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Plnenie informačnej povinnosti prevádzkovateľa 

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 

EVIDENCIA VÝBEROVÝCH KONANÍ DO ŠTÁTNOZAMESTNANECKÉHO A 

PRACOVNÉHO POMERU 

 

II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI 

Názov prevádzkovateľa Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie Slovenskej republiky 

Identifikačné číslo 

organizácie (IČO) 
50 349 287 

Obec a PSČ    Bratislava, 811 05 

Ulica a číslo Štefánikova 15 

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  

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

Okruh oprávnených osôb poverení zamestnanci MIRRI alebo zamestnanci MIRRI 

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 

absolventov a do registra nadbytočných štátnych 

zamestnancov, 

mailto:zodpovedna.osoba@vicepremier.gov.sk
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− 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 (MIRRI 

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 podľa platnej legislatívy EÚ a SR. 

 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

Poskytovanie osobných údajov 

Tretie strany (prípadne okruh tr. 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 Úradu vlády 

SR 

Súhlas dotknutej osoby (ak uchádzač podá 

žiadosť o zamestnanie na konkrétnom 

organizačnom útvare) 

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 

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 
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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 

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

 

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou. 

 

VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

MIRRI uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle 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 (ďalej len „Nariadenie 

GDPR“). 

 

− Na účely ponuky voľného pracovného miesta alebo ponuky voľného 

štátnozamestnaneckého miesta v dočasnej štátnej službe, ktoré je MIRRI oprávnený 

obsadiť bez výberového konania po dobu pol roka, 

− V zmysle platného Registratúrneho poriadku MIRRI archivuje žiadosti o zamestnanie  

po dobu 5 rokov,  

− MIRRI 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, 

7. v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním / profilovaním, 

8. odvolať súhlas, 

9. podať sťažnosť dozornému orgánu, 

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

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

13. na zastupovanie, 

14. byť informovaný v prípade porušenia ochrany osobných údajov. 

 

Bližšie informácie o vybavovaní vyššie uvedených práv prevádzkovateľom sú 

dostupné na web stránke MIRRI v sekcii ochrana osobných údajov 

https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/ochrana-osobnych-udajov/   
 

 

  

https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/ochrana-osobnych-udajov/
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Plnenie informačnej povinnosti prevádzkovateľa 

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 

DATABÁZA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE 

 

II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI 

Názov prevádzkovateľa Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie Slovenskej republiky 

Identifikačné číslo 

organizácie (IČO) 
50 349 287 

Obec a PSČ    Bratislava, 811 05 

Ulica a číslo Štefánikova 15 

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  

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

Okruh oprávnených osôb poverení zamestnanci MIRRI alebo zamestnanci MIRRI 

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 (MIRRI 

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 podľa platnej legislatívy EÚ a SR. 

 

 

 

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

Poskytovanie osobných údajov 

Tretie strany (prípadne okruh tr. 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 Úradu vlády 

SR 

Súhlas dotknutej osoby (ak uchádzač podá 

žiadosť o zamestnanie na konkrétnom 

organizačnom útvare) 

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 

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 
––––––––––– 
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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 

MIRRI uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle 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 (ďalej len „Nariadenie 

GDPR“). 

 

− Na účely ponuky voľného pracovného miesta alebo ponuky voľného 

štátnozamestnaneckého miesta v dočasnej štátnej službe, ktoré je MIRRI oprávnený 

obsadiť bez výberového konania po dobu pol roka. 

− V zmysle platného Registratúrneho poriadku MIRRI archivuje žiadosti o zamestnanie  

po dobu 5 rokov.  

− MIRRI 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, 

7. v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním / profilovaním, 

8. odvolať súhlas, 

9. podať sťažnosť dozornému orgánu, 

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

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

12. na náhradu škody, 

13. na zastupovanie, 

14. byť informovaný v prípade porušenia ochrany osobných údajov. 

 

Bližšie informácie o vybavovaní vyššie uvedených práv prevádzkovateľom sú 

dostupné na web stránke MIRRI v sekcii ochrana osobných údajov 

https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/ochrana-osobnych-udajov/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/ochrana-osobnych-udajov/
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Plnenie informačnej povinnosti prevádzkovateľa 

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 

DOHODY O PRÁCACH VYKONÁVANÝCH V SLUŽBNOM ÚRADE 

 

II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI 

Názov prevádzkovateľa Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie Slovenskej republiky 

Identifikačné číslo 

organizácie (IČO) 
50 349 287 

Obec a PSČ    Bratislava, 811 05 

Ulica a číslo Štefánikova 15 

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  

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

Okruh oprávnených osôb poverení zamestnanci MIRRI alebo zamestnanci MIRRI 

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 (MIRRI 

rešpektuje zásadu minimalizácie 

spracúvaných osobných údajov 

v zmysle Nariadenia GDPR 

a spracúva len osobné údaje 

nevyhnuté pre danú 

spracovateľskú činnosť) 

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 ZŤP 

mailto:zodpovedna.osoba@vicepremier.gov.sk
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Označenie bezpečnostných 

opatrení  

Popis bezpečnostných opatrení na ochranu osobných 

údajov podľa platnej legislatívy EÚ a SR. 

 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

Poskytovanie osobných údajov 

Tretie strany (prípadne okruh tr. 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 

MIRRI uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
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spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie 

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, 

7. v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním / profilovaním, 

8. odvolať súhlas, 

9. podať sťažnosť dozornému orgánu, 

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

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

12. na náhradu škody, 

13. na zastupovanie, 

14. byť informovaný v prípade porušenia ochrany osobných údajov. 

 

Bližšie informácie o vybavovaní vyššie uvedených práv prevádzkovateľom sú dostupné  

na web stránke MIRRI v sekcii ochrana osobných údajov 

https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/ochrana-osobnych-udajov/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/ochrana-osobnych-udajov/
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Plnenie informačnej povinnosti prevádzkovateľa 

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 

INFOZÁKON 

 

II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI 

Názov prevádzkovateľa Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie Slovenskej republiky 

Identifikačné číslo organizácie 

(IČO) 
50 349 287 

Obec a PSČ    Bratislava, 811 05 

Ulica a číslo Štefánikova 15 

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  

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

Okruh oprávnených osôb poverení zamestnanci MIRRI alebo zamestnanci MIRRI 

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  

Kategórie osobných údajov bežné osobné údaje 

mailto:zodpovedna.osoba@vicepremier.gov.sk
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Vymenovanie spracúvaných 

osobných údajov (MIRRI 

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 podľa platnej legislatívy EÚ a SR. 

 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

Poskytovanie osobných údajov 

Tretie strany (prípadne okruh tr. strán) Právny základ 

Orgány štátnej správy a verejnej moci na 

výkon kontroly a dozoru 

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 

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 

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou. 
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VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

MIRRI uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle 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 (ďalej len „Nariadenie 

GDPR“). 

  

Po dobu 10 rokov a v 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, 

7. v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním / profilovaním, 

8. odvolať súhlas, 

9. podať sťažnosť dozornému orgánu, 

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

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

12. na náhradu škody, 

13. na zastupovanie, 

14. byť informovaný v prípade porušenia ochrany osobných údajov. 

 

Bližšie informácie o vybavovaní vyššie uvedených práv prevádzkovateľom sú 

dostupné na web stránke MIRRI v sekcii ochrana osobných údajov 

https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/ochrana-osobnych-udajov/ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/ochrana-osobnych-udajov/
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Plnenie informačnej povinnosti prevádzkovateľa 

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 

Identifikačné číslo organizácie 

(IČO) 
50 349 287 

Obec a PSČ    Bratislava, 811 05 

Ulica a číslo Štefánikova 15 

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  

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

Okruh oprávnených osôb poverení zamestnanci MIRRI alebo zamestnanci MIRRI 

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 

mailto:zodpovedna.osoba@vicepremier.gov.sk


17 
 

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

v platnom znení  

Kategórie osobných údajov bežné osobné údaje 

Vymenovanie spracúvaných 

osobných údajov (MIRRI 

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 podľa platnej legislatívy EÚ a SR. 

 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

Poskytovanie osobných údajov 

Tretie strany (prípadne okruh tr. strán) Právny základ 

Orgány štátnej správy a verejnej moci na 

výkon kontroly a dozoru 
− Nariadenie Rady EÚ č. 2016/679 z 27. 

apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov, 

− zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov v platnom znení. 

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, 

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

 

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou. 

 

VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

MIRRI uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle 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 (ďalej len „Nariadenie 

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 a 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, 

7. v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním / profilovaním, 

8. odvolať súhlas, 

9. podať sťažnosť dozornému orgánu, 

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

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

12. na náhradu škody, 

13. na zastupovanie, 

14. byť informovaný v prípade porušenia ochrany osobných údajov. 

 

Bližšie informácie o vybavovaní vyššie uvedených práv prevádzkovateľom sú 

dostupné na web stránke MIRRI u v sekcii ochrana osobných údajov 

https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/ochrana-osobnych-udajov/ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/ochrana-osobnych-udajov/
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Plnenie informačnej povinnosti prevádzkovateľa 

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 

ZMLUVNÉ VZŤAHY 

 

II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI 

Názov prevádzkovateľa Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie Slovenskej republiky 

Identifikačné číslo 

organizácie (IČO) 
50 349 287 

Obec a PSČ    Bratislava, 811 05 

Ulica a číslo Štefánikova 15 

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  

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

Okruh oprávnených osôb poverení zamestnanci MIRRI alebo zamestnanci MIRRI 

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 (MIRRI 

rešpektuje zásadu 

minimalizácie spracúvaných 

meno, priezvisko, tituly, dátum narodenia, číslo 

občianskeho preukazu, rodné číslo, adresa, telefón,  

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

výpisy, oprávnenia 

mailto:zodpovedna.osoba@vicepremier.gov.sk
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osobných údajov v zmysle 

Nariadenia GDPR a spracúva 

len osobné údaje nevyhnuté pre 

danú spracovateľskú činnosť) 

Označenie bezpečnostných 

opatrení  

Popis bezpečnostných opatrení na ochranu osobných 

údajov podľa platnej legislatívy EÚ a SR. 

 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

Poskytovanie osobných údajov 

Tretie strany (prípadne okruh tr. 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 

MIRRI uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle 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 (ďalej len „Nariadenie 

GDPR“). 

 

V zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. 
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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, 

7. v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním / profilovaním, 

8. odvolať súhlas, 

9. podať sťažnosť dozornému orgánu, 

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

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

12. na náhradu škody, 

13. na zastupovanie, 

14. byť informovaný v prípade porušenia ochrany osobných údajov. 

 

Bližšie informácie o vybavovaní vyššie uvedených práv prevádzkovateľom sú dostupné  

na web stránke MIRRI v sekcii ochrana osobných údajov 

https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/ochrana-osobnych-udajov/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/ochrana-osobnych-udajov/
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Plnenie informačnej povinnosti prevádzkovateľa 

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 

SŤAŽNOSTI  

 

II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI 

Názov prevádzkovateľa Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie Slovenskej republiky 

Identifikačné číslo organizácie 

(IČO) 
50 349 287 

Obec a PSČ    Bratislava, 811 05 

Ulica a číslo Štefánikova 15 

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  

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

Okruh oprávnených osôb poverení zamestnanci MIRRI alebo zamestnanci MIRRI 

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 (MIRRI 

rešpektuje zásadu minimalizácie 

spracúvaných osobných údajov 

v zmysle Nariadenia GDPR 

a spracúva len osobné údaje 

nevyhnuté pre danú 

spracovateľskú činnosť) 

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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Označenie bezpečnostných 

opatrení  

Popis bezpečnostných opatrení na ochranu osobných 

údajov podľa platnej legislatívy EÚ a SR. 

 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

Poskytovanie osobných údajov 

Tretie strany (prípadne okruh tr. 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 

MIRRI uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle 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 (ďalej len „Nariadenie 

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, 

7. v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním / profilovaním, 

8. odvolať súhlas, 

9. podať sťažnosť dozornému orgánu, 

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

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

12. na náhradu škody, 

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

 

Bližšie informácie o vybavovaní vyššie uvedených práv prevádzkovateľom sú dostupné  

na web stránke MIRRI v sekcii ochrana osobných údajov 

https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/ochrana-osobnych-udajov/ 

 

 

  

https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/ochrana-osobnych-udajov/
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Plnenie informačnej povinnosti prevádzkovateľa 

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 

SÚDNE SPORY 

 

II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI 

Názov prevádzkovateľa Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie Slovenskej republiky 

Identifikačné číslo 

organizácie (IČO) 
50 349 287 

Obec a PSČ    Bratislava, 811 05 

Ulica a číslo Štefánikova 15 

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  

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

Okruh oprávnených osôb poverení zamestnanci MIRRI alebo zamestnanci MIRRI 

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 (MIRRI 

rešpektuje zásadu 

minimalizácie spracúvaných 

osobných údajov v zmysle 

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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Nariadenia GDPR a spracúva 

len osobné údaje nevyhnuté pre 

danú spracovateľskú činnosť)    

Označenie bezpečnostných 

opatrení  

Popis bezpečnostných opatrení na ochranu osobných 

údajov podľa platnej legislatívy EÚ a SR. 

 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

Poskytovanie osobných údajov 

Tretie strany (prípadne okruh tr. 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 

MIRRI uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle 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 (ďalej len „Nariadenie 

GDPR“). 

 

V zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. 
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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, 

7. v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním / profilovaním, 

8. odvolať súhlas, 

9. podať sťažnosť dozornému orgánu, 

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

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

12. na náhradu škody, 

13. na zastupovanie, 

14. byť informovaný v prípade porušenia ochrany osobných údajov. 

 

Bližšie informácie o vybavovaní vyššie uvedených práv prevádzkovateľom sú 

dostupné na web stránke MIRRI v sekcii ochrana osobných údajov 

https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/ochrana-osobnych-udajov/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/ochrana-osobnych-udajov/
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Plnenie informačnej povinnosti prevádzkovateľa 

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 

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

 

II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI 

Názov prevádzkovateľa Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie Slovenskej republiky 

Identifikačné číslo 

organizácie (IČO) 
50 349 287 

Obec a PSČ    Bratislava, 811 05 

Ulica a číslo Štefánikova 15 

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  

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

Okruh oprávnených osôb poverení zamestnanci MIRRI alebo zamestnanci MIRRI 

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 ÚPVS. 

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-Govermente). 

Okruh dotknutých osôb    kontaktné osoby, členovia komisie a poroty 

Kategórie osobných údajov bežné osobné údaje 

mailto:zodpovedna.osoba@vicepremier.gov.sk
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Vymenovanie spracúvaných 

osobných údajov (MIRRI 

rešpektuje zásadu minimalizácie 

spracúvaných osobných údajov 

v zmysle Nariadenia GDPR a 

spracúva len osobné údaje 

nevyhnuté pre danú 

spracovateľskú činnosť) 

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

a e-mailový kontakt kontaktných osôb, mená 

a priezviská členov komisie a poroty 

Označenie bezpečnostných 

opatrení  

Popis bezpečnostných opatrení na ochranu osobných 

údajov podľa platnej legislatívy EÚ a SR. 

 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

Poskytovanie osobných údajov 

Tretie strany (prípadne okruh tr. 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 

MIRRI uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle 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 (ďalej len „Nariadenie 

GDPR“). 

 

V 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, 
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2. na opravu, 

3. na vymazanie / zabudnutie, 

4. na obmedzenie spracúvania, 

5. na prenosnosť údajov, 

6. namietať, 

7. v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním / profilovaním, 

8. odvolať súhlas, 

9. podať sťažnosť dozornému orgánu, 

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

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

12. na náhradu škody, 

13. na zastupovanie, 

14. byť informovaný v prípade porušenia ochrany osobných údajov. 

 

Bližšie informácie o vybavovaní vyššie uvedených práv prevádzkovateľom sú dostupné  

na web stránke MIRRI v sekcii ochrana osobných údajov 

https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/ochrana-osobnych-udajov/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/ochrana-osobnych-udajov/
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Plnenie informačnej povinnosti prevádzkovateľa 

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 

PODNETY SÚVISIACE S OZNAMOVANÍM PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI 

 

II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI 

Názov prevádzkovateľa Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie Slovenskej republiky 

Identifikačné číslo organizácie 

(IČO) 
50 349 287 

Obec a PSČ    Bratislava, 811 05 

Ulica a číslo Štefánikova 15 

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  

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

Okruh oprávnených osôb poverení zamestnanci MIRRI alebo zamestnanci MIRRI 

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 MIRRI, za oznamovateľa sa považuje 

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

k tomu istému zamestnávateľovi 

Kategórie osobných údajov bežné osobné údaje 

Vymenovanie spracúvaných 

osobných údajov (MIRRI 

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 podľa platnej legislatívy EÚ a SR. 

 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

Poskytovanie osobných údajov 

Tretie strany (prípadne okruh tr. 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 

MIRRI uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle 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 (ďalej len „Nariadenie 

GDPR“). 

 

V 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, 
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2. na opravu, 

3. na vymazanie / zabudnutie, 

4. na obmedzenie spracúvania, 

5. na prenosnosť údajov, 

6. namietať, 

7. v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním / profilovaním, 

8. odvolať súhlas, 

9. podať sťažnosť dozornému orgánu, 

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

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

12. na náhradu škody, 

13. na zastupovanie, 

14. byť informovaný v prípade porušenia ochrany osobných údajov. 

 

Bližšie informácie o vybavovaní vyššie uvedených práv prevádzkovateľom sú dostupné  

na web stránke MIRRI v sekcii ochrana osobných údajov 

https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/ochrana-osobnych-udajov/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/ochrana-osobnych-udajov/
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Plnenie informačnej povinnosti prevádzkovateľa 

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 

UPLATŇOVANIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PRI VÝKONE 

VEREJNEJ MOCI 

 

II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI 

Názov prevádzkovateľa Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie Slovenskej republiky 

Identifikačné číslo 

organizácie (IČO) 
50 349 287 

Obec a PSČ    Bratislava, 811 05 

Ulica a číslo Štefánikova 15 

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  

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

Okruh oprávnených osôb poverení zamestnanci MIRRI alebo zamestnanci MIRRI 

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 

osobných údajov (MIRRI 

rešpektuje zásadu 

Meno, priezvisko a adresa pobytu, adresa na doručovanie 

v elektronickej forme, podpis, ďalšie osobné údaje 

zistené alebo poskytnuté v priebehu vybavovania 

mailto:zodpovedna.osoba@vicepremier.gov.sk
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minimalizácie spracúvaných 

osobných údajov v zmysle 

Nariadenia GDPR a spracúva 

len osobné údaje nevyhnuté pre 

danú spracovateľskú činnosť) 

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 MIRRI. 

Označenie bezpečnostných 

opatrení  

Popis bezpečnostných opatrení na ochranu osobných 

údajov podľa platnej legislatívy EÚ a SR. 

 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

Poskytovanie osobných údajov 

Tretie strany (prípadne okruh tr. 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 (NKÚ, 

ÚOOÚ SR, PZ SR, 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 

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou. 

 

VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

MIRRI uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle 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 (ďalej len „Nariadenie 

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, 

7. v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním / profilovaním, 

8. odvolať súhlas, 

9. podať sťažnosť dozornému orgánu, 

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

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

12. na náhradu škody, 

13. na zastupovanie, 

14. byť informovaný v prípade porušenia ochrany osobných údajov. 

 

Bližšie informácie o vybavovaní vyššie uvedených práv prevádzkovateľom sú 

dostupné na web stránke MIRRI v sekcii ochrana osobných údajov 

https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/ochrana-osobnych-udajov/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/ochrana-osobnych-udajov/
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Plnenie informačnej povinnosti prevádzkovateľa 

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 

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 

Identifikačné číslo organizácie 

(IČO) 
50 349 287 

Obec a PSČ    Bratislava, 811 05 

Ulica a číslo Štefánikova 15 

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  

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

Okruh oprávnených osôb Poverení zamestnanci MIRRI alebo zamestnanci MIRRI 

pracujúci na dohodu 

 

III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH 

Účel spracúvania osobných 

údajov 

Evidencia návštev v objektoch MIRRI (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 MIRRI 

Kategórie osobných údajov bežné osobné údaje 

Vymenovanie spracúvaných 

osobných údajov (MIRRI 

rešpektuje zásadu minimalizácie 

spracúvaných osobných údajov 

v zmysle Nariadenia GDPR 

a spracúva len osobné údaje 

nevyhnuté pre danú 

spracovateľskú činnosť) 

titul, meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu, 

resp. číslo služobného preukazu alebo cestovného 

dokladu 

mailto:zodpovedna.osoba@vicepremier.gov.sk
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Označenie bezpečnostných 

opatrení  

Popis bezpečnostných opatrení na ochranu osobných 

údajov podľa platnej legislatívy EÚ a SR. 
 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

Poskytovanie osobných údajov 

Tretie strany (prípadne okruh tr. strán) Právny základ 

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

Iný oprávnený subjekt Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle  

Nariadenia Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 

2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

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

osobných údajov v platnom znení. 

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 

MIRRI uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle 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 (ďalej len „Nariadenie 

GDPR“). 

 

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, 

7. v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním / profilovaním, 

8. odvolať súhlas, 

9. podať sťažnosť dozornému orgánu, 

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

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

13. na zastupovanie, 

14. byť informovaný v prípade porušenia ochrany osobných údajov. 

 

Bližšie informácie o vybavovaní vyššie uvedených práv prevádzkovateľom sú 

dostupné na web stránke MIRRI v sekcii ochrana osobných údajov 

https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/ochrana-osobnych-udajov/ 

 

 

  

https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/ochrana-osobnych-udajov/
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Plnenie informačnej povinnosti prevádzkovateľa 

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 

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 

Identifikačné číslo 

organizácie (IČO) 
50 349 287 

Obec a PSČ    Bratislava, 811 05 

Ulica a číslo Štefánikova 15 

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  

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

Okruh oprávnených osôb poverení zamestnanci MIRRI 

 

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 (MIRRI 

rešpektuje zásadu minimalizácie 

spracúvaných osobných údajov 

v zmysle Nariadenia GDPR a 

spracúva len osobné údaje 

nevyhnuté pre danú 

spracovateľskú činnosť)    

titul, meno, priezvisko, funkcia, organizácia / označenie 

subjektu, ktorý účastník podujatia zastupuje / 

zamestnávateľ, podpis, osobné číslo 

mailto:zodpovedna.osoba@vicepremier.gov.sk
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Označenie bezpečnostných 

opatrení  

Popis bezpečnostných opatrení na ochranu osobných 

údajov podľa platnej legislatívy EÚ a SR. 

 
 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

Poskytovanie osobných údajov 

Tretie strany (prípadne okruh tr. strán) Právny základ 

Iný oprávnený subjekt Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle  

Nariadenia Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 

2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

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

osobných údajov v platnom znení. 

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 

MIRRI uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle 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 (ďalej len „Nariadenie 

GDPR“). 

Pri agende súvisiacej s EŠIF je potrebné dodržiavať podmienky archivácie stanovené 

v programových dokumentoch. 

V 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, 

7. v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním / profilovaním, 

8. odvolať súhlas, 

9. podať sťažnosť dozornému orgánu, 
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10. na účinný súdny prostriedok nápravy voči rozhodnutiu dozorného orgánu, 

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

12. na náhradu škody, 

13. na zastupovanie, 

14. byť informovaný v prípade porušenia ochrany osobných údajov. 

 

Bližšie informácie o vybavovaní vyššie uvedených práv prevádzkovateľom sú 

dostupné na web stránke MIRRI v sekcii ochrana osobných údajov 

https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/ochrana-osobnych-udajov/ 

 
 

  

https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/ochrana-osobnych-udajov/
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Plnenie informačnej povinnosti prevádzkovateľa 

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 

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 

Identifikačné číslo 

organizácie (IČO) 
50 349 287 

Obec a PSČ    Bratislava, 811 05 

Ulica a číslo Štefánikova 15 

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  

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

Okruh oprávnených osôb poverení zamestnanci MIRRI, oddelenie bezpečnosti, 

koordinátor pre OOÚ 

 

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 (MIRRI 

rešpektuje zásadu 

minimalizácie spracúvaných 

osobných údajov v zmysle 

Nariadenia GDPR a spracúva 

titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko 

mailto:zodpovedna.osoba@vicepremier.gov.sk
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len osobné údaje nevyhnuté pre 

danú spracovateľskú činnosť) 

Označenie bezpečnostných 

opatrení  

Popis bezpečnostných opatrení na ochranu osobných 

údajov podľa platnej legislatívy EÚ a SR. 

 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

Poskytovanie osobných údajov 

Tretie strany (prípadne okruh tr. strán) Právny základ 

Iný oprávnený subjekt Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle  

Nariadenia Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 

2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

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

osobných údajov v platnom znení. 

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 

MIRRI uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle 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 (ďalej len „Nariadenie 

GDPR“). 

Pri agende súvisiacej s EŠIF je potrebné dodržiavať podmienky archivácie stanovené 

v programových dokumentoch. 

Doba poskytovania služby a archivácia v 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, 
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7. v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním / profilovaním, 

8. odvolať súhlas, 

9. podať sťažnosť dozornému orgánu, 

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

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

12. na náhradu škody, 

13. na zastupovanie, 

14. byť informovaný v prípade porušenia ochrany osobných údajov. 

 

Bližšie informácie o vybavovaní vyššie uvedených práv prevádzkovateľom sú 

dostupné na web stránke MIRRI v sekcii ochrana osobných údajov 

https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/ochrana-osobnych-udajov/ 

 

 

 

  

https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/ochrana-osobnych-udajov/
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Plnenie informačnej povinnosti prevádzkovateľa 

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 

VEDENIE AGENDY KOREŠPONDENCIE MIRRI 

 

II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI 

Názov prevádzkovateľa Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie Slovenskej republiky 

Identifikačné číslo 

organizácie (IČO) 
50 349 287 

Obec a PSČ    Bratislava, 811 05 

Ulica a číslo Štefánikova 15 

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 
 

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

Okruh oprávnených osôb poverení zamestnanci MIRRI alebo zamestnanci MIRRI 

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 (MIRRI 

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 podľa platnej legislatívy EÚ a SR. 

 

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

Poskytovanie osobných údajov 

Tretie strany (prípadne okruh tr. 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 

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou. 

 

VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

MIRRI uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle 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 (ďalej len „Nariadenie 

GDPR“). 
 

Doba spracúvania OÚ: do 1 roka Retenčná (archivačná) doba OÚ: 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, 

7. v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním / profilovaním, 

8. odvolať súhlas, 

9. podať sťažnosť dozornému orgánu, 

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

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

12. na náhradu škody, 

13. na zastupovanie, 

14. byť informovaný v prípade porušenia ochrany osobných údajov. 

 

Bližšie informácie o vybavovaní vyššie uvedených práv prevádzkovateľom sú 

dostupné na web stránke MIRRI v sekcii ochrana osobných údajov 

https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/ochrana-osobnych-udajov/ 

 
 

 

https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/ochrana-osobnych-udajov/

