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DOHODY O PRIDELENÍ A POUŽÍVANÍ MOTOROVÉHO VOZIDLA 

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 

DOHODY O PRIDELENÍ A POUŽÍVANÍ MOTOROVÉHO VOZIDLA 

 

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 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 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 a evidencia dohôd o pridelení 

a používaní služobných motorových vozidiel  

na služobné účely, 

- vypracovávanie a evidencia dohôd o pridelení 

a používaní súkromných motorových vozidiel  

na služobné účely, 

- 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. 

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

neskorších predpisov, 

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

mailto:zodpovedna.osoba@vicepremier.gov.sk


4 
 

neskorších predpisov,  

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

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

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony. 

Okruh dotknutých osôb    zamestnanci ministerstva, ktorým boli pridelené 

súkromné  

a služobné motorové vozidlá na služobné účely 

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 trvalého pobytu, číslo 

občianskeho preukazu, dátum narodenia, rodné číslo 

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 tretích 

strán) 

Právny základ 

osobné údaje sa nebudú poskytovať ––––––––––– 

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 Čl. 13 

ods. 1 a 2 a čl. 15 ods.1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 
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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“). 

 

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 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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DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM 

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 

DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM 

 

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 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 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 pracovného času a dovolenky zamestnancov 

ministerstva 

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, 

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

znení, 

 zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 

záujme v platnom znení. 

Okruh dotknutých osôb    zamestnanci ministerstva 

Kategórie osobných údajov bežné osobné údaje 

Vymenovanie spracúvaných 

osobných údajov (Ministerstvo 

titul, meno, priezvisko, osobné číslo, dátum narodenia, 

organizačný útvar ministerstva 

mailto:zodpovedna.osoba@vicepremier.gov.sk
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rešpektuje zásadu minimalizácie 

spracúvaných 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 tretích 

strán) 

Právny základ 

osobné údaje sa nebudú poskytovať –––––––––––––– 

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 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“). 

 

Po dobu 5 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 v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním / profilovaním, 

7. odvolať súhlas, 
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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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IDENTIFIKAČNÉ KARTY 

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní osobných údajov 
 

podľa Čl. 13 ods. 1 a 2 a čl. 15 ods.1Nariadenia 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 

IDENTIFIKAČNÉ KARTY 

 

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 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 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 

Vyhotovovanie identifikačných kariet zamestnancov 

ministerstva a iných osôb, pre ktoré je potrebné 

identifikačné karty vydať. 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

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

spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej 

povinnosti prevádzkovateľa. 

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Okruh dotknutých osôb    zamestnanci ministerstva a iné osoby, ktoré žiadali 

o vydanie identifikačnej karty 

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 

titul, meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu, 

fotografia na účely identifikácie na služobnom 

preukaze 

mailto:zodpovedna.osoba@vicepremier.gov.sk
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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 tretích 

strán) 

Právny základ 

osobné údaje sa nebudú poskytovať ––––––––––– 

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 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“). 

 

Po dobu zamestnaneckého, služobného alebo iného pracovnoprávneho pomeru. 

 

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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SŤAŽNOSTI ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV 

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní osobných údajov 
 

podľa Čl. 13 ods. 1 a 2 a čl. 15 ods.1Nariadenia 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 

SŤAŽNOSTI ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV 

 

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 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 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 podľa zákona 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 a 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. 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. 

Okruh dotknutých osôb    štátny zamestnanec a bývalý štátny zamestnanec 

mailto:zodpovedna.osoba@vicepremier.gov.sk
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vykonávajúci štátnu službu na ministerstve, iné 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 

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 

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 tretích 

strán) 

Právny základ 

Orgány verejnej správy a iné osoby v 

rámci poskytovanej súčinnosti  
 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. 

Sprístupňovanie osobných údajov 

Okruh príjemcov  Právny základ 

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. 

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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01.06.2016 

 

 

 

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“). 

 

10 rokov a v 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, 

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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VNÚTORNÝ AUDIT 

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní osobných údajov 
 

podľa Čl. 13 ods. 1 a 2 a čl. 15 ods.1Nariadenia 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 

VNÚTORNÝ AUDIT 

 

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 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 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 

Výkon vnútorného auditu. 

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. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a 

vnútornom audite, 

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

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

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

 zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy, 

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

k informáciám, 

 zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe 

výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci, 

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

mailto:zodpovedna.osoba@vicepremier.gov.sk
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 zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, 

 zákon č. 40/1964 Zb.  Občiansky zákonník, 

 ďalšie zákony podľa predmetu auditu. 

Okruh dotknutých osôb    zamestnanci ministerstva 

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 trvalého pobytu, dátum 

narodenia, ďalšie osobné údaje podľa predmetu auditu. 

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 tretích 

strán) 

Právny základ 

Úrad vládneho auditu zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole  

a vnútornom audite 

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 

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 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 
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„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, 

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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REGISTRATÚRA  

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 

REGISTRATÚRA 

 

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 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 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 

Správa registratúry 

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. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach 

a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, 

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

zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe 

výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci, 

 vyhláška č. 410/2015 Z. z. Vyhláška Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o podrobnostiach 

výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o 

tvorbe spisu, 

mailto:zodpovedna.osoba@vicepremier.gov.sk
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 výnos č. 525/2011 Z. z. Výnos Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o štandardoch pre elektronické 

informačné systémy na správu registratúry, 

 vyhláška č. 628/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia zákona o archívoch a 

registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. 

Okruh dotknutých osôb    Fyzické osoby (žiadateľ, prijímateľ, partner, užívateľ, 

cieľová skupina, dodávateľ a iné), ak je to nevyhnutné na 

plnenie úloh podľa zákona. 

Kategórie osobných údajov bežné osobné údaje, osobitné osobné 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 

spracovateľskú činnosť) 

meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, 

adresa trvalého pobytu, štátne občianstvo, národnosť, 

etnický pôvod, údaje podľa osobitného predpisu (príloha 

č. 1 nariadenia EÚ č. 1304/2013) a ďalšie údaje 

v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh v zmysle 

zákona. 

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 tretích 

strán) 

Právny základ 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch  

a registratúrach a o doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

Štátny archív  zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch 

a registratúrach a o doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  

po uplynutí lehoty uloženia. 

Orgány štátnej správy a verejnej moci na 

výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát 

práce, rada škôl), zástupcovia 

zamestnancov 

 zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 

v znení neskorších predpisov, 

 zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce 

a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 

Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 

zamestnaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, 

 zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, 

 zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci a o zmene 
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a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

 zákon 502/2001 i finančnej kontrole 

a vnútornom audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

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 
01.06.2016 

 

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“). 

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 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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PERSONÁLNA A MZDOVÁ AGENDA 

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní osobných údajov 
 

podľa Čl. 13 ods. 1 a 2 a čl. 15 ods.1Nariadenia 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 

PERSONÁLNA A MZDOVÁ AGENDA 

 

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 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 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 osobných spisov štátnych zamestnancov, 

zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme  

a štátnych zamestnancov vo verejnej funkcii, plnenie 

povinnosti zamestnávateľa súvisiacich s pracovným 

pomerom a štátnozamestnaneckým pomerom, vrátane 

predzmluvných vzťahov a dohôd o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

Právny základ spracúvania   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, 

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

mailto:zodpovedna.osoba@vicepremier.gov.sk
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neskorších predpisov, 

 zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 

záujme v znení neskorších predpisov,  

 zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

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

zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o 

poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  v znení neskorších predpisov, 

 zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 

neskorších predpisov, 

 zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 

neskorších predpisov,  

 zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom 

sporení v znení neskorších predpisov,  

 zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom 

sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov, 

 zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

 zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej 

pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, 

 zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene 

a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z 

príjmov v znení neskorších predpisov, 

 zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných 

skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, 

 zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia  a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 

 zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 

 zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

 zákon č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch 

niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky. 

Okruh dotknutých osôb    uchádzači o zamestnanie, zamestnanci ministerstva, 

manželia  

alebo manželky zamestnancov ministerstva, vyživované 

deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí 

zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci 
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ministerstva 

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 

spracovateľskú činnosť) 

 meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, 

 rodné číslo, dátum a miesto narodenia, 

 podpis,  

 rodinný stav, 

 štátna príslušnosť,  

 štátne občianstvo,  

 trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, 

 pohlavie, 

 údaje o vzdelaní, 

 spôsobilosť na právne úkony, 

 poberanie prídavkov na deti, 

 mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné 

náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon 

pracovnej činnosti, 

 údaje o odpracovanom čase, 

 údaje o bankovom účte fyzickej osoby, 

 sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným 

súdom alebo správnym orgánom, 

 peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené 

zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím 

príslušných orgánov, 

 neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a 

dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo 

ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v 

hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, 

peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych 

dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré je 

zamestnanec povinný vrátiť na základe 

vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného 

predpisu, 

 ročný úhrn vyplateného dôchodku, 

 údaje o pracovnej neschopnosti, 

 údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, 

 údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, 

 údaje o zamestnávateľoch, 

 pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu štátnej 

služby alebo pracovnej činnosti,  

 údaje o rodinných príslušníkoch  v rozsahu meno, 

priezvisko, adresa, dátum narodenia, 

 údaje o manželovi alebo manželke, deťoch, rodičoch 

detí  v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, 

rodné číslo, adresa,  

 údaje z potvrdenia o zamestnaní, 

 údaje o vedení zamestnanca v evidencii 

nezamestnaných občanov, 
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 údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej 

dovolenky, 

 údaje z dokladu o bezúhonnosti, 

 údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, 

 údaje zo zamestnaneckej zmluvy doplnkovej 

dôchodkovej poisťovne, 

 údaje o členstve v odborovej organizácii a platbe 

členského príspevku odborovej organizácii, 

 osobné údaje z majetkového priznania štátnych 

zamestnancov, 

 údaje z majetkového priznania zamestnancov pri 

výkone práce o verejnom záujme, 

 osobné údaje spracúvané na oprávnení oboznamovať 

sa s utajovanými skutočnosťami, 

 osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia 

o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, 

 výkon služby v služobnom pomere,  

 údaje uvedené v životopise, 

 fotografia na účely identifikácie na služobnom 

preukaze. 

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 tretích 

strán) 

Právny základ 

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

poistení v platnom znení, 

 zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom 

dôchodkovom sporení a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení. 

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

poistení a o zmene a doplnení zákona  

č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení. 

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

v platnom znení. 

Doplnkové dôchodkové sporiteľne zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom 

dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení. 

Dôchodkové správcovské spoločnosti  zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení v platnom znení, 

 zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom 

dôchodkovom sporení a o zmene 
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a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení. 

Orgány štátnej správy a verejnej moci na 

výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát 

práce) 

 zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 

v platnom znení, 

 zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce 

v platnom znení, 

 zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia 

v platnom znení, 

 zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci v platnom 

znení, 

 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. 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

SR 
 zákon č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení, 

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

správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny 

a služieb zamestnanosti v platnom znení. 

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

poriadok v platnom znení, 

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

v platnom znení. 

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

exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný 

poriadok) v platnom znení. 

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, 

 zákona 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. 

Sťažovateľ a iné osoby, ktorých sa  zákon č. 470/2019 Z. z., ktorým sa mení  
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sťažnosť týka 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. 

Zverejňovanie osobných údajov 

Spôsob zverejnenia Právny základ 

Webová stránka ministerstva a/alebo 

Intranet ministerstva 

všeobecne záväzný právny predpis v zmysle  

Nariadenia Rady a 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 

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 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 uchovávané v rámci osobného spisu štátneho zamestnanca = 50 rokov 

- Majetkové priznanie = 5 rokov  

- Predzmluvné vzťahy – výberové konania a žiadosti o zamestnanie = 5 rokov  

- zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme - Do 70 roku života zamestnanca  

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

= 10 rokov 

- evidencia dochádzky = 3 roky 

- podklady pre odmeny zamestnancov ministerstva a vedúcich ústredných orgánov štátnej 

správy = 10 rokov 

- plán čerpania dovoleniek = 3 roky 

- plány, stáže, semináre, školenia a študijné pobyty = 5 rokov 

- povolenie vstupu do objektov vrátane evidencie = 3 roky 

- pracovno-právne spory = 5 rokov 
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- evidencia dôchodcov a osôb so zmenenou pracovnou schopnosťou = 5 rokov 

- starostlivosť o zamestnancov (nemocenské a sociálne zabezpečenie) = 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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MOBILNÁ KOMUNIKÁCIA 

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní osobných údajov 
 

podľa Čl. 13 ods. 1 a 2 a čl. 15 ods.1Nariadenia 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 

MOBILNÁ KOMUNIKÁCIA 

 

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 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 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 

Spracovanie žiadosti o prenesenie čísla k spoločnosti 

Slovak Telekom  (na prepis telefónneho čísla s FO na 

PO) 

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. 351/2011 Z. z. o elektronických 

komunikáciách § 44, § 48 ods. 7, § 50 ods. 2 písm. 

c), § 59 ods. 2,  

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

 zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov, Čl. 2.3 Všeobecných 

podmienok poskytovania verejných elektronických 

komunikačných služieb prostredníctvom verejnej 

telefónnej siete spoločnosti O2 Slovakia, s. r. o. 

(príloha Rámcovej dohody),  

mailto:zodpovedna.osoba@vicepremier.gov.sk
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 Opatrenia Telekomunikačného úradu Slovenskej 

republiky zo dňa 16.12.2004, č. O-7/2004, ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti zabezpečenia prenositeľnosti 

čísla v znení neskorších predpisov. 

Okruh dotknutých osôb    dotknutí zamestnanci ministerstva 

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 trvalého pobytu, 

súkromné telefónne číslo, ČOP, rodné číslo, štátna 

príslušnosť, podpis. 

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 tretích 

strán) 

Právny základ 

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 

Bratislava, 817 62 

Rámcová dohoda č. 134/2019 

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 

09.03.2019 

 

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“). 

 

V zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. 
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VII. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY 

Dotknutá osoba má podľa článku 15 ods. 1 písm. e) a f) Nariadenia GDPR právo požadovať 

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 DIPLOMATICKÝCH A SLUŽOBNÝCH PASOV 

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 

EVIDENCIA DIPLOMATICKÝCH A SLUŽOBNÝCH PASOV 

 

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 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 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 diplomatických a služobných pasov  

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, 

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

zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Okruh dotknutých osôb    zamestnanci ministerstva 

Kategórie osobných údajov bežné osobné údaje (diplomatický pas, služobný pas) 

Vymenovanie spracúvaných 

osobných údajov (Ministerstvo 

osobné údaje uvedené v diplomatickom a služobnom 

pase a v žiadosti o diplomatický a služobný pas: titul, 

mailto:zodpovedna.osoba@vicepremier.gov.sk
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rešpektuje zásadu minimalizácie 

spracúvaných osobných údajov 

v zmysle Nariadenia GDPR 

a spracúva len osobné údaje 

nevyhnuté pre danú 

spracovateľskú činnosť) 

meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto 

narodenia, pohlavie, štátna príslušnosť, trvalé bydlisko 

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 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. 

Ministerstvo zahraničných vecí 

a európskych záležitostí Slovenskej 

republiky 

zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných 

dokladoch e o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

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 

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“).  

 

VII. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY 
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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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UPLATŇOVANIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ 

ZAMESTNANCAMI MINISTERSTVA 

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 

UPLATŇOVANIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ 

ZAMESTNANCAMI 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 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 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 

zamestnancami ministerstva. 

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. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 

neskorších predpisov,  

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

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

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony,  

 zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 

záujme v znení neskorších predpisov 

mailto:zodpovedna.osoba@vicepremier.gov.sk
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Okruh dotknutých osôb    fyzické osoby – prevádzkovatelia a sprostredkovatelia, 

oprávnené osoby prevádzkovateľov 

a sprostredkovateľov, dotknuté osoby, iné fyzické osoby 

v postavení zamestnanca 

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 a priezvisko, podpis, ďalšie osobné údaje zistené 

alebo poskytnuté v priebehu riešenia náhrady škody 

spôsobenej zamestnancami ministerstva 

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 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. 

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 

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 
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takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES v. EÚ L 119, 4.5.2016. (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 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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BEZPEČNOSTNÉ PREVIERKY A UTAJOVANÉ SKUTOČNOSTI 

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 

BEZPEČNOSTNÉ PREVIERKY A UTAJOVANÉ SKUTOČNOSTI 

 

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 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 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 

Vykonávanie bezpečnostných previerok určených osôb 

I. stupňa na oboznamovanie sa s utajovanými 

skutočnosťami stupňa utajenia vyhradené, 

vyhodnocovanie čiastkových podkladových materiálov 

na vykonanie bezpečnostných previerok II.,  III. a IV. 

stupňa a vedenie evidencií o vzniku a zániku určenia 

osôb na oboznamovanie sa s utajovanými 

skutočnosťami 

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. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných 

skutočností v znení neskorších predpisov 

Okruh dotknutých osôb    zamestnanci ministerstva, manžel/manželka zamestnanca 

ministerstva, druh a družka zamestnanca, deti 

zamestnancov, osoby žijúce so zamestnancom 

mailto:zodpovedna.osoba@vicepremier.gov.sk
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v spoločnej domácnosti  

a ďalšie osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné  

na vykonávanie bezpečnostných previerok 

Kategórie osobných údajov osobitná 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) 

- osobné údaje uvedené v životopise, 

- osobné údaje uvedené vo výpise z registra trestov, 

- ďalšie osobné údaje nevyhnutné na vykonávanie 

bezpečnostných previerok v zmysle vyhlášky 

Národného bezpečnostného úradu č. 331/2004 Z. z.  

o personálnej bezpečnosti a o skúške bezpečnostného 

zamestnanca. 

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 tretích 

strán) 

Právny základ 

Národný bezpečnostný úrad SR zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane 

utajovaných skutočností 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 

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“). 

 

Podľa požiadaviek zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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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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AGENDA KONTROLÓRA 

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 

AGENDA KONTROLÓRA 

 

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 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 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 

Výkon kontroly podľa zákona o kontrole v štátnej správe, 

evidencia správ o vykonaných kontrolách. 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

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

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej 

povinnosti prevádzkovateľa. 

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

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

vnútornom audite. 

Okruh dotknutých osôb    zamestnanci kontrolovaných útvarov ministerstva 

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 

meno, priezvisko, titul, funkcia, ďalšie osobné údaje 

v zmysle predmetu kontroly 

mailto:zodpovedna.osoba@vicepremier.gov.sk
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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 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 
01.06.2016 

 

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“). 
 

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 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. 
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Bližšie informácie o vybavovaní vyššie uvedených práv prevádzkovateľom sú dostupné 

na web stránke ministerstva v sekcii ochrana osobných údajov. 
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SPRACÚVANIE ÚDAJOV O ZDRAVÍ 

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 ÚDAJOV O ZDRAVÍ 

 

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 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 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 

identifikácia infekčnosti / neinfekčnosti na prenosné 

ochorenie COVID-19 formou antigénových alebo PCR 

testov. 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

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

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej 

povinnosti prevádzkovateľa. 

- zákon č. § 250b ods. 6 a 7 zákona č. 311/2001 Z. z. 

Zákonník práce 

 

Okruh dotknutých osôb    zamestnanci ministerstva 

Kategórie osobných údajov osobné údaje osobitnej kategórie – osobné 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,  údaj o očkovaní proti ochoreniu 

COVID-19 / údaj o testovaní na COVID-19, údaj o prekonaní 

COVID-19, osobné číslo zamestnanca, dátum 

testovania/očkovania a ďalšie potrebné osobné údaje z 

potvrdenia o očkovaní proti COVID-19 / potvrdenia o 

vykonaní testu na COVID-19  / potvrdenia o prekonaní 

COVID-19. 

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

Označenie bezpečnostných 

opatrení  

Popis bezpečnostných opatrení na ochranu osobných 

údajov podľa platnej legislatívy EÚ a SR. Minimalizácia 

rozsahu spracúvaných osobných údajov, minimalizácia 

doby spracúvania osobných údajov, záväzok 

mlčanlivosti 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 

Mobilné odberné miesta spoločnosti 

Phoenix Corporation s.r.o. a spoločnosť 

laboratórnej diagnostiky Unilabs 

Slovensko, s. r. o. 

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

c) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie 

zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.  

 

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 
22.11.2021 

 

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“). 
 

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 v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním / profilovaním, 

7. odvolať súhlas, 
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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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ZARADENIE DO ZOZNAMU ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV 

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 

ZARADENIE DO ZOZNAMU ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV 

 

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 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 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 

zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok v rámci Plánu obnovy a 

odolnosti SR. Komponent 17 Digitálne Slovensko, 

Investície č. 6 Granty so zjednodušenou administratívou 

Fast Grants – Hackathony. 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

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

,,dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas so 

spracúvaním týchto osobných údajov na jeden alebo 

viacero určených účelov.“ 

 

Okruh dotknutých osôb    fyzické osoby – odborní hodnotitelia, ktorí podali 

žiadosť o zaradenie do zoznamu hodnotiteľov. 

Kategórie osobných údajov všeobecné kategórie osobných údajov. 

Vymenovanie spracúvaných 

osobných údajov (Ministerstvo 

rešpektuje zásadu minimalizácie 

osobné údaje v životopise, výpis z registra trestov, 

diplom preukazujúci vysokoškolské vzdelanie, 

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

v zmysle Nariadenia GDPR 

a spracúva len osobné údaje 

nevyhnuté pre danú 

spracovateľskú činnosť)    

certifikáty o dosiahnutom vzdelaní či absolvovanom 

školení, zoznam projektov odborného hodnotiteľa. 

Označenie bezpečnostných 

opatrení  

Popis bezpečnostných opatrení na ochranu osobných 

údajov podľa platnej legislatívy EÚ a SR. Minimalizácia 

rozsahu spracúvaných osobných údajov, minimalizácia 

doby spracúvania osobných údajov, dodržiavanie 

internej smernice o ochrane osobných údajov. 

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 

Poverení zamestnanci MIRRI Sekcie 

inovácií, strategických investícií a analýz 

(HUB). 

Ďalej môžu byť osobné údaje poskytované 

Európskej komisii, European anti-fraud 

office, European defence agency, NIKA a 

iné orgány kontroly, auditu a dohľadu. 

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

a) ,,dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas 

so spracúvaním týchto osobných údajov na 

jeden alebo viacero určených účelov.“ 

 

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 

17.1.2022 

 

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“). 
 

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

 

Doba spracúvanie je stanovená do doby ukončenia všetkých mechanizmov do roku 2026 

alebo do doby odvolania súhlasu dotknutej osoby. 
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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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ZBER PODNETOV O PROBLÉMOCH ČERPANIA EURÓPSKYCH FONDOV 

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 

ZBER PODNETOV O PROBLÉMOCH ČERPANIA EURÓPSKYCH FONDOV 

 

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 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 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 

získavanie informácií a pripomienok od žiadateľov o 

nenávratný finančný príspevok k problémovým 

oblastiam čerpania európskych fondov v programovom 

období 2014-2020 a zber podnetov pre lepšie nastavenie 

čerpania v novom programovom období 2021-2027. 

Následne budú zozbierané podnety využité na prípravu 

odporúčaní pre implementáciu Fondu na spravodlivú 

transformáciu, podporu pri implementácii Mechanizmu 

spravodlivej transformácie a podporu pri príprave 

vybraných projektových zámerov. 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

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. 

 

Okruh dotknutých osôb    fyzické osoby aj právnické osoby zo systému ITMS, 

mailto:zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk
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ktoré sú žiadateľmi o nenávratný finančný príspevok. 

Kategórie osobných údajov všeobecné kategórie 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)    

e-mailová adresa 

Označenie bezpečnostných 

opatrení  

Popis bezpečnostných opatrení na ochranu osobných 

údajov podľa platnej legislatívy EÚ a SR. Minimalizácia 

rozsahu spracúvaných osobných údajov, minimalizácia 

doby spracúvania osobných údajov, dodržiavanie 

internej smernice 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 

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

Sprístupňovanie osobných údajov 

Okruh príjemcov  Právny základ 

Poverení zamestnanci MIRRI z Odboru 

strategických investícií a nadnárodných 

programov, 

Inštitút digitálnych a rozvojových politík, 

konzultačno-poradenská spoločnosť 

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. 

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. 

 

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 

Marec 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 
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takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES v. EÚ L 119, 4.5.2016. (ďalej len 

„Nariadenie GDPR“). 
 

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

 

Doba spracúvania je 30 dní. 

 

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 

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

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.vicepremier.gov.sk/urad/ochrana-osobnych-udajov/
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SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V APLIKÁCII SLOVENSKO V MOBILE 

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 APLIKÁCII SLOVENSKO V MOBILE 

 

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 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 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 

zabezpečenie plynulosti, bezpečného fungovania 

aplikácie a funkčnosti prihlasovacieho procesu 

používateľa – dotknutej osoby. Spracúvanie sa vykonáva 

aj na účely riešenia problémov technického charakteru: 

support. 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

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. 

 

Okruh dotknutých osôb    fyzické osoby – podnikatelia aj nepodnikatelia, ktorí sú 

občanmi SR, ktorí disponujú občianskym preukazom s 

čipom. 

Kategórie osobných údajov všeobecné kategórie osobných údajov. 

Vymenovanie spracúvaných 

osobných údajov (Ministerstvo 

rešpektuje zásadu minimalizácie 

-titul, 

-meno, 

-priezvisko, 

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

v zmysle Nariadenia GDPR 

a spracúva len osobné údaje 

nevyhnuté pre danú 

spracovateľskú činnosť)    

-rodné číslo, 

-adresa trvalého pobytu. 

Označenie bezpečnostných 

opatrení  

Popis bezpečnostných opatrení na ochranu osobných 

údajov podľa platnej legislatívy EÚ a SR. Minimalizácia 

rozsahu spracúvaných osobných údajov, minimalizácia 

doby spracúvania osobných údajov, dodržiavanie 

internej smernice 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 

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

Sprístupňovanie osobných údajov 

Okruh príjemcov  Právny základ 

Poverení zamestnanci MIRRI,  

poverení zamestnanci Národnej agentúry 

pre sieťové a elektronické služby,  

poverení zamestnanci Slovensko IT, a.s., 

poverení zamestnanci GlobalTel, a.s. 

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. 

 

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 

Máj 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“). 
 

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

 

Doba spracúvania osobných údajov je do odinštalovania aplikácie dotknutou osobou a 
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následne je lehota uchovávania 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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PLATFORMA MANAŽMENT OSOBNÝCH ÚDAJOV – MOÚ 

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 

PLATFORMA MANAŽMENT OSOBNÝCH ÚDAJOV – MOÚ 

 

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 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 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 

zaistenie bezpečnosti transferu osobných údajov tretím 

stranám na základe poskytnutia súhlasu od dotknutej 

osoby. 

Právny základ spracúvania 

osobných údajov   

Vývoj, nasadenie a využívanie platformy MOÚ sa 

vykonáva na právnom základe článku 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. 

 

Manažment súhlasov dotknutých osôb a vybavovanie 

žiadostí dotknutých osôb sa vykonáva na právnom 

základe ,,súhlasu dotknutej osoby" v zmysle čl. 6 ods. 1. 

písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

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

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

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

mailto:zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk
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Okruh dotknutých osôb    fyzické osoby – občania SR, ktorí sa rozhodnú spravovať 

svoje osobné údaje cez modul MOÚ. 

Kategórie osobných údajov všeobecné kategórie 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)    

zoznam datasetov osobných údajov je dostupný na 

webovom sídle modulu osobných údajov. 

 

Označenie bezpečnostných 

opatrení  

Popis bezpečnostných opatrení na ochranu osobných 

údajov podľa platnej legislatívy EÚ a SR. Minimalizácia 

rozsahu spracúvaných osobných údajov, minimalizácia 

doby spracúvania osobných údajov, dodržiavanie 

internej smernice o ochrane osobných údajov, 

dodržiavanie povinností stanovených v 

sprostredkovateľskej zmluve. 

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 

Poverení zamestnanci MIRRI, 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 

poverení zamestnanci spoločnosti DXC 

Technology Slovakia, s.r.o.,  

tretie strany zo zoznamu oprávnených 

konzumentov, ktorí sa zaregistrovali v 

MOÚ. 

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. 

 

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 

november 2022 
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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 je počas používania aplikácie alebo platformy MOÚ. 

Osobné údaje mimo platformy MOÚ sa naďalej uchovávajú v IS CSRÚ (informačný systém 

centrálnej správy referenčných údajov). 

 

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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FOTOGRAFIE ZAMESTNANCOV ZO ŠKOLENÍ 

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 

FOTOGRAFIE ZAMESTNANCOV ZO ŠKOLENÍ 

 

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 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 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 (zamestnanca ministerstva) na 

prezentačné účely spojené s propagáciou mena 

ministerstva na verejnej akcii pre študentov vysokých 

škôl. Propagácia mena ministerstva je zacielená na 

prezentovanie dobrého mena ministerstva a na získanie 

záujmu budúcich uchádzačov o zamestnanie v štátnej 

správe. 

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). 

mailto:zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk
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Okruh dotknutých osôb    Fyzické osoby – zamestnanci ministerstva, ktorí sa 

zúčastnili školení na ministerstve a ktorí poskytli svoju 

fotografiu na uvedený účel. 

Kategórie osobných údajov všeobecné kategórie 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)    

fotografia tváre zamestnanca, krstné meno zamestnanca  

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 

fotografiám zamestnancov. 

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 

Poverení zamestnanci MIRRI, Odbor 

výberu a rozvoja ľudských zdrojov, 

študenti vysokých škôl, ktorí sa zúčastnia 

na verejnej akcii spojenej s prezentáciou 

práce a firemnej kultúry na ministerstve.  

 

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). 

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 

2022 
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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 spracúvané a uchovávané po dobu 2 rokov najneskôr 

však dovtedy, pokiaľ Odbor výberu a rozvoja ľudských zdrojov ukončí všetky verejné akcie 

pre študentov vysokých škôl. 

 

 

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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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 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 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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PRÍPRAVA NA OBRANU A ZABEZPEČENIE NEVYHNUTNÝCH ČINNOSTÍ 

MINISTERSTVA:  

• NAHLASOVANIE ZAMESTNANCOV OSLOBODENÝCH OD VÝKONU 

MIMORIADNEJ A ALTERNATÍVNEJ SLUŽBY NA OKRESNÉ ÚRADY V SÍDLE KRAJA. 

• NAHLASOVANIE ZAMESTNANCOV OSLOBODENÝCH OD PRACOVNEJ 

POVINNOSTI NA OKRESNÉ ÚRADY. 

 

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA 

 

Prevádzkovateľ – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

(ďalej len ,,MIRRI“) týmto, podľa čl. 14 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 osobných 

údajov) (ďalej len ,,Nariadenie“) informuje dotknuté osoby o spracovateľskej činnosti, v rámci ktorej 

spracúva osobné údaje dotknutých osôb, stanovuje účel a prostriedky spracúvania a zodpovedá za 

celkové spracúvanie osobných údajov: 

Prevádzkovateľ: 

Adresa prevádzkovateľa:  

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie  Slovenskej republiky 

Štefánikova 15 

811 05 Bratislava 

IČO: 50349287 

 

Názov spracovateľskej činnosti:  

 

PRÍPRAVA NA OBRANU A ZABEZPEČENIE NEVYHNUTNÝCH ČINNOSTÍ MIRRI:  

 NAHLASOVANIE ZAMESTNANCOV OSLOBODENÝCH OD VÝKONU 

MIMORIADNEJ A ALTERNATÍVNEJ SLUŽBY NA OKRESNÉ ÚRADY V 

SÍDLE KRAJA. 

 NAHLASOVANIE ZAMESTNANCOV OSLOBODENÝCH OD PRACOVNEJ 

POVINNOSTI NA OKRESNÉ ÚRADY. 

 

Účel spracúvania osobných údajov:  

Osobné údaje dotknutých osôb – zamestnancov, sa spracúvajú výhradne na účely vyradenia z 

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

povinnosť v čase vojny a vojnového stavu, ďalej na účely nahlásenia tohto zoznamu 

vyradených zamestnancov okresným úradom v sídle kraja a okresným úradom. 
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Kategórie a rozsah osobných údajov, ktoré budú spracúvané: 

 Všeobecná kategória osobných údajov: meno, priezvisko, akademický titul, rodné 

číslo, adresa trvalého pobytu 

Právny základ spracúvania osobných údajov: 

 Osobné údaje osôb sa spracúvajú na základe splnenia zákonnej povinnosti: 

,,spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa“ podľa 

čl. 6 ods. 1 písm. c)  Nariadenia. 

Prevádzkovateľ si plní zákonnú povinnosť pravidelne každý rok k 31. januáru 

v zmysle: 

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

niektorých zákonov a § 7 ods. 5 zákona č. 569/2005 Z. z. o  alternatívnej službe v čase 

vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, 

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

 

Doba uchovávania osobných údajov: 

 Osobné údaje sú spracúvané po dobu 1 roka vždy k 31. januáru v danom roku. 

Zoznamy oslobodených zamestnancov sa naďalej archivujú v dokumentačnom 

systéme prevádzkovateľa po dobu 3 rokov.  

Okruh dotknutých osôb: 

 Fyzické osoby - zamestnanci MIRRI, ktorých sa týka mimoriadna alebo alternatívna 

služba alebo pracovná povinnosť v čase vojny a vojnového stavu. 

Kategórie príjemcov osobných údajov:  

 osobné údaje sú spracúvané oprávnenými osobami, ktoré sú zamestnancami 

prevádzkovateľa: oddelenie bezpečnosti, 

 príjemcovia: okresné úrady v sídle kraja a okresné úrady podľa trvalého bydliska 

oslobodených zamestnancov MIRRI. 

 

Opis plánovaného spracúvania: 

 zamestnávateľ vedie zoznam zamestnancov oslobodených od mimoriadnej alebo 

alternatívnej služby a pracovnej povinnosti; zapracúva zmeny na základe údajov 

osobného úradu alebo pri zmenách v určených pracovných pozíciách;  

 zamestnávateľ zasiela v období krízovej situácie bezodkladne oznámenie príslušnému 

okresnému úradu v sídle kraja podľa adresy trvalého pobytu občana, ktorému vznikla 

branná povinnosť a ktorý je jeho zamestnanec, vznik a zánik dôvodov oslobodenia od 

výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby;  

 zamestnávateľ zasiela údaje jedenkrát ročne na okresné úrady v sídle kraja a okresné 

úrady. 
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Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: 

 Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných 

organizácií. 

Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:  

 S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie. 

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov: 

 Mgr. Katarína Hrinčová: zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk, +421 2 2092 8425 

Práva dotknutých osôb: 

 Dotknutým osobám prináležia uvedené práva:  

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

  

mailto:zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk
https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/ochrana-osobnych-udajov/index.html


68 
 

SLUŽBY E-LEARNINGU (VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV A IT PODPORA) 

 

Informácie pre dotknutú osobu (zamestnanca) 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 spracúva 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: titul, meno, priezvisko, pracovná/služobná 

e-mailová adresa, osobné číslo zamestnanca, organizačné zaradenie, informácia o tom, 

či je zamestnanec vedúcim zamestnancom. 

 

4. Kategórie dotknutých osôb: fyzické osoby –  zamestnanci prevádzkovateľa 

 

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

na účely školení, priebehu vzdelávania a zabezpečenia používateľských rolí ako napr. 

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

vzdelávacích materiálov, vedúci zamestnanec alebo zamestnanec, z dôvodu potreby 

prevádzkovateľa plne využívať všetky funkcie e-learningu.  Ďalším účelom 

spracúvania osobných údajov je poskytovanie technickej podpory zo strany 

sprostredkovateľa pre zamestnancov prevádzkovateľa. 

 

6. Právny základ spracúvania: Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov na 

vyššie uvedené účely spracúva osobné údaje potrebné na splnenie úlohy realizovanej 

vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi 

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

realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej 

prevádzkovateľovi.“ Prevádzkovateľ koná na základe zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej 

službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s princípom profesionality 

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

úradu, ktorý zabezpečuje realizáciu kontinuálneho vzdelávania štátnych 

zamestnancov. 

 

7. Príjemcovia osobných údajov:  
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Sprostredkovateľ: poskytovateľ cloudovej služby, služieb e-learningu a zároveň 

poskytovateľ IT podpory. 

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

platnosti Zmluvy o poskytovaní e-learningových služieb. 

 

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

11. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane 

profilovania.  

 

12. 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.  

 

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

u prevádzkovateľa alebo u jeho zodpovednej osoby. 

 

14. 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 

 

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

neskorších predpisov.  

 

 


