INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA
Prevádzkovateľ:
● Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Štefánikova 15
811 05 Bratislava
Účel spracúvania osobných údajov:
● Osobné údaje z dotazníka budú využité na účely posudzovania etických, sociálnospoločenských a právnych otázok súvisiacich s výskumom, vývojom, nasadzovaním a
používaním technológií využívajúcich prvky a systémy AI – umelej inteligencie.
Spracovateľské činnosti s osobnými údajmi:
Osobné údaje z kategórie 1 budú uložené do internej databázy prevádzkovateľa.
Následne sa osobné údaje z kategórie 2 využijú na vytvorenie verejne prístupného
zoznamu odborníkov, ktorí sa téme etiky a regulácie AI venujú.
Procesy spracovateľských činnosti vykonáva stála komisia pre etiku a reguláciu umelej
inteligencie (CERAI), ktorá je nezávislým odborným a poradným orgánom zriadeným
Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky,
ktorá vznikla 2. novembra 2020.
Kategórie osobných údajov, ktoré budú spracúvané:
● Kategória 1: meno, priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa, názov inštitúcie, oblasť
a odbor expertízy, meno garanta za danú oblasť expertízy, stručný popis aktivít =
kategórie osobných údajov uchovávané v databáze MIRRI.
● Kategória 2: meno, priezvisko, názov inštitúcie, oblasť a odbor expertízy, meno garanta
za danú oblasť expertízy, stručný popis aktivít = kategórie osobných údajov uchovávané
vo verejne prístupnom zozname odborníkov na etiku a reguláciu umelej inteligencie.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
● Osobné údaje osôb sa spracúvajú na základe súhlasu podľa článku 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 (ďalej len ,,Nariadenie 2016/6179“) – dotknutá
osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré
konkrétne účely.
Doba uchovávania osobných údajov:
● Osobné údaje sú uchovávané a spracúvané po dobu 5 rokov. Po uvedenej dobe
uchovávania budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.
Okruh dotknutých osôb:
● Fyzické osoby = experti pre etiku a reguláciu umelej inteligencie.

Kategórie príjemcov osobných údajov:
● Osobné údaje sú spracúvané členmi stálej komisie pre etiku a reguláciu umelej
inteligencie, ktorí sú zároveň oprávnenými osobami. Oprávnené osoby boli poučené
o ochrane osobných údajov pri spracúvaní a písomne sa zaviazali dodržiavať povinnosť
mlčanlivosti o osobných údajoch dotknutých osôb v zmysle čl. 32 ods. 4 Nariadenia
2016/679.
● oprávnenými osobami, ktoré sú zamestnancami prevádzkovateľa: oddelenie jednotného
digitálneho trhu a medzinárodnej spolupráce (sekcia digitálnej agendy, odbor
digitálnych politík a medzinárodnej spolupráce)
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.
Kontaktná osoba:
● cerai@mirri.gov.sk
Zodpovedná osoba v oblasti ochrany osobných údajov:
● zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk
Ďalšie dôležité informácie o spracúvaní osobných údajov:
● Osobné údaje v rozsahu „meno“ a „priezvisko“ budú súčasťou verejne prístupného
zoznamu odborníkov na etiku a reguláciu umelej inteligencie. Tento zoznam umožní
zúčastneným odborníkom predstaviť svoju prácu širšej verejnosti, spoznať činnosti a
výstupy ostatných lídrov v tejto téme, prepojiť svoje aktivity s aktivitami stálej komisie
pre etiku a reguláciu umelej inteligencie, ktorá bola zriadená ako poradný orgán
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.
Práva dotknutých osôb:
● Dotknutým osobám prináležia uvedené práva:
https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/ochrana-osobnych-udajov/index.html

