných údajov 

Spôsob zverejnenia Právny základ 

osobné údaje sa nezverejňujú ––––––––––––– 

Cezhraničný prenos osobných údajov 

Tretia krajina Právny základ 

prenos osobných údajov sa neuskutočňuje ––––––––––––– 

 

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Od poskytnutia osobných údajov dotknutou osobou. 
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VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Ministerstvo uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle 

Nariadenia GDPR. 

 

Po dobu 10 rokov. 

 

VII. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY 

Podľa článku 15 - 22 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo:  

1. na prístup k údajom, 

2. na opravu, 

3. na vymazanie / zabudnutie, 

4. na obmedzenie spracúvania, 

5. na prenosnosť údajov, 

6. namietať v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním / profilovaním, 

7. odvolať súhlas, 

8. podať sťažnosť dozornému orgánu, 

9. na účinný súdny prostriedok nápravy voči rozhodnutiu dozorného orgánu, 

10. na účinný súdny prostriedok nápravy voči prevádzkovateľovi / sprostredkovateľovi, 

11. na náhradu škody, 

12. na zastupovanie, 

13. byť informovaný v prípade porušenia ochrany osobných údajov. 

 

Bližšie informácie o vybavovaní vyššie uvedených práv prevádzkovateľom sú dostupné  

na web stránke ministerstva v sekcii ochrana osobných údajov. 
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KONANIA O OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOCH PODĽA INFOZÁKONA  

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní osobných údajov 

 

podľa 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 takýchto údajov 

článok 13 odsek 1 a 2 a článok 15 odsek 1. 

 

I. OKRUH SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÍ 

KONANIA O OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOCH PODĽA INFOZÁKONA 

 

II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI 

Názov prevádzkovateľa Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie Slovenskej republiky 

a informatizáciu 

Identifikačné číslo organizácie 

(IČO) 
50 349 287 

Obec a PSČ    811 09 Bratislava 

Ulica a číslo Pribinova 25 

Štát  Slovenská republika 

Právna forma   rozpočtová organizácia 

Štatutárny orgán 

prevádzkovateľa (alebo osoba 

oprávnená konať v jeho mene) 

Mgr. art. Veronika Remišová, M.A., ArtD. 

ministerka investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie SR 

Zodpovedná osoba Mgr. Katarína Hrinčová 

Kontakt zodpovednej osoby  zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk 

Okruh oprávnených osôb poverení zamestnanci ministerstva alebo zamestnanci 

ministerstva pracujúci na dohodu 

 

III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH 

Účel spracúvania osobných 

údajov 

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. 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

článok 6, ods. 1. Nariadenia GDPR 2016/679 písm. c), 

spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej 

povinnosti prevádzkovateľa. 

 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). 

Okruh dotknutých osôb    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 

mailto:zodpovedna.osoba@vicepremier.gov.sk
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v platnom znení  

Kategórie osobných údajov bežné osobné údaje 

Vymenovanie spracúvaných 

osobných údajov (Ministerstvo 

rešpektuje zásadu minimalizácie 

spracúvaných osobných údajov 

v zmysle Nariadenia GDPR 

a spracúva len osobné údaje 

nevyhnuté pre danú 

spracovateľskú činnosť) 

titul, meno, priezvisko, adresa, ďalšie osobné údaje 

žiadateľa a osobné údaje dotknutej osobe sprístupnené 

povinnou osobou na základe zákona, predchádzajúceho 

písomného súhlasu alebo zistené alebo poskytnuté  

v priebehu konania, ďalšie osobné údaje žiadateľa  

a osobné údaje o dotknutej osobe sprístupnené povinnou 

osobou na základe zákona, predchádzajúceho písomného 

súhlasu alebo zistené alebo poskytnuté v priebehu 

konania. 

Označenie bezpečnostných 

opatrení  

popis bezpečnostných opatrení na ochranu osobných 

údajov v interných riadiacich aktoch ministerstva. 

 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

Poskytovanie osobných údajov 

Tretie strany (prípadne okruh tretích 

strán) 

Právny základ 

Orgány štátnej správy a verejnej moci na 

výkon kontroly a dozoru 
 Nariadenie GDPR, 

 zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov v platnom znení. 

Sprístupňovanie osobných údajov 

Okruh príjemcov  Právny základ 

Dotknutá osoba   Nariadenie GDPR, 

 zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov v platnom znení 

Žiadatelia podľa zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám 

v platnom znení 

 zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov (zákon  

o slobode informácií) v platnom znení, 

 súhlas dotknutej osoby. 

Sťažovateľ a iné osoby, ktorých sa 

sťažnosť týka 
 zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach 

v znení zákona č. 289/2012 Z. z.,  

 súhlas dotknutej osoby. 

Zverejňovanie osobných údajov 

Spôsob zverejnenia Právny základ 

osobné údaje sa nezverejňujú ––––––––––––– 

Cezhraničný prenos osobných údajov 

Tretia krajina Právny základ 

prenos osobných údajov sa neuskutočňuje ––––––––––––– 

 

 

 

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
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Od poskytnutia osobných údajov dotknutou osobou. 

 

VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Ministerstvo uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle 

Nariadenia GDPR. 

 

V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. 

 

Po dobu 5 rokov. 

 

VII. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY 

Podľa článku 15 - 22 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo:  

1. na prístup k údajom, 

2. na opravu, 

3. na vymazanie / zabudnutie, 

4. na obmedzenie spracúvania, 

5. na prenosnosť údajov, 

6. namietať v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním / profilovaním, 

7. odvolať súhlas, 

8. podať sťažnosť dozornému orgánu, 

9. na účinný súdny prostriedok nápravy voči rozhodnutiu dozorného orgánu, 

10. na účinný súdny prostriedok nápravy voči prevádzkovateľovi / sprostredkovateľovi, 

11. na náhradu škody, 

12. na zastupovanie, 

13. byť informovaný v prípade porušenia ochrany osobných údajov. 

 

Bližšie informácie o vybavovaní vyššie uvedených práv prevádzkovateľom sú dostupné  

na web stránke ministerstva v sekcii ochrana osobných údajov. 
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ZMLUVNÉ VZŤAHY  

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní osobných údajov 

 

podľa 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 takýchto údajov, ktorým 

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

GDPR“) článok 13 odsek 1 a 2 a článok 15 odsek 1. 

 

I. OKRUH SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÍ 

ZMLUVNÉ VZŤAHY 

 

II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI 

Názov prevádzkovateľa Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie Slovenskej republiky 

a informatizáciu 

Identifikačné číslo organizácie 

(IČO) 
50 349 287 

Obec a PSČ    811 09 Bratislava 

Ulica a číslo Pribinova 25 

Štát  Slovenská republika 

Právna forma   rozpočtová organizácia 

Štatutárny orgán 

prevádzkovateľa (alebo osoba 

oprávnená konať v jeho mene) 

Mgr. art. Veronika Remišová, M.A., ArtD. 

ministerka investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie SR 

Zodpovedná osoba Mgr. Katarína Hrinčová 

Kontakt zodpovednej osoby  zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk 

Okruh oprávnených osôb poverení zamestnanci ministerstva alebo zamestnanci 

ministerstva pracujúci na dohodu 

 

III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH 

Účel spracúvania osobných 

údajov 

príprava a evidencia zmlúv s fyzickými osobami, 

nájomné zmluvy. 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

článok 6, ods. 1. Nariadenia GDPR 2016/679 písm. c), 

spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej 

povinnosti prevádzkovateľa. 

 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. 

Okruh dotknutých osôb    obchodní partneri – fyzické osoby 

Kategórie osobných údajov bežné osobné údaje 

Vymenovanie spracúvaných 

osobných údajov (Ministerstvo 

rešpektuje zásadu minimalizácie 

meno, priezvisko, tituly, dátum narodenia, číslo 

občianskeho preukazu, rodné číslo, adresa, telefón,  

e-mail, podpis, bankový účet, osvedčenia, certifikáty, 

mailto:zodpovedna.osoba@vicepremier.gov.sk
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spracúvaných osobných údajov 

v zmysle Nariadenia GDPR 

a spracúva len osobné údaje 

nevyhnuté pre danú 

spracovateľskú činnosť) 

výpisy, oprávnenia 

Označenie bezpečnostných 

opatrení  

popis bezpečnostných opatrení na ochranu osobných 

údajov v interných riadiacich aktoch ministerstva. 

 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

Poskytovanie osobných údajov 

Tretie strany (prípadne okruh tretích 

strán) 

Právny základ 

Súdy  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. 

Orgány činné v trestnom konaní 

 
 zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny 

poriadok v znení neskorších predpisov, 

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

v znení neskorších predpisov. 

Sprístupňovanie osobných údajov 

Okruh príjemcov  Právny základ 

osobné údaje sa nesprístupňujú ––––––––––– 

Zverejňovanie osobných údajov 

Spôsob zverejnenia Právny základ 

Centrálny register zmlúv (anonymizované) zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov (zákon  

o slobode informácií) 

Cezhraničný prenos osobných údajov 

Tretia krajina Právny základ 

prenos osobných údajov sa neuskutočňuje ––––––––––– 

 

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

01.06.2016 

 

VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Ministerstvo uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle 

Nariadenia GDPR. 
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VII. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY 

Podľa článku 15 - 22 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo:  

1. na prístup k údajom, 

2. na opravu, 

3. na vymazanie / zabudnutie, 

4. na obmedzenie spracúvania, 

5. na prenosnosť údajov, 

6. namietať v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním / profilovaním, 

7. odvolať súhlas, 

8. podať sťažnosť dozornému orgánu, 

9. na účinný súdny prostriedok nápravy voči rozhodnutiu dozorného orgánu, 

10. na účinný súdny prostriedok nápravy voči prevádzkovateľovi / sprostredkovateľovi, 

11. na náhradu škody, 

12. na zastupovanie, 

13. byť informovaný v prípade porušenia ochrany osobných údajov. 

 

Bližšie informácie o vybavovaní vyššie uvedených práv prevádzkovateľom sú dostupné  

na web stránke ministerstva v sekcii ochrana osobných údajov. 
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SŤAŽNOSTI  

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní osobných údajov 

 

podľa 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 takýchto údajov, ktorým 

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

GDPR“) článok 13 odsek 1 a 2 a článok 15 odsek 1. 

 

I. OKRUH SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÍ 

SŤAŽNOSTI  

 

II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI 

Názov prevádzkovateľa Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie Slovenskej republiky 

a informatizáciu 

Identifikačné číslo organizácie 

(IČO) 
50 349 287 

Obec a PSČ    811 09 Bratislava 

Ulica a číslo Pribinova 25 

Štát  Slovenská republika 

Právna forma   rozpočtová organizácia 

Štatutárny orgán 

prevádzkovateľa (alebo osoba 

oprávnená konať v jeho mene) 

Mgr. art. Veronika Remišová, M.A., ArtD. 

ministerka investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie SR 

Zodpovedná osoba Mgr. Katarína Hrinčová 

Kontakt zodpovednej osoby  zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk 

Okruh oprávnených osôb poverení zamestnanci ministerstva alebo zamestnanci 

ministerstva pracujúci na dohodu 

 

III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH 

Účel spracúvania osobných 

údajov 

vybavovanie sťažností fyzických osôb podľa zákona  

č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona  

č. 289/2012 Z. z. 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

článok 6, ods. 1. Nariadenia GDPR 2016/679 písm. c), 

spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej 

povinnosti prevádzkovateľa. 

 zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona  

č. 289/2012 Z. z. 

Okruh dotknutých osôb    dotknuté fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú 

nevyhnutné na vybavovanie sťažností. 

Kategórie osobných údajov bežné osobné údaje, osobitné údaje (údaje o zdraví) 

Vymenovanie spracúvaných 

osobných údajov (Ministerstvo 

rešpektuje zásadu minimalizácie 

spracúvaných osobných údajov 

v zmysle Nariadenia GDPR 

a spracúva len osobné údaje 

nevyhnuté pre danú 

meno, priezvisko a adresa trvalého a prechodného 

pobytu sťažovateľa, adresa sťažovateľa na doručovanie  

v elektronickej forme, ďalšie osobné údaje zistené alebo  

predložené v priebehu vybavovania sťažnosti 

mailto:zodpovedna.osoba@vicepremier.gov.sk
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spracovateľskú činnosť) 

Označenie bezpečnostných 

opatrení  

popis bezpečnostných opatrení na ochranu osobných 

údajov v interných riadiacich aktoch ministerstva. 

 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

Poskytovanie osobných údajov 

Tretie strany (prípadne okruh tretích 

strán) 

Právny základ 

Orgány verejnej správy a iné osoby v 

rámci poskytovanej súčinnosti  

zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení 

zákona č. 289/2012 Z. z 

Sprístupňovanie osobných údajov 

Okruh príjemcov  Právny základ 

Sťažovateľ a iné osoby, ktorých sa 

sťažnosť týka 

zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení 

zákona č. 289/2012 Z. z 

Zverejňovanie osobných údajov 

Spôsob zverejnenia Právny základ 

osobné údaje sa nezverejňujú ––––––––––– 

Cezhraničný prenos osobných údajov 

Tretia krajina Právny základ 

prenos osobných údajov sa neuskutočňuje ––––––––––– 

 

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

01.06.2016 

 

VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Ministerstvo uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle 

Nariadenia GDPR. 

 

Po dobu 10 rokov a následne zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. 

 

VII. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY 

Podľa článku 15 - 22 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo:  

 

1. na prístup k údajom, 

2. na opravu, 

3. na vymazanie / zabudnutie, 

4. na obmedzenie spracúvania, 

5. na prenosnosť údajov, 

6. namietať v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním / profilovaním, 

7. odvolať súhlas, 

8. podať sťažnosť dozornému orgánu, 

9. na účinný súdny prostriedok nápravy voči rozhodnutiu dozorného orgánu, 

10. na účinný súdny prostriedok nápravy voči prevádzkovateľovi / sprostredkovateľovi, 

11. na náhradu škody, 

12. na zastupovanie, 
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13. byť informovaný v prípade porušenia ochrany osobných údajov. 

 

Bližšie informácie o vybavovaní vyššie uvedených práv prevádzkovateľom sú dostupné  

na web stránke ministerstva v sekcii ochrana osobných údajov. 
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SÚDNE SPORY  

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní osobných údajov 
 

podľa 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 takýchto údajov, ktorým 

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

GDPR“) článok 13 odsek 1 a 2 a článok 15 odsek 1. 

 

I. OKRUH SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÍ 

SÚDNE SPORY 

 

II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI 

Názov prevádzkovateľa Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie Slovenskej republiky 

a informatizáciu 

Identifikačné číslo organizácie 

(IČO) 
50 349 287 

Obec a PSČ    811 09 Bratislava 

Ulica a číslo Pribinova 25 

Štát  Slovenská republika 

Právna forma   rozpočtová organizácia 

Štatutárny orgán 

prevádzkovateľa (alebo osoba 

oprávnená konať v jeho mene) 

Mgr. art. Veronika Remišová, M.A., ArtD. 

ministerka investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie SR 

Zodpovedná osoba Mgr. Katarína Hrinčová 

Kontakt zodpovednej osoby  zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk 

Okruh oprávnených osôb poverení zamestnanci ministerstvo alebo zamestnanci 

ministerstvo pracujúci na dohodu 

 

III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH 

Účel spracúvania osobných 

údajov 

vybavovanie súdnych sporov. 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

článok 6, ods. 1. Nariadenia GDPR 2016/679 písm. c), 

spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej 

povinnosti prevádzkovateľa. 

 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. 

Okruh dotknutých osôb    fyzické osoby – prevádzkovatelia a sprostredkovatelia, 

oprávnené osoby prevádzkovateľov  

a sprostredkovateľov, dotknuté osoby, iné fyzické osoby 

v postavení účastníkov konania 

Kategórie osobných údajov bežné osobné údaje 

Vymenovanie spracúvaných 

osobných údajov (Ministerstvo 

rešpektuje zásadu minimalizácie 

spracúvaných osobných údajov 

meno, priezvisko a adresa pobytu, adresa na doručovanie 

v elektronickej forme, podpis, ďalšie osobné údaje 

zistené alebo poskytnuté v priebehu vybavovania 

súdnych sporov 

mailto:zodpovedna.osoba@vicepremier.gov.sk
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v zmysle Nariadenia GDPR 

a spracúva len osobné údaje 

nevyhnuté pre danú 

spracovateľskú činnosť)    

Označenie bezpečnostných 

opatrení  

popis bezpečnostných opatrení na ochranu osobných 

údajov v interných riadiacich aktoch ministerstva. 

 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

Poskytovanie osobných údajov 

Tretie strany (prípadne okruh tretích 

strán) 

Právny základ 

Súdy  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. 

Orgány činné v trestnom konaní 

 
 zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny 

poriadok v znení neskorších predpisov, 

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

 v znení neskorších predpisov. 

Sprístupňovanie osobných údajov 

Okruh príjemcov  Právny základ 

účastníci konania  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. 

Zverejňovanie osobných údajov 

Spôsob zverejnenia Právny základ 

Osobné údaje sa nezverejňujú ––––––––––– 

Cezhraničný prenos osobných údajov 

Tretia krajina Právny základ 

Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje ––––––––––– 

 

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

01.06.2016 

 

VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Ministerstvo uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle 

Nariadenia GDPR. 

 

Pracovnoprávne spory sa uchovávajú po dobu 10 rokov. 
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VII. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY 

Podľa článku 15 - 22 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo:  

1. na prístup k údajom, 

2. na opravu, 

3. na vymazanie / zabudnutie, 

4. na obmedzenie spracúvania, 

5. na prenosnosť údajov, 

6. namietať v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním / profilovaním, 

7. odvolať súhlas, 

8. podať sťažnosť dozornému orgánu, 

9. na účinný súdny prostriedok nápravy voči rozhodnutiu dozorného orgánu, 

10. na účinný súdny prostriedok nápravy voči prevádzkovateľovi / sprostredkovateľovi, 

11. na náhradu škody, 

12. na zastupovanie, 

13. byť informovaný v prípade porušenia ochrany osobných údajov. 

 

Bližšie informácie o vybavovaní vyššie uvedených práv prevádzkovateľom sú dostupné  

na web stránke ministerstva v sekcii ochrana osobných údajov. 
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OZNÁMENIA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní osobných údajov 

 

podľa 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 takýchto údajov, ktorým 

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

GDPR“) článok 13 odsek 1 a 2 a článok 15 odsek 1. 

 

I. OKRUH SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÍ 

OZNÁMENIA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 

 

II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI 

Názov prevádzkovateľa Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie Slovenskej republiky 

a informatizáciu 

Identifikačné číslo organizácie 

(IČO) 
50 349 287 

Obec a PSČ    811 09 Bratislava 

Ulica a číslo Pribinova 25 

Štát  Slovenská republika 

Právna forma   rozpočtová organizácia 

Štatutárny orgán 

prevádzkovateľa (alebo osoba 

oprávnená konať v jeho mene) 

Mgr. art. Veronika Remišová, M.A., ArtD. 

ministerka investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie SR 

Zodpovedná osoba Mgr. Katarína Hrinčová 

Kontakt zodpovednej osoby  zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk 

Okruh oprávnených osôb poverení zamestnanci ministerstva alebo zamestnanci 

ministerstva pracujúci na dohodu 

 

III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH 

Účel spracúvania osobných 

údajov 

vypracovávanie všetkých druhov a typov oznámení  

vo verejnom obstarávaní, plnenie  oznamovacej 

povinnosti voči Úradu pre verejné obstarávanie. Výkon 

verejnej moci prostredníctvom elektronickej schránky na 

ústrednom portáli verejnej správy. 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

článok 6, ods. 1. Nariadenia GDPR 2016/679 písm. c), 

spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej 

povinnosti prevádzkovateľa. 

 § 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-Governmente). 

Okruh dotknutých osôb    kontaktné osoby, členovia komisie a poroty 

Kategórie osobných údajov bežné osobné údaje 

Vymenovanie spracúvaných titul, meno a priezvisko, adresa, rodné číslo, telefonický 

mailto:zodpovedna.osoba@vicepremier.gov.sk
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osobných údajov (Ministerstvo 

rešpektuje zásadu minimalizácie 

spracúvaných osobných údajov 

v zmysle Nariadenia GDPR a 

spracúva len osobné údaje 

nevyhnuté pre danú 

spracovateľskú činnosť) 

a e-mailový kontakt kontaktných osôb, mená a priezviská 

členov komisie a poroty 

Označenie bezpečnostných 

opatrení  

popis bezpečnostných opatrení na ochranu osobných 

údajov v interných riadiacich aktoch ministerstva. 

 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

Poskytovanie osobných údajov 

Tretie strany (prípadne okruh tretích 

strán) 

Právny základ 

Záujemcovia, uchádzači, verejnosť § 49  zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

Sprístupňovanie osobných údajov 

Okruh príjemcov  Právny základ 

Záujemcovia, uchádzači, verejnosť § 49  zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

Zverejňovanie osobných údajov 

Spôsob zverejnenia Právny základ 

Záujemcovia, uchádzači, verejnosť § 49  zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

Cezhraničný prenos osobných údajov 

Tretia krajina Právny základ 

 prenos osobných údajov sa neuskutočňuje ––––––––––– 

 

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
01.06.2016 

 

VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Ministerstvo uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle 

Nariadenia GDPR. 

 

Podľa§ 39 ods. 3 zákona o č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

VII. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY 

Podľa článku 15 - 22 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo:  

1. na prístup k údajom, 

2. na opravu, 
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3. na vymazanie / zabudnutie, 

4. na obmedzenie spracúvania, 

5. na prenosnosť údajov, 

6. namietať v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním / profilovaním, 

7. odvolať súhlas, 

8. podať sťažnosť dozornému orgánu, 

9. na účinný súdny prostriedok nápravy voči rozhodnutiu dozorného orgánu, 

10. na účinný súdny prostriedok nápravy voči prevádzkovateľovi / sprostredkovateľovi, 

11. na náhradu škody, 

12. na zastupovanie, 

13. byť informovaný v prípade porušenia ochrany osobných údajov. 

 

Bližšie informácie o vybavovaní vyššie uvedených práv prevádzkovateľom sú dostupné  

na web stránke ministerstva v sekcii ochrana osobných údajov. 
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PODNETY SÚVISIACE S OZNAMOVANÍM PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI 

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní osobných údajov 
 

podľa 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 takýchto údajov, ktorým 

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

GDPR“) článok 13 odsek 1 a 2 a článok 15 odsek 1. 

 

I. OKRUH SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÍ 

PODNETY SÚVISIACE S OZNAMOVANÍM PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI 

 

II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI 

Názov prevádzkovateľa Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie Slovenskej republiky 

a informatizáciu 

Identifikačné číslo organizácie 

(IČO) 
50 349 287 

Obec a PSČ    811 09 Bratislava 

Ulica a číslo Pribinova 25 

Štát  Slovenská republika 

Právna forma   rozpočtová organizácia 

Štatutárny orgán 

prevádzkovateľa (alebo osoba 

oprávnená konať v jeho mene) 

Mgr. art. Veronika Remišová, M.A., ArtD. 

ministerka investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie SR 

Zodpovedná osoba Mgr. Katarína Hrinčová 

Kontakt zodpovednej osoby  zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk 

Okruh oprávnených osôb poverení zamestnanci ministerstva alebo zamestnanci 

ministerstva pracujúci na dohodu 

 

III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH 

Účel spracúvania osobných 

údajov 

preverovanie podnetov  súvisiacich s oznamovaním 

protispoločenskej činnosti; elektronická komunikácia 

prostredníctvom elektronickej schránky na ústrednom 

portáli verejných služieb v súvislosti s vykonávanými 

pracovnými činnosťami. 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

článok 6, ods. 1. Nariadenia GDPR 2016/679 písm. c), 

spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej 

povinnosti prevádzkovateľa. 

 § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 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). 

Okruh dotknutých osôb    oznamovatelia - fyzické osoby, ktoré v dobrej viere 

urobia oznámenie ministerstvu, za oznamovateľa sa 

mailto:zodpovedna.osoba@vicepremier.gov.sk
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považuje aj jemu blízka osoba, ak je v pracovnoprávnom 

vzťahu  

k tomu istému zamestnávateľovi 

Kategórie osobných údajov bežné osobné údaje 

Vymenovanie spracúvaných 

osobných údajov (Ministerstvo 

rešpektuje zásadu minimalizácie 

spracúvaných osobných údajov 

v zmysle Nariadenia GDPR 

a spracúva len osobné údaje 

nevyhnuté pre danú 

spracovateľskú činnosť) 

meno, priezvisko, rodné číslo a adresa pobytu osoby 

podávajúcej podnet, meno, priezvisko, rodné číslo  

a adresa pobytu blízkej osoby ak je v pracovnoprávnom 

vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi; údaje súvisiace 

s podaním podnetu 

Označenie bezpečnostných 

opatrení  

popis bezpečnostných opatrení na ochranu osobných 

údajov v interných riadiacich aktoch ministerstva. 

 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

Poskytovanie osobných údajov 

Tretie strany (prípadne okruh tretích 

strán) 

Právny základ 

osobné údaje sa neposkytujú ––––––––––– 

Sprístupňovanie osobných údajov 

Okruh príjemcov  Právny základ 

orgány verejnej správy, vrátane orgánov 

činných v trestnom konaní,  

príslušné prešetriť skutočnosti zistené na 

základe výsledkov preverovania  

zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých 

opatreniach súvisiacich s oznamovaním 

protispoločenskej činnosti a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov. 

Zverejňovanie osobných údajov 

Spôsob zverejnenia Právny základ 

osobné údaje sa nezverejňujú ––––––––––– 

Cezhraničný prenos osobných údajov 

Tretia krajina Právny základ 

prenos osobných údajov sa neuskutočňuje  ––––––––––– 

 

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

01.06.2016 

 

VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Ministerstvo uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle 

Nariadenia GDPR. 

 

10 rokov. 

  

VII. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY 

Podľa článku 15 - 22 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo:  

1. na prístup k údajom, 
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2. na opravu, 

3. na vymazanie / zabudnutie, 

4. na obmedzenie spracúvania, 

5. na prenosnosť údajov, 

6. namietať v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním / profilovaním, 

7. odvolať súhlas, 

8. podať sťažnosť dozornému orgánu, 

9. na účinný súdny prostriedok nápravy voči rozhodnutiu dozorného orgánu, 

10. na účinný súdny prostriedok nápravy voči prevádzkovateľovi / sprostredkovateľovi, 

11. na náhradu škody, 

12. na zastupovanie, 

13. byť informovaný v prípade porušenia ochrany osobných údajov. 

 

Bližšie informácie o vybavovaní vyššie uvedených práv prevádzkovateľom sú dostupné  

na web stránke ministerstva v sekcii ochrana osobných údajov. 
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UPLATŇOVANIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PRI VÝKONE 

VEREJNEJ MOCI  

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní osobných údajov 
 

podľa 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 takýchto údajov, ktorým 

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

GDPR“) článok 13 odsek 1 a 2 a článok 15 odsek 1. 

 

I. OKRUH SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÍ 

UPLATŇOVANIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PRI VÝKONE 

VEREJNEJ MOCI 

 

II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI 

Názov prevádzkovateľa Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie Slovenskej republiky 

a informatizáciu  

Identifikačné číslo organizácie 

(IČO) 
50 349 287 

Obec a PSČ    811 09 Bratislava 

Ulica a číslo Pribinova 25 

Štát  Slovenská republika 

Právna forma   rozpočtová organizácia 

Štatutárny orgán 

prevádzkovateľa (alebo osoba 

oprávnená konať v jeho mene) 

Mgr. art. Veronika Remišová, M.A., ArtD. 

ministerka investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie SR 

Zodpovedná osoba Mgr. Katarína Hrinčová 

Kontakt zodpovednej osoby  zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk 

Okruh oprávnených osôb poverení zamestnanci ministerstva alebo zamestnanci 

ministerstva pracujúci na dohodu 

 

III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH 

Účel spracúvania osobných 

údajov 

uplatňovanie zodpovednosti za škodu spôsobenú  

pri výkone verejnej moci (predbežné prerokovanie 

nároku na náhradu škody a právo na regresnú náhradu). 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

článok 6, ods. 1. Nariadenia GDPR 2016/679 písm. c), 

spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej 

povinnosti prevádzkovateľa. 

- zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu 

spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Okruh dotknutých osôb    fyzické osoby – prevádzkovatelia a sprostredkovatelia, 

oprávnené osoby prevádzkovateľov 

a sprostredkovateľov, dotknuté osoby, iné fyzické osoby 

v postavení žiadateľov o náhradu škody, iné fyzické 

osoby, voči ktorým možno uplatniť regresnú náhradu 

Kategórie osobných údajov bežné osobné údaje 

Vymenovanie spracúvaných meno, priezvisko a adresa pobytu, adresa na doručovanie 

mailto:zodpovedna.osoba@vicepremier.gov.sk


34 
 

osobných údajov (Ministerstvo 

rešpektuje zásadu minimalizácie 

spracúvaných osobných údajov 

v zmysle Nariadenia GDPR 

a spracúva len osobné údaje 

nevyhnuté pre danú 

spracovateľskú činnosť) 

v elektronickej forme, podpis, ďalšie osobné údaje 

zistené alebo poskytnuté v priebehu vybavovania 

žiadostí o náhradu škody alebo pri uplatňovaní regresnej 

náhrady, alebo ďalšie osobné údaje zistené alebo 

poskytnuté v priebehu uplatňovania nároku na náhradu 

škody podľa osobitných predpisov, ktoré nadväzujú  

na uplatňovanie tejto zodpovednosti a ktoré sú riešené 

osobitne v rámci uplatňovania zodpovednosti za škodu 

spôsobenú zamestnancami ministerstva. 

Označenie bezpečnostných 

opatrení  

popis bezpečnostných opatrení na ochranu osobných 

údajov v interných riadiacich aktoch ministerstva. 

 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

Poskytovanie osobných údajov 

Tretie strany (prípadne okruh tretích 

strán) 

Právny základ 

Orgány štátnej správy a verejnej moci na 

výkon kontroly a dozoru  
 zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej 

správe v platnom znení, 

 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. 

Príslušné orgány verejnej moci (Najvyšší 

kontrolný úrad, Úrad na ochranu osobných 

údajov Slovenskej republiky, Policajný 

zbor Slovenskej republiky, súdy), osoby, 

ktoré sú v rámci predbežného prerokovania 

nároku na náhradu škody požiadané 

o poskytnutie potrebnej súčinnosti, osoby, 

voči ktorým sa uplatňuje regresná náhrada.  

zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti  

za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci 

Sprístupňovanie osobných údajov 

Okruh príjemcov  Právny základ 

osobné údaje sa nesprístupňujú ––––––––––– 

Zverejňovanie osobných údajov 

Spôsob zverejnenia Právny základ 

osobné údaje sa nezverejňujú ––––––––––– 

Cezhraničný prenos osobných údajov 

Tretia krajina Právny základ 

prenos osobných údajov sa neuskutočňuje ––––––––––– 

 

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Od poskytnutia osobných údajov dotknutou osobou. 
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VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Ministerstvo uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle 

Nariadenia GDPR. 

10 rokov. 

 

VII. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY 

Podľa článku 15 - 22 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo:  

1. na prístup k údajom, 

2. na opravu, 

3. na vymazanie / zabudnutie, 

4. na obmedzenie spracúvania, 

5. na prenosnosť údajov, 

6. namietať v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním / profilovaním, 

7. odvolať súhlas, 

8. podať sťažnosť dozornému orgánu, 

9. na účinný súdny prostriedok nápravy voči rozhodnutiu dozorného orgánu, 

10. na účinný súdny prostriedok nápravy voči prevádzkovateľovi / sprostredkovateľovi, 

11. na náhradu škody, 

12. na zastupovanie, 

13. byť informovaný v prípade porušenia ochrany osobných údajov. 

 

Bližšie informácie o vybavovaní vyššie uvedených práv prevádzkovateľom sú dostupné  

na web stránke ministerstva v sekcii ochrana osobných údajov. 
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EVIDENCIA NÁVŠTEV  

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní osobných údajov 

 

podľa Nariadenia 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) (ďalej len ,,Nariadenie GDPR“) 

článok 13 odsek 1 a 2, a článok 15 odsek 1. 

 

I. OKRUH SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÍ 

EVIDENCIA NÁVŠTEV 

 

II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI 

Názov prevádzkovateľa Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie Slovenskej republiky 

a informatizáciu 

Identifikačné číslo organizácie 

(IČO) 
50 349 287 

Obec a PSČ    811 09 Bratislava 

Ulica a číslo Pribinova 25 

Štát  Slovenská republika 

Právna forma   rozpočtová organizácia 

Štatutárny orgán 

prevádzkovateľa (alebo osoba 

oprávnená konať v jeho mene) 

Mgr. art. Veronika Remišová, M.A., ArtD. 

ministerka investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie SR 

Zodpovedná osoba Mgr. Katarína Hrinčová 

Kontakt zodpovednej osoby  zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk 

Okruh oprávnených osôb poverení zamestnanci ministerstva alebo zamestnanci 

ministerstva pracujúci na dohodu 

 

III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH 

Účel spracúvania osobných 

údajov 

evidencia návštev v objektoch ministerstva (ochrana 

verejných činiteľov, ochrana zdravia fyzických osôb a 

ochrana majetku). 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

Nariadenie EÚ č. 2016/679 (GDPR), článok 6, ods. 1), 

písm. c) Zákonné požiadavky a  e) Verejný záujem 

(ochrana verejných činiteľov, ochrana zdravia fyzických 

osôb a ochrana majetku).  

Okruh dotknutých osôb    fyzické osoby – návštevy pri jednorazových vstupoch  

do objektov ministerstva 

Kategórie osobných údajov bežné osobné údaje 

Vymenovanie spracúvaných 

osobných údajov  

titul, meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu, resp. 

číslo služobného preukazu alebo cestovného dokladu 

Označenie bezpečnostných 

opatrení  

popis bezpečnostných opatrení na ochranu osobných 

údajov v interných riadiacich aktoch ministerstva. 
 

 

 

 

 

 

mailto:zodpovedna.osoba@vicepremier.gov.sk
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IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

Poskytovanie osobných údajov 

Tretie strany (prípadne okruh tretích 

strán) 

Právny základ 

Orgány činné v trestnom konaní zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon 

Iný oprávnený subjekt Nariadenie GDPR. 

Sprístupňovanie osobných údajov 

Okruh príjemcov  Právny základ 

osobné údaje sa nesprístupňujú ––––––––––– 

Zverejňovanie osobných údajov 

Spôsob zverejnenia Právny základ 

osobné údaje sa nezverejňujú ––––––––––– 

Cezhraničný prenos osobných údajov 

Tretia krajina Právny základ 

prenos osobných údajov sa neuskutočňuje ––––––––––– 

 

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

01.01.2020 

 

VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Ministerstvo uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle 

Nariadenia GDPR. 

 

2 roky. 

 

VII. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY 

Podľa článku 15 - 22 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo:  

1. na prístup k údajom, 

2. na opravu, 

3. na vymazanie / zabudnutie, 

4. na obmedzenie spracúvania, 

5. na prenosnosť údajov, 

6. namietať v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním / profilovaním, 

7. odvolať súhlas, 

8. podať sťažnosť dozornému orgánu, 

9. na účinný súdny prostriedok nápravy voči rozhodnutiu dozorného orgánu, 

10. na účinný súdny prostriedok nápravy voči prevádzkovateľovi / sprostredkovateľovi, 

11. na náhradu škody, 

12. na zastupovanie, 

13. byť informovaný v prípade porušenia ochrany osobných údajov. 

 

Bližšie informácie o vybavovaní vyššie uvedených práv prevádzkovateľom sú dostupné  

na web stránke ministerstva v sekcii ochrana osobných údajov. 
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EVIDENCIA PREZENČNÝCH LISTÍN  

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní osobných údajov 

 

podľa Nariadenia 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) (ďalej len ,,Nariadenie GDPR“) 

článok 13 odsek 1 a 2, a článok 15 odsek 1. 

 

I. OKRUH SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÍ 

EVIDENCIA PREZENČNÝCH LISTÍN 

 

II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI 

Názov prevádzkovateľa Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie Slovenskej republiky 

a informatizáciu 

Identifikačné číslo organizácie 

(IČO) 
50 349 287 

Obec a PSČ    811 09 Bratislava 

Ulica a číslo Pribinova 25 

Štát  Slovenská republika 

Právna forma   rozpočtová organizácia 

Štatutárny orgán 

prevádzkovateľa (alebo osoba 

oprávnená konať v jeho mene) 

Mgr. art. Veronika Remišová, M.A., ArtD. 

ministerka investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie SR 

Zodpovedná osoba Mgr. Katarína Hrinčová 

Kontakt zodpovednej osoby  zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk 

Okruh oprávnených osôb poverení zamestnanci ministerstva 

 

III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH 

Účel spracúvania osobných 

údajov 

evidencia prezenčných listín za účelom dokumentovania 

danej aktivity (napríklad pracovná skupina / komisia, 

školenie, vzdelávanie, spoločenská, kultúrna akcia a iné). 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

Nariadenie EÚ č. 2016/679 (GDPR), článok 6, ods. 1), 

písm. c) Zákonné požiadavky a  e) Verejný záujem.  

Okruh dotknutých osôb    fyzické osoby – účastníci danej aktivity (napríklad 

zasadnutie pracovnej skupiny / komisie, školenie, 

vzdelávanie, spoločenská, kultúrna akcia, zasadnutia 

poradných orgánov a iné) 

Kategórie osobných údajov bežné osobné údaje 

Vymenovanie spracúvaných 

osobných údajov  

titul, meno, priezvisko, funkcia, organizácia / označenie 

subjektu, ktorý účastník podujatia zastupuje / 

zamestnávateľ, podpis, osobné číslo 

Označenie bezpečnostných 

opatrení  

Popis bezpečnostných opatrení na ochranu osobných 

údajov v interných riadiacich aktoch ministerstva. 

 

 

 
 

mailto:zodpovedna.osoba@vicepremier.gov.sk
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IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

Poskytovanie osobných údajov 

Tretie strany (prípadne okruh tretích 

strán) 

Právny základ 

Iný oprávnený subjekt Nariadenie GDPR. 

Sprístupňovanie osobných údajov 

Okruh príjemcov  Právny základ 

osobné údaje sa nesprístupňujú ––––––––––– 

Zverejňovanie osobných údajov 

Spôsob zverejnenia Právny základ 

osobné údaje sa nezverejňujú ––––––––––– 

Cezhraničný prenos osobných údajov 

Tretia krajina Právny základ 

prenos osobných údajov sa neuskutočňuje ––––––––––– 
 

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Poskytnutím osobných údajov dotknutou osobou 
 

VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Ministerstvo uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle 

Nariadenia GDPR. 

Pri agende súvisiacej s EŠIF je potrebné dodržiavať podmienky archivácie stanovené 

v programových dokumentoch. 

Podľa registratúrneho poriadku je doba uchovávania 5 rokov. 
 

VII. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY 

Podľa článku 15 - 22 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo:  

1. na prístup k údajom, 

2. na opravu, 

3. na vymazanie / zabudnutie, 

4. na obmedzenie spracúvania, 

5. na prenosnosť údajov, 

6. namietať v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním / profilovaním, 

7. odvolať súhlas, 

8. podať sťažnosť dozornému orgánu, 

9. na účinný súdny prostriedok nápravy voči rozhodnutiu dozorného orgánu, 

10. na účinný súdny prostriedok nápravy voči prevádzkovateľovi / sprostredkovateľovi, 

11. na náhradu škody, 

12. na zastupovanie, 

13. byť informovaný v prípade porušenia ochrany osobných údajov. 

 

Bližšie informácie o vybavovaní vyššie uvedených práv prevádzkovateľom sú dostupné  

na web stránke ministerstva v sekcii ochrana osobných údajov. 
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EVIDENCIA SÚHLASOV DOTKNUTÝCH OSÔB  

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní osobných údajov 

 

podľa Nariadenia 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) (ďalej len ,,Nariadenie GDPR“) článok 13 

odsek 1 a 2, a článok 15 odsek 1. 

 

I. OKRUH SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÍ 

EVIDENCIA SÚHLASOV DOTKNUTÝCH OSÔB 

 

II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI 

Názov prevádzkovateľa Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie Slovenskej republiky 

a informatizáciu 

Identifikačné číslo organizácie 

(IČO) 
50 349 287 

Obec a PSČ    811 09 Bratislava 

Ulica a číslo Pribinova 25 

Štát  Slovenská republika 

Právna forma   rozpočtová organizácia 

Štatutárny orgán 

prevádzkovateľa (alebo osoba 

oprávnená konať v jeho mene) 

Mgr. art. Veronika Remišová, M.A., ArtD. 

ministerka investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie SR 

Zodpovedná osoba Mgr. Katarína Hrinčová 

Kontakt zodpovednej osoby  zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk 

Okruh oprávnených osôb poverení zamestnanci ministerstva, osobný úrad, 

oddelenie bezpečnosti 

 

III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH 

Účel spracúvania osobných 

údajov 

evidencia súhlasov dotknutých osôb podľa Nariadenia 

Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov  

a o voľnom pohybe takýchto údajov. 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

Nariadenie EÚ č. 2016/679 (GDPR), článok 6, ods. 1), 

písm. a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním 

svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré 

konkrétne účely.  

Okruh dotknutých osôb fyzické osoby udeľujúce súhlas so spracovaním 

osobných údajov ako dotknuté osoby, ale zákonní 

zástupcovia dotknutých osôb v prípade detí 

a mladistvých vo veku do 18 rokov 

Kategórie osobných údajov bežné osobné údaje 

Vymenovanie spracúvaných 

osobných údajov (Ministerstvo 

rešpektuje zásadu minimalizácie 

spracúvaných osobných údajov 

v zmysle Nariadenia GDPR 

titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prípadne ďalšie 

osobné údaje podľa špecifického účelu. 

mailto:zodpovedna.osoba@vicepremier.gov.sk
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a spracúva len osobné údaje 

nevyhnuté pre danú 

spracovateľskú činnosť) 

Označenie bezpečnostných 

opatrení  

popis bezpečnostných opatrení na ochranu osobných 

údajov v interných riadiacich aktoch ministerstva. 

 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

Poskytovanie osobných údajov 

Tretie strany (prípadne okruh tretích 

strán) 

Právny základ 

Iný oprávnený subjekt Nariadenie GDPR. 

Sprístupňovanie osobných údajov 

Okruh príjemcov  Právny základ 

osobné údaje sa nesprístupňujú ––––––––––– 

Zverejňovanie osobných údajov 

Spôsob zverejnenia Právny základ 

osobné údaje sa nezverejňujú ––––––––––– 

Cezhraničný prenos osobných údajov 

Tretia krajina Právny základ 

prenos osobných údajov sa neuskutočňuje ––––––––––– 

 

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

01.06.2016 

 

VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Ministerstvo uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle 

Nariadenia GDPR. 

Pri agende súvisiacej s EŠIF je potrebné dodržiavať podmienky archivácie stanovené 

v programových dokumentoch. 

Doba spracúvanie je stanovená podľa dĺžky trvania účelu alebo do odvolania súhlasu 

dotknutou osobou. 

 

VII. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY 

Podľa článku 15 - 22 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo:  

1. na prístup k údajom, 

2. na opravu, 

3. na vymazanie / zabudnutie, 

4. na obmedzenie spracúvania, 

5. na prenosnosť údajov, 

6. namietať v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním / profilovaním, 

7. odvolať súhlas, 

8. podať sťažnosť dozornému orgánu, 

9. na účinný súdny prostriedok nápravy voči rozhodnutiu dozorného orgánu, 

10. na účinný súdny prostriedok nápravy voči prevádzkovateľovi / sprostredkovateľovi, 

11. na náhradu škody, 
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12. na zastupovanie, 

13. byť informovaný v prípade porušenia ochrany osobných údajov. 

 

Bližšie informácie o vybavovaní vyššie uvedených práv prevádzkovateľom sú dostupné  

na web stránke ministerstva v sekcii ochrana osobných údajov. 
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VEDENIE AGENDY KOREŠPONDENCIE MINISTERSTVA  

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní osobných údajov 
 

podľa 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 takýchto údajov, ktorým 

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

GDPR“) článok 13 odsek 1 a 2 a článok 15 odsek 1. 

 

I. OKRUH SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÍ 

VEDENIE AGENDY KOREŠPONDENCIE MINISTERSTVA 

 

II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI 

Názov prevádzkovateľa Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie Slovenskej republiky 

a informatizáciu 

Identifikačné číslo organizácie 

(IČO) 
50 349 287 

Obec a PSČ    811 09 Bratislava 

Ulica a číslo Pribinova 25 

Štát  Slovenská republika 

Právna forma   rozpočtová organizácia 

Štatutárny orgán 

prevádzkovateľa (alebo osoba 

oprávnená konať v jeho mene) 

Mgr. art. Veronika Remišová, M.A., ArtD. 

ministerka investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie SR 

Zodpovedná osoba Mgr. Katarína Hrinčová 

Kontakt zodpovednej osoby  zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk  

Okruh oprávnených osôb poverení zamestnanci ministerstva alebo zamestnanci 

ministerstva pracujúci na dohodu 

 

III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH 

Účel spracúvania osobných 

údajov 

vybavovanie podnetov občanov, žiadosť o radu a pomoc. 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   
 v prípade podnetu 

Článok 6, ods. 1. Nariadenia 2016/679 písm. e) 

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy 

realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone 

verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; 

 

 v prípade podania 

Článok 6, ods. 1. Nariadenia 2016/679 písm. e) 

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy 

realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone 

verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; 

 

 v prípade inej žiadosti 

Článok 6, ods. 1. Nariadenia 2016/679 písm. b) 

spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej 

zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na 

mailto:zodpovedna.osoba@vicepremier.gov.sk
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základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred 

uzatvorením zmluvy. 

Okruh dotknutých osôb    fyzické osoby, ktoré podali podnet, podanie, žiadosť  

Kategórie osobných údajov bežné osobné údaje 

Vymenovanie spracúvaných 

osobných údajov (Ministerstvo 

rešpektuje zásadu minimalizácie 

spracúvaných osobných údajov 

v zmysle Nariadenia GDPR 

a spracúva len osobné údaje 

nevyhnuté pre danú 

spracovateľskú činnosť) 

titul, meno, priezvisko, podpis, adresa, e-mailová adresa, 

telefónne číslo a ďalšie osobné údaje, ktoré dotknutá 

osoba sama dobrovoľne v podnete, podaní, žiadosti 

uvedie.  

 

Označenie bezpečnostných 

opatrení  

popis bezpečnostných opatrení na ochranu osobných 

údajov v interných riadiacich aktoch ministerstva. 

 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

Poskytovanie osobných údajov 

Tretie strany (prípadne okruh tretích 

strán) 

Právny základ 

osobné údaje sa neposkytujú ––––––––––– 

Sprístupňovanie osobných údajov 

Okruh príjemcov  Právny základ 

osobné údaje sa nesprístupňujú ––––––––––– 

Zverejňovanie osobných údajov 

Spôsob zverejnenia Právny základ 

osobné údaje sa nezverejňujú ––––––––––– 

Cezhraničný prenos osobných údajov 

Tretia krajina Právny základ 

prenos osobných údajov sa neuskutočňuje ––––––––––– 

 

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Od poskytnutia osobných údajov dotknutou osobou. 

 

VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Ministerstvo uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle 

Nariadenia GDPR. 
 

Doba spracúvania: do 1 roka  

Retenčná (archivačná) doba : 5 rokov   

 

VII. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY 

Podľa článku 15 - 22 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo:  

1. na prístup k údajom, 

2. na opravu, 

3. na vymazanie / zabudnutie, 
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4. na obmedzenie spracúvania, 

5. na prenosnosť údajov, 

6. namietať v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním / profilovaním, 

7. odvolať súhlas, 

8. podať sťažnosť dozornému orgánu, 

9. na účinný súdny prostriedok nápravy voči rozhodnutiu dozorného orgánu, 

10. na účinný súdny prostriedok nápravy voči prevádzkovateľovi / sprostredkovateľovi, 

11. na náhradu škody, 

12. na zastupovanie, 

13. byť informovaný v prípade porušenia ochrany osobných údajov. 

 

Bližšie informácie o vybavovaní vyššie uvedených práv prevádzkovateľom sú dostupné 

na web stránke ministerstva v sekcii ochrana osobných údajov. 
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ŠTATÚT VEREJNEJ SÚŤAŽE O VECNÉ CENY S NÁZVOM „SPOZNAJ GRANTY EHP A 

NÓRSKA“ 

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní osobných údajov 
 

podľa 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 takýchto údajov, ktorým 

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

GDPR“) článok 13 odsek 1 a 2 a článok 15 odsek 1. 

 

I. OKRUH SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÍ 

ŠTATÚT VEREJNEJ SÚŤAŽE O VECNÉ CENY S NÁZVOM „SPOZNAJ GRANTY 

EHP A NÓRSKA“ 

 

II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI 

Názov prevádzkovateľa Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie Slovenskej republiky 

a informatizáciu 

Identifikačné číslo organizácie 

(IČO) 
50 349 287 

Obec a PSČ    811 09 Bratislava 

Ulica a číslo Pribinova 25 

Štát  Slovenská republika 

Právna forma   rozpočtová organizácia 

Štatutárny orgán 

prevádzkovateľa (alebo osoba 

oprávnená konať v jeho mene) 

Mgr. art. Veronika Remišová, M.A., ArtD. 

ministerka investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie SR 

Zodpovedná osoba Mgr. Katarína Hrinčová 

Kontakt zodpovednej osoby  zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk  

Okruh oprávnených osôb poverení zamestnanci ministerstva alebo zamestnanci 

ministerstva pracujúci na dohodu 

 

III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH 

Účel spracúvania osobných 

údajov 

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. 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

Právny základ pre spracúvanie osobných údajov je 

súhlas dotknutej osoby na spracúvanie osobných údajov 

podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. 

Okruh dotknutých osôb    fyzické osoby – súťažiaci, ktorí sa zapojili do verejnej 

súťaže a ktorí poskytli svoj súhlas so spracúvaním 

osobných údajov. 

Kategórie osobných údajov bežné osobné údaje 

Vymenovanie spracúvaných 

osobných údajov (Ministerstvo 

rešpektuje zásadu minimalizácie 

spracúvaných osobných údajov 

v zmysle Nariadenia GDPR 

meno, priezvisko, mesto / obec pobytu, telefónne číslo, 

e-mailový kontakt 

mailto:zodpovedna.osoba@vicepremier.gov.sk
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a spracúva len osobné údaje 

nevyhnuté pre danú 

spracovateľskú činnosť) 

Označenie bezpečnostných 

opatrení  

 

 

 

 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

Poskytovanie osobných údajov 

Tretie strany (prípadne okruh tretích 

strán) 

Právny základ 

osobné údaje sa neposkytujú ––––––––––– 

Sprístupňovanie osobných údajov 

Okruh príjemcov  Právny základ 

osobné údaje sa nesprístupňujú ––––––––––– 

Zverejňovanie osobných údajov 

Spôsob zverejnenia Právny základ 

osobné údaje sa nezverejňujú ––––––––––– 

Cezhraničný prenos osobných údajov 

Tretia krajina Právny základ 

prenos osobných údajov sa neuskutočňuje ––––––––––– 

 

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Od poskytnutia osobných údajov dotknutou osobou. Spustenie súťaž je v máji 2022. 

 

VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Ministerstvo uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle 

Nariadenia GDPR. 
 

Doba spracúvania: do 31.12.2022 

Retenčná (archivačná) doba: osobné údaje sa nearchivujú. 

 

VII. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY 

Podľa článku 15 - 22 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo:  

1. na prístup k údajom, 

2. na opravu, 

3. na vymazanie / zabudnutie, 

4. na obmedzenie spracúvania, 

5. na prenosnosť údajov, 

6. namietať v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním / profilovaním, 

7. odvolať súhlas, 

8. podať sťažnosť dozornému orgánu, 

9. na účinný súdny prostriedok nápravy voči rozhodnutiu dozorného orgánu, 

10. na účinný súdny prostriedok nápravy voči prevádzkovateľovi / sprostredkovateľovi, 
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11. na náhradu škody, 

12. na zastupovanie, 

13. byť informovaný v prípade porušenia ochrany osobných údajov. 

 

Bližšie informácie o vybavovaní vyššie uvedených práv prevádzkovateľom sú dostupné 

na web stránke ministerstva v sekcii ochrana osobných údajov. 
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STRÁŽNE SLUŽBY SBS A SLUŽBY RECEPCIE 

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní osobných údajov 
 

podľa Čl. 13 ods. 1 a 2 a čl. 15 ods.1 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 v. EÚ L 119,4.5.2016.  

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 

 

I. OKRUH SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÍ 

STRÁŽNE SLUŽBY SBS A SLUŽBY RECEPCIE 

 

II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI 

Názov prevádzkovateľa Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie Slovenskej republiky 

Identifikačné číslo organizácie 

(IČO) 
50 349 287 

Obec a PSČ    811 09 Bratislava 

Ulica a číslo Pribinova 25 

Štát  Slovenská republika 

Právna forma   rozpočtová organizácia 

Štatutárny orgán 

prevádzkovateľa (alebo osoba 

oprávnená konať v jeho mene) 

Mgr. art. Veronika Remišová, M. A., ArtD.  

podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 

republiky 

Zodpovedná osoba Mgr. Katarína Hrinčová 

Kontakt zodpovednej osoby  zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk 

Okruh oprávnených osôb poverení zamestnanci ministerstva alebo zamestnanci 

ministerstva pracujúci na dohodu 

 

III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH 

Účel spracúvania osobných 

údajov 

Účelom spracúvania osobných údajov je získavanie 

osobných údajov na kontrolu vstupu do objektu,  výstupu 

z objektu prevádzkovateľa, evidenciu návštev a ochranu 

pred nepovoleným vstupom do objektu prevádzkovateľa. 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

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 

mailto:zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk
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zamedzenie vzniku nebezpečenstva alebo mimoriadnej 

udalosti. 

Okruh dotknutých osôb    fyzické osoby, ktoré vchádzajú a vychádzajú z objektu 

prevádzkovateľa vrátane zamestnancov prevádzkovateľa. 

Kategórie osobných údajov Všeobecná kategória osobných údajov 

Vymenovanie spracúvaných 

osobných údajov (Ministerstvo 

rešpektuje zásadu minimalizácie 

spracúvaných osobných údajov 

v zmysle Nariadenia GDPR 

a spracúva len osobné údaje 

nevyhnuté pre danú 

spracovateľskú činnosť)    

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.  

Označenie bezpečnostných 

opatrení  

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. 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

Poskytovanie osobných údajov 

Tretie strany (prípadne okruh tretích 

strán) 

Právny základ 

osobné údaje sa neposkytujú ––––––––––– 

Sprístupňovanie osobných údajov 

Okruh príjemcov  Právny základ 

Sprostredkovateľ – strážna služba, ktorá u 

prevádzkovateľa vykonáva činnosti na 

ochranu majetku, zdravia a bezpečnosti 

osôb, ktoré vstupujú do objektu 

prevádzkovateľa. 

Právnym základom 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). 

 

Zverejňovanie osobných údajov 
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Spôsob zverejnenia Právny základ 

osobné údaje sa nezverejňujú ––––––––––– 

Cezhraničný prenos osobných údajov 

Tretia krajina Právny základ 

prenos osobných údajov sa neuskutočňuje ––––––––––– 

 

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

1.7.2022 

 

VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Ministerstvo uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle Čl. 13 

ods. 1 a 2 a čl. 15 ods.1 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 v. EÚ L 119, 4.5.2016. (ďalej len 

„Nariadenie GDPR“). 

 

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. 

 

VII. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY 

Podľa článku 15 - 22 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo:  

1. na prístup k údajom, 

2. na opravu, 

3. na vymazanie / zabudnutie, 

4. na obmedzenie spracúvania, 

5. na prenosnosť údajov, 

6. namietať v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním / profilovaním, 

7. odvolať súhlas, 

8. podať sťažnosť dozornému orgánu, 

9. na účinný súdny prostriedok nápravy voči rozhodnutiu dozorného orgánu, 

10. na účinný súdny prostriedok nápravy voči prevádzkovateľovi / 

sprostredkovateľovi, 

11. na náhradu škody, 

12. na zastupovanie, 

13. byť informovaný v prípade porušenia ochrany osobných údajov. 
 

Bližšie informácie o vybavovaní vyššie uvedených práv prevádzkovateľom sú dostupné 

na web stránke ministerstva v sekcii ochrana osobných údajov. 
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SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V RÁMCI INVESTÍCIE ,,ZLEPŠOVANIE 

DIGITÁLNYCH ZRUČNOSTÍ SENIOROV A DISTRIBÚCIA SENIOR TABLETOV 

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní osobných údajov 
 

podľa Čl. 13 ods. 1 a 2 a čl. 15 ods.1 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 v. EÚ L 119,4.5.2016.  

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 

 

I. OKRUH SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÍ 

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V RÁMCI INVESTÍCIE ,,ZLEPŠOVANIE 

DIGITÁLNYCH ZRUČNOSTÍ SENIOROV A DISTRIBÚCIA SENIOR TABLETOV 

 

 

II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI 

Názov prevádzkovateľa Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie Slovenskej republiky 

Identifikačné číslo organizácie 

(IČO) 
50 349 287 

Obec a PSČ    811 09 Bratislava 

Ulica a číslo Pribinova 25 

Štát  Slovenská republika 

Právna forma   rozpočtová organizácia 

Štatutárny orgán 

prevádzkovateľa (alebo osoba 

oprávnená konať v jeho mene) 

Mgr. art. Veronika Remišová, M. A., ArtD.  

podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 

republiky 

Zodpovedná osoba Mgr. Katarína Hrinčová 

Kontakt zodpovednej osoby  zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk 

Okruh oprávnených osôb poverení zamestnanci ministerstva alebo zamestnanci 

ministerstva pracujúci na dohodu 

 

III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH 

Účel spracúvania osobných 

údajov 

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 

mailto:zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk
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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. 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

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). 

 

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). 

Okruh dotknutých osôb    Fyzické osoby – seniori, ktorí sa zúčastnili projektu 

,,zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia 

senior tabletov" 

Fyzické osoby – školitelia 

Kategórie osobných údajov Všeobecná kategória osobných údajov 

Vymenovanie spracúvaných 

osobných údajov (Ministerstvo 

rešpektuje zásadu minimalizácie 

spracúvaných osobných údajov 

v zmysle Nariadenia GDPR 

a spracúva len osobné údaje 

nevyhnuté pre danú 

spracovateľskú činnosť)    

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). 

doklad preukazujúci vzdelanie, doklad preukazujúci 

potrebnú prax 
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Označenie bezpečnostných 

opatrení  

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. 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

Poskytovanie osobných údajov 

Tretie strany (prípadne okruh tretích 

strán) 

Právny základ 

Orange Slovensko, a.s., IČO 35697270, 

Metodova 8, 821 08 Bratislava  

Právny základ 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). 

 

Sprístupňovanie osobných údajov 

Okruh príjemcov  Právny základ 

V rámci prevádzkovateľa sekcia inovácií, 

strategických investícií a analýz (HUB), 

odbor inovácií a smart agendy, 

Právny základ 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). 

 

Príslušné orgány EÚ a ich príslušné 

organizačné útvary na účely kontroly 

implementácie opatrení vyplývajúcich 

z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej 

republiky: 

„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). 

Úrad vlády SR, Úrad vládneho auditu 

a Európska komisia. 

„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). 

Verejnoprávne a súkromné médiá v SR. 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 
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95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 

údajov). 

Právnym základom pre spracúvanie osobných 

údajov je aj "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). 

 

Zverejňovanie osobných údajov 

Spôsob zverejnenia Právny základ 

Vybrané fotografie a krátke video 

reportáže sa zverejňujú na sociálnych 

sieťach ministerstva, iných účtoch/kontách 

ministerstva a v médiách. 

Právny základ 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). 

 

Cezhraničný prenos osobných údajov 

Tretia krajina Právny základ 

prenos osobných údajov sa neuskutočňuje ––––––––––– 

 

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

jún.2022 

 

VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Ministerstvo uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle Čl. 13 

ods. 1 a 2 a čl. 15 ods.1 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 v. EÚ L 119, 4.5.2016. (ďalej len 

„Nariadenie GDPR“). 

 

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. 
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VII. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY 

Podľa článku 15 - 22 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo:  

1. na prístup k údajom, 

2. na opravu, 

3. na vymazanie / zabudnutie, 

1. na obmedzenie spracúvania, 

2. na prenosnosť údajov, 

3. namietať, 

4. v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním / profilovaním, 

5. odvolať súhlas, 

6. podať sťažnosť dozornému orgánu, 

7. na účinný súdny prostriedok nápravy voči rozhodnutiu dozorného orgánu, 

8. na účinný súdny prostriedok nápravy voči prevádzkovateľovi / sprostredkovateľovi, 

9. na náhradu škody, 

10. na zastupovanie, 

11. byť informovaný v prípade porušenia ochrany osobných údajov. 
 

Bližšie informácie o vybavovaní vyššie uvedených práv prevádzkovateľom sú dostupné 

na web stránke ministerstva v sekcii ochrana osobných údajov. 
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MANAŽMENT NÁBOROVÉHO PROCESU NA MINISTERSTVE – ATS SOFTVÉR 

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní osobných údajov 
 

podľa Čl. 13 ods. 1 a 2 a čl. 15 ods.1 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 v. EÚ L 119,4.5.2016.  

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 

 

I. OKRUH SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÍ 

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE V 

ATS SYSTÉME NA MANAŽMENT NÁBOROVÉHO PROCESU NA 

MINISTERSTVE 

 

II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI 

Názov prevádzkovateľa Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie Slovenskej republiky 

Identifikačné číslo organizácie 

(IČO) 
50 349 287 

Obec a PSČ    811 09 Bratislava 

Ulica a číslo Pribinova 25 

Štát  Slovenská republika 

Právna forma   rozpočtová organizácia 

Štatutárny orgán 

prevádzkovateľa (alebo osoba 

oprávnená konať v jeho mene) 

Mgr. art. Veronika Remišová, M. A., ArtD.  

podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 

republiky 

Zodpovedná osoba Mgr. Katarína Hrinčová 

Kontakt zodpovednej osoby  zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk 

Okruh oprávnených osôb poverení zamestnanci ministerstva alebo zamestnanci 

ministerstva pracujúci na dohodu 

 

III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH 

Účel spracúvania osobných 

údajov 

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. 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

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 

mailto:zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk
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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). 

Okruh dotknutých osôb    Dotknutými osobami sú fyzické oosby – uchádzači o 

zamestnanie. 

Kategórie osobných údajov Všeobecná kategória osobných údajov 

Vymenovanie spracúvaných 

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. 

Označenie bezpečnostných 

opatrení  

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. 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

Poskytovanie osobných údajov 

Sprostredkovateľ  

Poskytovateľ ATS systému (softvéru): 

Nalgoo, s.r.o., Astrová 2/A, 821 01 

Bratislava, IČO: 36745456 

 

Sprístupňovanie osobných údajov 

Okruh príjemcov   

V rámci prevádzkovateľa osobné údaje 

uchádzačov o zamestnanie spracúva 

osobný úrad. 

 

Zverejňovanie osobných údajov 

Spôsob zverejnenia Právny základ 

Nevykonáva sa ––––––––––– 

Cezhraničný prenos osobných údajov 

Tretia krajina Právny základ 

Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje ––––––––––– 

 

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
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júl 2022 

 

VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Ministerstvo uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle Čl. 13 

ods. 1 a 2 a čl. 15 ods.1 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 v. EÚ L 119, 4.5.2016. (ďalej len 

„Nariadenie GDPR“). 

 

Doba spracúvania osobných údajov sprostredkovateľom je určená po dobu trvania Zmluvy 

o prístupe do aplikácie alebo do doby odvolania súhlasu dotknutou osobou. 

V databáze uchádzačov o zamestnanie, ktorí udelili súhlas na spracúvanie ich osobných 

údajov, sú osobné údaje spracúvané po dobu 6 mesiacov. 

 

 

VII. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY 

Podľa článku 15 - 22 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo:  

1. na prístup k údajom, 

2. na opravu, 

3. na vymazanie / zabudnutie, 

4. na obmedzenie spracúvania, 

5. na prenosnosť údajov, 

6. namietať 

v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním / profilovaním, 

7. odvolať súhlas, 

8. podať sťažnosť dozornému orgánu, 

9. na účinný súdny prostriedok nápravy voči rozhodnutiu dozorného orgánu, 

10. na účinný súdny prostriedok nápravy voči prevádzkovateľovi / 

sprostredkovateľovi, 

11. na náhradu škody, 

12. na zastupovanie, 

13. byť informovaný v prípade porušenia ochrany osobných údajov. 
 

Bližšie informácie o vybavovaní vyššie uvedených práv prevádzkovateľom sú dostupné 

na web stránke ministerstva v sekcii ochrana osobných údajov. 
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POSKYTOVANIE IT PODPORY SENIOROM V RÁMCI PROJEKTU ,,ZLEPŠOVANIE 

DIGITÁLNYCH ZRUČNOSTÍ SENIOROV A DISTRIBÚCIA SENIOR TABLETOV“ 

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní osobných údajov 
 

podľa Čl. 13 ods. 1 a 2 a čl. 15 ods.1 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 v. EÚ L 119,4.5.2016.  

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 

 

I. OKRUH SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÍ 

POSKYTOVANIE IT PODPORY SENIOROM V RÁMCI PROJEKTU 

,,ZLEPŠOVANIE DIGITÁLNYCH ZRUČNOSTÍ SENIOROV A DISTRIBÚCIA 

SENIOR TABLETOV“ 

 

 

II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI 

Názov prevádzkovateľa Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie Slovenskej republiky 

Identifikačné číslo organizácie 

(IČO) 
50 349 287 

Obec a PSČ    811 09 Bratislava 

Ulica a číslo Pribinova 25 

Štát  Slovenská republika 

Právna forma   rozpočtová organizácia 

Štatutárny orgán 

prevádzkovateľa (alebo osoba 

oprávnená konať v jeho mene) 

Mgr. art. Veronika Remišová, M. A., ArtD.  

podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 

republiky 

Zodpovedná osoba Mgr. Katarína Hrinčová 

Kontakt zodpovednej osoby  zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk 

Okruh oprávnených osôb poverení zamestnanci ministerstva, poverení 

zamestnanci Národnej agentúry pre sieťové 

a elektronické služby (ďalej len ,,NASES“). 

 

III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH 

Účel spracúvania osobných 

údajov 

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. 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

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 

mailto:zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk


61 
 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 

nariadenie o ochrane údajov). 

 

 

Okruh dotknutých osôb    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. 

Kategórie osobných údajov všeobecná kategória osobných údajov 

Vymenovanie spracúvaných 

osobných údajov (Ministerstvo 

rešpektuje zásadu minimalizácie 

spracúvaných osobných údajov 

v zmysle Nariadenia GDPR 

a spracúva len osobné údaje 

nevyhnuté pre danú 

spracovateľskú činnosť)    

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.  

Označenie bezpečnostných 

opatrení  

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. 

Iné dôležité informácie Senior preregistračným formulárom prechádza sám za 

pomoci detailných inštrukcií operátora Call-centra a sám 

sa rozhodne aktívne zaškrtnúť polia súhlasu so 
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spracúvaním osobných údajov. 

 

Hovory sa zaznamenávajú z dôvodu zistenia kvality 

práce operátora a na účely zlepšenia kvality 

a efektívnosti poskytovaných služieb seniorom. 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

Poskytovanie osobných údajov 

Sprostredkovateľ (poskytovateľ 

technickej podpory a prevádzkovateľ 

Call-centra) 

Právny základ 

Národná agentúra pre sieťové a 

elektronické služby 

IČO 42156424 

Trnava 917 02 

Kollárova 8 

Právny základ 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). 

 

 

Sprístupňovanie osobných údajov 

Okruh príjemcov  Právny základ 

V rámci prevádzkovateľa sekcia inovácií, 

strategických investícií a analýz (HUB), 

odbor inovácií a smart agendy 

Právny základ 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). 

 

Príslušné orgány EÚ a ich príslušné 

organizačné útvary na účely kontroly 

implementácie opatrení vyplývajúcich 

z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej 

republiky. 

„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). 

Úrad vlády SR, Úrad vládneho auditu 

a Európska komisia. 

„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). 

Zverejňovanie osobných údajov 

Spôsob zverejnenia Právny základ 

osobné údaje sa nezverejňujú ––––––––––– 
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Cezhraničný prenos osobných údajov 

Tretia krajina Právny základ 

prenos osobných údajov sa neuskutočňuje ––––––––––– 

 

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

september 2022 

 

VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

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. 

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. 

 

 

 

VII. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY 

Podľa článku 15 - 22 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo:  

4. na prístup k údajom, 

5. na opravu, 

6. na vymazanie / zabudnutie, 

12. na obmedzenie spracúvania, 

13. na prenosnosť údajov, 

14. namietať, 

15. v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním / profilovaním, 

16. odvolať súhlas, 

17. podať sťažnosť dozornému orgánu, 

18. na účinný súdny prostriedok nápravy voči rozhodnutiu dozorného orgánu, 

19. na účinný súdny prostriedok nápravy voči prevádzkovateľovi / sprostredkovateľovi, 

20. na náhradu škody, 

21. na zastupovanie, 

22. byť informovaný v prípade porušenia ochrany osobných údajov. 
 

Bližšie informácie o vybavovaní vyššie uvedených práv prevádzkovateľom sú dostupné 

na web stránke ministerstva v sekcii ochrana osobných údajov. 
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FOTOGRAFIE A VIDEOZÁZNAMY Z VEREJNÝCH PODUJATÍ- HACKATHONY 

 

Informácie pre dotknutú osobu (účastníka podujatia) pri získaní osobných údajov 

Podľa čl. 13 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. Kontaktná osoba za projekt Granty so zjednodušenou administratívou („Fast 

Grants“) - Hackathony: telefón: 02/20925884, e-mail: hackathony@mirri.gov.sk 

 

3. Zodpovedná osoba pre oblasť osobných údajov:  Zodpovedná osoba za oblasť 

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

 

4. Rozsah spracúvaných osobných údajov:  

osobné údaje získané z podujatia: meno, priezvisko, emailová adresa, fotografie 

zachytávajúce podobizeň dotknutej osoby (tvár a postava) a videozáznam z podujatia. 

 

osobné údaje získané z prihlasovacieho formulára: meno, priezvisko, emailová adresa, 

informácie o expertíze a skúsenostiach účastníka. 

 

5. Kategórie dotknutých osôb: fyzické osoby –  účastníci podujatia hackathon 

 

6. Účel spracúvania: Prevádzkovateľ spracúva uvedené osobné údaje dotknutej osoby  

na účely propagácie projektu a na účely preukázania vynakladania prostriedkov 

mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR. Propagácia je zacielená na investíciu 

Komponentu 17 Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky – „Granty so 

zjednodušenou administratívou („Fast Grants“) – Hackathony“, 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 (ďalej len 

„Projekt“). 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. 

 

V prípade, že dotknutá osoba poskytla svoje osobné údaje prostredníctvom 

prihlasovacieho formulára, prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na účely registrácie 

mailto:hackathony@mirri.gov.sk
mailto:zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk
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účastníka hackathonu, zaslania pozvánky na hackathon a na distribúciu súťažných a 

iných dôležitých materiálov, ktoré budú potrebné na vyriešenie výziev na hackathone. 

 

7. Právny základ spracúvania: 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.“  

 

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.“ Prevádzkovateľ koná na 

základe zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti 

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“, ktorým bol prevádzkovateľ určený za 

vykonávateľa investície a reformy pre časť komponentu 17 („Granty so 

zjednodušenou administratívou („Fast Grants“) - Hackathony“). Prevádzkovateľ si 

plní svoju úlohu ako vykonávateľ  tým, že zodpovedá za realizáciu investície alebo 

realizáciu reformy v súlade s Plánom obnovy a odolnosti Slovenskej republiky vrátane 

plnenia a dosahovania míľnikov a cieľov investície alebo reformy v súlade s dohodou 

podľa osobitného predpisu (operačná dohoda v zmysle čl. 20 ods. 6 a čl. 23 ods. 1 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým 

sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti).  

 

8. Príjemcovia osobných 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: 

 Úrad vlády SR, Úrad vládneho auditu a Európska komisia, 

 Sprostredkovateľ: Campus City s.r.o., Staré Grunty 18, 841 04 Bratislava. 

 

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

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

aplikovateľnými, ustanoveniami nariadenia GDPR a relevantnými ustanoveniami 

vnútroštátneho práva. 

 

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

trvania projektu,  t. j. do roku 2026 a počas doby udržateľnosti projektu, t. j. do roku 

2031, najneskôr však dovtedy, pokiaľ to bude nevyhnutné na kontrolu implementácie 
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opatrení vyplývajúcich z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, včítane 

realizácie kontrolných oprávnení zo strany príslušných orgánov EÚ a ich príslušných 

organizačných útvarov.  

 

11. Cezhraničný prenos osobných údajov: Áno, na účely výkonu kontrolných oprávnení 

zo strany príslušných orgánov EÚ a ich príslušných organizačných útvarov. Osobné 

údaje budú poskytnuté týmto orgánom EÚ: 

 Európska komisia. 

 

12. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane 

profilovania.  

 

13. V súlade s čl. 15 až 22 nariadenia 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.  

 

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

u prevádzkovateľa alebo u jeho zodpovednej osoby. 

 

15. Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané prevádzkovateľom na účely 

uvedené v bode č. 5 má právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov, 

najmä namietať voči zverejneniu fotografie/videozáznamu z podujatia dotknutej osoby 

zaslaním písomnej požiadavky na e-mailovú adresu zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk 

 

16.  Poskytovanie osobných údajov nie je povinnosťou, zákonnou ani zmluvnou 

požiadavkou ani požiadavkou, ktorá by bola potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutej 

osobe neplynú žiadne dôsledky v prípade neposkytnutia osobných údajov. 

 

17. 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.  

  

mailto:zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk
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ZABEZPEČENIE ASISTOVANÉHO ON-BOARDINGU V PROJEKTE SLOVENSKO V 

MOBILE 

 

Informácie pre dotknutú osobu (účastníka podujatia) pri získaní osobných údajov 

Podľa čl. 13 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:  Zodpovedná osoba za oblasť 

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

 

3. Rozsah spracúvaných osobných údajov: osobné údaje o dotknutej osobe získané z 

občianskeho preukazu, informácie o tom, aké zariadenie si dotknutá osoba želá 

priregistrovať k službe. 

 

4. Kategórie dotknutých osôb: fyzické osoby –  žiadatelia o zriadenie mobilného ID, 

osoby nad 18 rokov, ktoré požiadali o zriadenie mobilného ID a ktoré disponujú 

občianskym preukazom, mobilným telefónom a pripojením na internet. 

 

5. Účel spracúvania: Prevádzkovateľ spracúva uvedené osobné údaje dotknutej osoby  

na účely realizácie služby asistovaného on-boardingu pre fyzické osoby, ktoré 

nedisponujú čítačkou čipových kariet alebo nedisponujú potrebnými IT zručnosťami 

na vytvorenie mobilného autentifikátora fyzickej osoby svojpomocne. 

 

6. Právny základ spracúvania: Prevádzkovateľ 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 si plní úlohy ako ústredný orgán štátnej správy pre centrálne riadenie 

informatizácie spoločnosti a tvorbu politiky jednotného digitálneho trhu v zmysle § 10 

písm. d) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 

štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

a pri plnení tejto úlohy – poskytovaní aplikácie Slovensko v mobile širšej verejnosti 

koná v zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 

mailto:zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk
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orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-

Governmente) § 4 ods. 1 písm. a) až b). 

 

7. Príjemcovia osobných údajov: Osobné údaje spracúva sprostredkovateľ: 

poskytovateľ služby asistovaného on-boardingu: pracoviská asistovaného on-

boardingu, ktorých zoznam zverejňuje prevádzkovateľ na svojom webe 

www.mirri.gov.sk. 

 

Osobné údaje sa neposkytujú žiadnym tretím stranám. 

 

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

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

aplikovateľnými, ustanoveniami nariadenia GDPR a relevantnými ustanoveniami 

vnútroštátneho práva. 

 

9. Spracovateľské činnosti: asistovaná pomoc pre občanov, ktorí si nevedia sami 

vytvoriť mobilné ID v aplikácii Slovensko v mobile, spočíva v týchto oprávnených 

činnostiach: 

 registrovať dotknutú osobu do aplikácie Slovensko v mobile, 

 vyžiadať si od dotknutej osoby doklad totožnosti, 

 overiť totožnosť dotknutej osoby, 

 asistovať pri inštalácii aplikácie do mobilného telefónu dotknutej osoby, 

 informovať dotknutú osobu o možnostiach využitia aplikácie. 

 

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

trvania poskytovania služieb asistovaného on-boardingu do 31.12.2025. 

 

11. Cezhraničný prenos osobných údajov:  Nie, nevykonáva sa. 

 

12. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie 

vrátane profilovania.  

 

13. V súlade s čl. 15 až 22 nariadenia GDPR je dotknutá osoba oprávnená 

prostredníctvom žiadosti si uplatniť nasledovné práva dotknutej osoby: 

h) právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov, 

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

týkajúcich sa ich spracúvania, 

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

jej týkajú, 

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

l) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, 

m) právo na prenosnosť osobných údajov,  

n) právo namietať spracúvanie osobných údajov. 

 

http://www.mirri.gov.sk/
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Právo dotknutej osoby na neuplatňovanie rozhodovania založeného výlučne na 

automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania sa na tu uvedené 

účely neuplatňuje.  

 

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

u prevádzkovateľa alebo u jeho zodpovednej osoby. 

 

15.  Poskytovanie osobných údajov nie je povinnosťou, zákonnou ani zmluvnou 

požiadavkou ani požiadavkou, ktorá by bola potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutej 

osobe neplynú žiadne dôsledky v prípade neposkytnutia osobných údajov. 

 

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

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

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

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

neskorších predpisov.  
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OVEROVANIE CIEĽOVEJ SKUPINY UŽÍVATEĽOV V NÁRODNOM PROJEKTE: 

DIGITÁLNY PRÍSPEVOK PRE ŽIAKOV SR 
 

Informácie pre dotknutú osobu (žiaka a zákonného zástupcu) pri získaní osobných 

údajov 

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

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

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

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

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

osobné údaje dotknutej osoby, poskytuje dotknutej osobe nasledovné informácie: 

1. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa: 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 50349287 

 

2. Identifikačné a kontaktné údaje spoločného prevádzkovateľa: 

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky, Mlynské 

nivy 5, 821 09 Bratislava, IČO 52828123 

 

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

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

 

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

zručnosti a povolania Slovenskej republiky: gdpr@itas.sk  

 

5. Názov projektu: Digitálny príspevok pre žiakov SR 

 

6. Názov spracúvania: Overovanie cieľovej skupiny užívateľov 

 

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

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

nákup digitálneho vybavenia pre žiakov. 

 

8. Rozsah spracúvaných osobných údajov:  

 meno a priezvisko žiaka a identifikátor (rodné číslo), 

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

 adresa bydliska žiaka/zákonného zástupcu, 

 názov a adresa školy, ktorú žiak navštevuje, 

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

 potvrdenie o sociálnom znevýhodnení / informácia o existencii hmotnej núdze, 

 identifikácia statusu domácnosti (počet dospelých osôb a počet detí 

v domácnosti) 

 

mailto:zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk
mailto:gdpr@itas.sk


71 
 

9. Kategórie osobných údajov: všeobecné osobné údaje 

 

10. Kategórie dotknutých osôb:  

- fyzická osoba - žiak 1  ako člen domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov 

domácnosti nedosahuje sumy životného minima2) alebo 

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

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

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

245/2008 Z. z.) alebo 

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

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

o nevykonávaní zárobkovej činnosti (napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe) 

alebo 

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

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

projektu. 
 

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

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

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

projektu a či má nárok na užívanie digitálneho príspevku. 

 

12. Právny základ spracúvania:  

Prevádzkovateľ MIRRI SR spracúva osobné údaje potrebné na splnenie úlohy 

realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej 

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

splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci 

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

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

fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Prevádzkovateľ MIRRI SR si plní svoju úlohu ako poskytovateľ národného projektu 

tým, že na základe požiadavky Európskej komisie overuje cieľovú skupinu 

užívateľov. Bez overenia cieľovej skupiny užívateľov nie je možné zo strany MIRRI 

SR potvrdiť oprávnenosť poskytnutia príspevku pre prijímateľa národného projektu– 

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

tohto oprávnenia prevádzkovateľ MIRRI SR požaduje nevyhnutné osobné údaje. 

 

13. Spracovatelia osobných údajov: Príslušné organizačné útvary prevádzkovateľa: 

Sekcia sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti ako 

sprostredkovateľský orgán prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného 

programu integrovaná infraštruktúra. 

 

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

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

tak spĺňa požiadavku na obmedzenú výšku príjmu. 
3 Vrátane zodpovedajúceho ročníka v prípade osemročného gymnázia. 
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14. Príjemcovia osobných údajov: 

 

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

a názov školy, 

 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 

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

meno, priezvisko zákonného zástupcu, rodné číslo zákonného zástupcu 

a bydlisko zákonného zástupcu, 

 základné a stredné školy, 

 kontrolné orgány na vnútroštátnej úrovni: Ministerstvo financií Slovenskej 

republiky, externé audítorské subjekty. 

 kontrolné orgány na európskej úrovni: Európska komisia a iné európske 

subjekty, ktoré môžu osobné údaje vyžadovať na účely vysporiadania 

prípadných nezrovnalostí v projekte a na účely kontroly. 

 

15. Prostriedky spracúvania: Priestory jednotlivých spoločných prevádzkovateľov, 

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

oprávnených osôb spoločných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje. 

 

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

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

ustanoveniami  GDPR a relevantnými ustanoveniami vnútroštátneho práva. 

 

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

trvania projektu do 31.12.2028. 

 

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

spoločne s prevádzkovateľom Národnou koalíciou pre digitálne zručnosti a povolania 

Slovenskej republiky od dotknutých osôb. Prevádzkovateľ MIRRI SR 

prostredníctvom Sociálnej poisťovne, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

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

republiky a škôl overuje cieľovú skupinu žiakov a ich zákonných zástupcov – overuje 

informáciu, či užívateľ spĺňa kritériá národného projektu: a to žiaci 

(základných/stredných škôl) ako členovia domácností s max. výškou 60 % mediánu 

príjmu vrátane v hmotnej núdzi, v sociálne znevýhodnenom prostredí, a žiaci 1 

ročníka stredných škôl.  

 

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

Nie, nevykonáva sa. 

 

20. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie 

vrátane profilovania. 

 

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

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

uplatniť nasledovné práva dotknutej osoby: 

o) právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov, 

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

týkajúcich sa ich spracúvania, 

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

jej týkajú, 

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

s) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, 

t) právo na prenosnosť osobných údajov,  

u) právo namietať spracúvanie osobných údajov. 

Právo dotknutej osoby na neuplatňovanie rozhodovania založeného výlučne na 

automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania sa na tu uvedené 

účely neuplatňuje.  

 

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

u prevádzkovateľa alebo u jeho zodpovednej osoby. 

 

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

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

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

neposkytnutia osobných údajov dotknutá osoba nemôže byť konečným užívateľom 

poukazu na nákup digitálneho vybavenia a softvéru pre žiaka. 

 

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

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

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

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

neskorších predpisov.  

 

  



74 
 

ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ V PROFILE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

 

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 

mailto:zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk
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zmluvy a odberatelia, pre ktorých uchádzač/záujemca dodával tovar, poskytoval 

služby, realizoval stavebné práce. 

 

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. 
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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: 

v) právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov, 

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

týkajúcich sa ich spracúvania, 
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x) právo na opravu nesprávnych a na doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa 

jej týkajú, 

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

z) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, 

aa) právo na prenosnosť osobných údajov,  

bb) 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.  

 
 

 


