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ITMS2014+

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní osobných údajov
podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ,,Nariadenie
GDPR“) článok 13 odsek 1 a 2 a článok 15 odsek 1.
I. OKRUH SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÍ
ITMS2014+
II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a
Názov prevádzkovateľa
informatizácie Slovenskej republiky
a informatizáciu (ďalej len „ministerstvo“)
Identifikačné číslo
50 349 287
organizácie (IČO)
811 09 Bratislava
Obec a PSČ
Pribinova 25
Ulica a číslo
Slovenská republika
Štát
rozpočtová organizácia
Právna forma
Mgr. art. Veronika Remišová, M.A., ArtD.
Štatutárny orgán
prevádzkovateľa (alebo osoba ministerka investícií, regionálneho rozvoja a
oprávnená konať v jeho mene) informatizácie SR
Mgr. Katarína Hrinčová
Zodpovedná osoba
zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk
Kontakt zodpovednej osoby
poverení zamestnanci ministerstva alebo zamestnanci
Okruh oprávnených osôb
ministerstva pracujúci na dohodu
III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH
Plnenie úloh súvisiacich s prevádzkou informačného
Účel spracúvania osobných
monitorovacieho systému, ktorý obsahuje údaje potrebné
údajov
na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie
a kontrolu poskytovania príspevku a na zabezpečenie
informácií podľa osobitných predpisov.
Článok 6, ods. 1. Nariadenia GDPR 2016/679 písm. c),
Právny základ spracúvania
spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej
osobných údajov
povinnosti prevádzkovateľa.
- § 6 ods. 2 písm. d), § 48 a § 49 zákona č. 292/2014
Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
fyzické osoby (žiadateľ, prijímateľ, partner, užívateľ,
Okruh dotknutých osôb
cieľová skupina, dodávateľ a iné), ak je to nevyhnutné
na plnenie úloh podľa zákona.
všeobecné osobné údaje
Kategórie osobných údajov
meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo,
Vymenovanie spracúvaných
osobných údajov (Ministerstvo adresa trvalého pobytu, štátne občianstvo, národnosť,
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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

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

Popis bezpečnostných opatrení na ochranu osobných
údajov v interných riadiacich aktoch ministerstva

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI
Poskytovanie osobných údajov
Tretie strany (prípadne okruh tretích
strán)
v zmysle uznesení vlády SR

Právny základ
 uznesenie vlády SR č. 519/2014,
 uznesenie vlády SR č. 586/2014.

Sprístupňovanie osobných údajov
Okruh príjemcov
osobné údaje sa nesprístupňujú

Právny základ
–––––––––––

Zverejňovanie osobných údajov
Spôsob zverejnenia
webové sídlo ministerstva

Právny základ
§ 48 zákona 292/2014 Z. z. o príspevku
poskytovanom z európskych štrukturálnych
a investičných fondov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Cezhraničný prenos osobných údajov
Tretia krajina
prenos osobných údajov sa neuskutočňuje

Právny základ
–––––––––––

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
01.06.2016
VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ministerstvo uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle
Nariadenia GDPR a podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z
európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Minimálna doba spracúvania je 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,
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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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INTEGROVANÉ OBSLUŽNÉ MIESTA – IOM

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní osobných údajov
podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ,,Nariadenie
GDPR“) článok 13 odsek 1 a 2 a článok 15 odsek 1.
I. OKRUH SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÍ
INTEGROVANÉ OBSLUŽNÉ MIESTA – IOM
II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a
Názov prevádzkovateľa
informatizácie Slovenskej republiky
a informatizáciu
Identifikačné číslo
50 349 287
organizácie (IČO)
811 09 Bratislava
Obec a PSČ
Pribinova 25
Ulica a číslo
Slovenská republika
Štát
rozpočtová organizácia
Právna forma
Mgr. art. Veronika Remišová, M.A., ArtD.
Štatutárny orgán
prevádzkovateľa (alebo osoba ministerka investícií, regionálneho rozvoja a
oprávnená konať v jeho mene) informatizácie SR
Mgr. Katarína Hrinčová
Zodpovedná osoba
zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk
Kontakt zodpovednej osoby
poverení zamestnanci ministerstva alebo zamestnanci
Okruh oprávnených osôb
ministerstva pracujúci na dohodu
III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH
Sprostredkovanie elektronických služieb štátu občanom
Účel spracúvania osobných
prostredníctvom asistovaného podania a výberu výstupu.
údajov
Článok 6, ods. 1. Nariadenia GDPR 2016/679 písm. c),
Právny základ spracúvania
spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej
osobných údajov
povinnosti prevádzkovateľa.
- § 10 ods. 5 a 10a zákona č. 305/2013 Z. z.
o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o e-Governmente).
žiadatelia o poskytnutie výstupu elektronickej služby
Okruh dotknutých osôb
štátu,
pracovníci prevádzkarní IS IOM
všeobecné osobné údaje
Kategórie osobných údajov
meno, priezvisko, rodné číslo
Vymenovanie spracúvaných
osobných údajov (Ministerstvo
rešpektuje zásadu
minimalizácie spracúvaných
osobných údajov v zmysle
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Nariadenia GDPR a spracúva
len osobné údaje nevyhnuté pre
danú spracovateľskú činnosť)
Označenie bezpečnostných
opatrení

Popis bezpečnostných opatrení na ochranu osobných
údajov v interných riadiacich aktoch ministerstva.

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI
Poskytovanie osobných údajov
Tretie strany (prípadne okruh tretích
strán)
Osobné údaje sa neposkytujú

Právny základ
–––––––––––

Sprístupňovanie osobných údajov
Okruh príjemcov
Osobné údaje sa nesprístupňujú

Právny základ
–––––––––––

Zverejňovanie osobných údajov
Spôsob zverejnenia
Osobné údaje sa nezverejňujú

Právny základ
–––––––––––

Cezhraničný prenos osobných údajov
Právny základ

Tretia krajina
Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje

–––––––––––

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
01.06.2016
VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ministerstvo uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle
Nariadenia GDPR.
V zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) .
VII. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY
Podľa článku 15 - 22 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo:
1. na prístup k údajom,
2. na opravu,
3. na vymazanie / zabudnutie,
4. na obmedzenie spracúvania,
5. na prenosnosť údajov,
6. namietať v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním / profilovaním,
7. odvolať súhlas,
8. podať sťažnosť dozornému orgánu,
9. na účinný súdny prostriedok nápravy voči rozhodnutiu dozorného orgánu,
10. na účinný súdny prostriedok nápravy voči prevádzkovateľovi / sprostredkovateľovi,
11. na náhradu škody,
12. na zastupovanie,
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13. byť informovaný v prípade porušenia ochrany osobných údajov.
Bližšie informácie o vybavovaní vyššie uvedených práv prevádzkovateľom sú
dostupné na web stránke ministerstva v sekcii ochrana osobných údajov
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EŠIF – PRÍPRAVA NOVÝCH KAPACÍT

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní osobných údajov
podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ,,Nariadenie
GDPR“) článok 13 odsek 1 a 2 a článok 15 odsek 1.
I. OKRUH SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÍ
EŠIF – PRÍPRAVA NOVÝCH KAPACÍT
II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a
Názov prevádzkovateľa
informatizácie Slovenskej republiky
a informatizáciu
Identifikačné číslo
50 349 287
organizácie (IČO)
811 09 Bratislava
Obec a PSČ
Pribinova 25
Ulica a číslo
Slovenská republika
Štát
rozpočtová organizácia
Právna forma
Mgr. art. Veronika Remišová, M.A., ArtD.
Štatutárny orgán
prevádzkovateľa (alebo osoba ministerka investícií, regionálneho rozvoja a
oprávnená konať v jeho mene) informatizácie SR
Mgr. Katarína Hrinčová
Zodpovedná osoba
zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk
Kontakt zodpovednej osoby
poverení zamestnanci ministerstva alebo zamestnanci
Okruh oprávnených osôb
ministerstva pracujúci na dohodu
III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH
Účel spracúvania osobných
 zabezpečiť vytvorenie a vyučovanie voliteľných
údajov
predmetov zameraných na odbornú tematiku
riadenia a implementácie politiky súdržnosti a ich
zavedenie do praxe,
 evidencia
žiadostí
a konaní
o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku v rámci
Operačného programu technická pomoc,
 príprava nových administratívnych kapacít a ich
zapojenie do priamej realizácie európskych
štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).
Ponuka partnerstva v rámci Vyzvania na projekty
Právny základ spracúvania
technickej pomoci č. OPTP-PO1-SC1-2016-11; Názov
osobných údajov
vyzvania: Príprava nových kapacít pre EŠIF 1; Žiadosť
o partnerstvo v rámci vyzvania na projekty technickej
pomoci č. OPTP-PO1-SC1-2016-11
zamestnanci partnerských štátnych a verejných
Okruh dotknutých osôb
vysokých škôl, ktorí budú vyučovať voliteľný predmet,
stážisti vysokých škôl
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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)
Označenie bezpečnostných
opatrení

všeobecné osobné údaje
titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum
narodenia, osobné údaje uvedené v životopise

Popis bezpečnostných opatrení na ochranu osobných
údajov v interných riadiacich aktoch ministerstva.

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI
Poskytovanie osobných údajov
Tretie strany (prípadne okruh tretích
strán)
Osobné údaje sa neposkytujú

Právny základ
–––––––––––

Sprístupňovanie osobných údajov
Okruh príjemcov
Osobné údaje sa nesprístupňujú

Právny základ
–––––––––––

Zverejňovanie osobných údajov
Spôsob zverejnenia
Anonymizované údaje – webové sídlo
ministerstva

Právny základ
Vyzvanie na projekty technickej pomoci
č. OPTP-PO1-SC1-2016-11

Cezhraničný prenos osobných údajov
Tretia krajina
prenos osobných údajov sa neuskutočňuje

Právny základ
–––––––––––

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
01.06.2016
VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ministerstvo uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle
Nariadenia GDPR.
Doba spracúvania je stanovená do doby ukončenia projektu a následne archivovaná po
dobu 10 rokov.
VII. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY
Podľa článku 15 - 22 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo:
1. na prístup k údajom,
2. na opravu,
3. na vymazanie / zabudnutie,
4. na obmedzenie spracúvania,
5. na prenosnosť údajov,
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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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OVERSI

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní osobných údajov
podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
článok 13 odsek 1 a 2 a článok 15 odsek 1.
I. OKRUH SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÍ
OVERSI
II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a
Názov prevádzkovateľa
informatizácie Slovenskej republiky
a informatizáciu
Identifikačné číslo
50 349 287
organizácie (IČO)
811 09 Bratislava
Obec a PSČ
Pribinova 25
Ulica a číslo
Slovenská republika
Štát
rozpočtová organizácia
Právna forma
Mgr. art. Veronika Remišová, M.A., ArtD.
Štatutárny orgán
prevádzkovateľa (alebo osoba ministerka investícií, regionálneho rozvoja a
oprávnená konať v jeho mene) informatizácie SR
Mgr. Katarína Hrinčová
Zodpovedná osoba
zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk
Kontakt zodpovednej osoby
poverení zamestnanci ministerstva alebo zamestnanci
Okruh oprávnených osôb
ministerstva pracujúci na dohodu
III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH
Účel
spracúvania
osobných
údajov
vyplýva
Účel spracúvania osobných
zo zákonného nároku pracovníkov verejnej správy
údajov
(zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na
znižovanie administratívnej záťaže využívaním
informačných systémov verejnej správy) overovať
skutočnosti o bezúhonnosti, či o vlastníctve
nehnuteľnosti alebo o aktuálnom stave podnikateľa –
fyzickej / právnickej osoby.
Článok 6, ods. 1. Nariadenia GDPR 2016/679 písm. c),
Právny základ spracúvania
spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej
osobných údajov
povinnosti prevádzkovateľa.
- zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach
na znižovanie administratívnej záťaže využívaním
informačných systémov verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o byrokracii).
podnikatelia, právnické osoby, fyzické osoby
Okruh dotknutých osôb
všeobecné osobné údaje
Kategórie osobných údajov
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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)

Pre vyžiadanie výpisu z registra trestov sú potrebné údaje
na základe zákona o registri trestov 330/2007 Z. z. §10
odsek 4:
- meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno
alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo
zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej
sa žiadosť týka,
- dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres
narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby
narodenej v cudzine aj štát narodenia,
- štátne občianstvo,
- pohlavie,
- meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov.
Pre vyžiadanie výpisov z Katastra nehnuteľností a teda
listov
vlastníctva
sú
potrebné
údaje
na základe vyhlášky č. 461/2009 § 60 odsek 3:
V žiadosti o výpis alebo kópiu sa uvedie predmet
žiadosti, názov obce a katastrálneho územia,
identifikácia vlastníka alebo inej oprávnenej osoby,
alebo parcelné číslo pozemku registra „C“ alebo registra
„E“, alebo súpisné číslo stavby, prípadne číslo bytu a
číslo listu vlastníctva. Ak vzniknú nejasnosti, správa
katastra vyzve žiadateľa o doplnenie žiadosti.
Popis bezpečnostných opatrení na ochranu osobných
údajov v interných riadiacich aktoch ministerstva.

Označenie bezpečnostných
opatrení

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI
Poskytovanie osobných údajov
Tretie strany (prípadne okruh tretích
strán)
Ďalšie subjekty

Právny základ
zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole
a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

Sprístupňovanie osobných údajov
Okruh príjemcov
osobné údaje sa nesprístupňujú

Právny základ
–––––––––––

Zverejňovanie osobných údajov
Spôsob zverejnenia
osobné údaje sa nezverejňujú

Právny základ
–––––––––––

Cezhraničný prenos osobných údajov
Tretia krajina
Právny základ
prenos osobných údajov sa neuskutočňuje
–––––––––––
V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
01.09.2018
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VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ministerstvo uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle
Nariadenia GDPR.
Podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej
záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy.
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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REFUNDÁCIA MZDOVÝCH NÁKLADOV ZO ZDROJOV EŠIF

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní osobných údajov
podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ,,Nariadenie
GDPR“) článok 13 odsek 1 a 2 a článok 15 odsek 1.
I. OKRUH SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÍ
REFUNDÁCIA MZDOVÝCH NÁKLADOV ZO ZDROJOV EŠIF
II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a
Názov prevádzkovateľa
informatizácie Slovenskej republiky
a informatizáciu
Identifikačné číslo
50 349 287
organizácie (IČO)
811 09 Bratislava
Obec a PSČ
Pribinova 25
Ulica a číslo
Slovenská republika
Štát
rozpočtová organizácia
Právna forma
Mgr. art. Veronika Remišová, M.A., ArtD.
Štatutárny orgán
prevádzkovateľa (alebo osoba ministerka investícií, regionálneho rozvoja a
oprávnená konať v jeho mene) informatizácie SR
Mgr. Katarína Hrinčová
Zodpovedná osoba
zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk
Kontakt zodpovednej osoby
poverení zamestnanci ministerstva alebo zamestnanci
Okruh oprávnených osôb
ministerstva pracujúci na dohodu
III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH
Refundácia mzdových nákladov zamestnancov
Účel spracúvania osobných
ministerstva zo zdrojov EŠIF a vybraných zamestnancov
údajov
vyšších územných celkov a vybraných odborných
zamestnancov vysokých škôl.
Článok 6, ods. 1. Nariadenia GDPR 2016/679 písm. c),
Právny základ spracúvania
spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej
osobných údajov
povinnosti prevádzkovateľa.
- zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom
z európskych štrukturálnych a investičných fondov,
- Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku,
- Partnerská dohoda „Financovanie mzdových
nákladov oprávnených administratívnych kapacít
ministerstva priamo zapojených do systému riadenia
a koordinácie EŠIF“.
zamestnanci
ministerstva
a zamestnanci
Okruh dotknutých osôb
mimopracovného pomeru ministerstva, vybraných
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zamestnancov vyšších územných celkov a vybraných
odborných zamestnancov vysokých škôl.
všeobecné osobné údaje
Kategórie osobných údajov
- meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul,
Vymenovanie spracúvaných
osobných údajov (Ministerstvo - rodné číslo, dátum a miesto narodenia,
rešpektuje zásadu
- podpis,
minimalizácie spracúvaných
- číslo účtu fyzickej osoby,
osobných údajov v zmysle
- rodinný stav,
Nariadenia GDPR a spracúva
- štátna príslušnosť,
len osobné údaje nevyhnuté pre - trvalé bydlisko,
danú spracovateľskú činnosť)
- pohlavie,
- údaje o vzdelaní a praxi.
Popis bezpečnostných opatrení na ochranu osobných
Označenie bezpečnostných
údajov v interných riadiacich aktoch ministerstva.
opatrení
IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI
Poskytovanie osobných údajov
Tretie strany (prípadne okruh tretích
strán)
Osobné údaje sa neposkytujú

Právny základ
–––––––––––

Sprístupňovanie osobných údajov
Okruh príjemcov
Riadiace orgány operačných programov
(Úrad vlády SR, Ministerstvo dopravy,
Ministerstvo vnútra)

Právny základ
- zákon č. 292/2014 o príspevku
poskytovanom
z
európskych
štrukturálnych a investičných fondov
- zmluva
o poskytnutí
nenávratného
finančného príspevku,
- Partnerská
dohoda
„Financovanie
mzdových
nákladov
oprávnených
administratívnych kapacít ministerstva
priamo zapojených do systému riadenia a
koordinácie EŠIF“.

Zverejňovanie osobných údajov
Spôsob zverejnenia
osobné údaje sa nezverejňujú

Právny základ
–––––––––––

Cezhraničný prenos osobných údajov
Tretia krajina
prenos osobných údajov sa neuskutočňuje

Právny základ
–––––––––––

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
01.06.2016
VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ministerstvo uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle
Nariadenia GDPR.
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V zmysle zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych
a investičných fondov a zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.
Projektová dokumentácia v rámci operačných programov sa uchováva po dobu 15 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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OPERAČNÝ PROGRAM INFORMATIZÁCIA SPOLOČNOSTI – OPIS

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní osobných údajov
podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ,,Nariadenie
GDPR“) článok 13 odsek 1 a 2 a článok 15 odsek 1.
I. OKRUH SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÍ
OPERAČNÝ PROGRAM INFORMATIZÁCIA SPOLOČNOSTI – OPIS
II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a
Názov prevádzkovateľa
informatizácie Slovenskej republiky
a informatizáciu
Identifikačné číslo
50 349 287
organizácie (IČO)
811 09 Bratislava
Obec a PSČ
Pribinova 25
Ulica a číslo
Slovenská republika
Štát
rozpočtová organizácia
Právna forma
Mgr. art. Veronika Remišová, M.A., ArtD.
Štatutárny orgán
prevádzkovateľa (alebo osoba ministerka investícií, regionálneho rozvoja a
oprávnená konať v jeho mene) informatizácie SR
Mgr. Katarína Hrinčová
Zodpovedná osoba
zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk
Kontakt zodpovednej osoby
poverení zamestnanci ministerstva alebo zamestnanci
Okruh oprávnených osôb
ministerstva pracujúci na dohodu
III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH
Plnenie povinností súvisiacich s riadením implementácie
Účel spracúvania osobných
prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj
údajov
elektronických služieb a prioritnej osi 3 Zvýšenie
prístupnosti k širokopásmovému internetu v rámci OPIS
– Operačný program informatizácia spoločnosti.
Článok 6, ods. 1. Nariadenia GDPR 2016/679 písm. c),
Právny základ spracúvania
spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej
osobných údajov
povinnosti prevádzkovateľa.
- zákon č. 528/2008 Z. z o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov EÚ v znení neskorších
predpisov.
Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho
fondu na programové obdobie 2007 – 2013.
fyzická osoba – žiadateľ, prijímateľ
Okruh dotknutých osôb
všeobecné osobné údaje
Kategórie osobných údajov
titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum
Vymenovanie spracúvaných
osobných údajov (Ministerstvo narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu,
rešpektuje zásadu
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minimalizácie spracúvaných
osobných údajov v zmysle
Nariadenia GDPR a spracúva
len osobné údaje nevyhnuté pre
danú spracovateľskú činnosť)
Označenie bezpečnostných
opatrení

štátna príslušnosť, trvalé bydlisko, údaje o vzdelaní,
osobné údaje uvedené v životopise, podpis

Popis bezpečnostných opatrení na ochranu osobných
údajov v interných riadiacich aktoch ministerstva.

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI
Poskytovanie osobných údajov
Tretie strany (prípadne okruh tretích
strán)
Ministerstvo financií SR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Úrad vlády SR

Právny základ
 zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku
poskytovanom z európskych
štrukturálnych a investičných fondov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 Systém riadenia európskych
štrukturálnych a investičných fondov na
programové obdobie 2014 – 2020,
 zákon č. 528/2008 Z. z o pomoci a
podpore poskytovanej z fondov EÚ v
znení neskorších predpisov,
 Systém riadenia štrukturálnych fondov a
Kohézneho fondu na programové obdobie
2007 – 2013.
 zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku
poskytovanom z európskych
štrukturálnych a investičných fondov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 Systém riadenia európskych
štrukturálnych a investičných fondov na
programové obdobie 2014 – 2020,
 zákon č. 528/2008 Z. z o pomoci a
podpore poskytovanej z fondov EÚ v
znení neskorších predpisov,
 Systém riadenia štrukturálnych fondov a
Kohézneho fondu na programové obdobie
2007 – 2013.
 zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku
poskytovanom z európskych
štrukturálnych a investičných fondov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 Systému riadenia európskych
štrukturálnych a investičných fondov na
programové obdobie 2014 – 2020,
 zákon č. 528/2008 Z. z o pomoci a
podpore poskytovanej z fondov EÚ v
znení neskorších predpisov,
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 Systém riadenia štrukturálnych fondov a
Kohézneho fondu na programové obdobie
2007 – 2013.
zákon č. 357/2015 o finančnej kontrole
a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
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.

Ďalšie subjekty
Iný oprávnený subjekt

Sprístupňovanie osobných údajov
Okruh príjemcov
osobné údaje sa nesprístupňujú

Právny základ
–––––––––––

Zverejňovanie osobných údajov
Spôsob zverejnenia
osobné údaje sa nezverejňujú

Právny základ
–––––––––––

Cezhraničný prenos osobných údajov
Tretia krajina
prenos osobných údajov sa neuskutočňuje

Právny základ
–––––––––––

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
01.06.2016
VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ministerstvo uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle
Nariadenia GDPR.
V zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ v znení
neskorších predpisov.
Dokumentácia sa uchováva po dobu 15 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,
20

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.

21

OPERAČNÝ PROGRAM INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA – OPII
INFORMOVANIE DOTKNUTÝCH OSÔB O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ,,Nariadenie
GDPR“) článok 13 odsek 1 a 2 a článok 15 odsek 1.
I. OKRUH SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÍ
OPERAČNÝ PROGRAM INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA – OPII
II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a
Názov prevádzkovateľa
informatizácie Slovenskej republiky
a informatizáciu
Identifikačné číslo
50 349 287
organizácie (IČO)
811 09 Bratislava
Obec a PSČ
Pribinova 25
Ulica a číslo
Slovenská republika
Štát
rozpočtová organizácia
Právna forma
Mgr. art. Veronika Remišová, M.A., ArtD.
Štatutárny orgán
prevádzkovateľa (alebo osoba ministerka investícií, regionálneho rozvoja a
oprávnená konať v jeho mene) informatizácie SR
Mgr. Katarína Hrinčová
Zodpovedná osoba
zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk
Kontakt zodpovednej osoby
poverení zamestnanci ministerstva alebo zamestnanci
Okruh oprávnených osôb
ministerstva pracujúci na dohodu
III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH
Plnenie povinností súvisiacich s riadením implementácie
Účel spracúvania osobných
prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť – Operačný
údajov
program Integrovaná infraštruktúra.
Článok 6, ods. 1. Nariadenia GDPR 2016/679 písm. c),
Právny základ spracúvania
spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej
osobných údajov
povinnosti prevádzkovateľa.
 zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom
z európskych štrukturálnych a investičných fondov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 Systém
riadenia
európskych
štrukturálnych
a investičných fondov na programové obdobie 2014
– 2020.
fyzická osoba – žiadateľ, prijímateľ
Okruh dotknutých osôb
všeobecné osobné údaje
Kategórie osobných údajov
titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum
Vymenovanie spracúvaných
osobných údajov (Ministerstvo narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu,
rešpektuje zásadu
štátna príslušnosť, trvalé bydlisko, údaje o vzdelaní,
minimalizácie spracúvaných
osobné údaje uvedené v životopise, podpis
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osobných údajov v zmysle
Nariadenia GDPR a spracúva
len osobné údaje nevyhnuté pre
danú spracovateľskú činnosť)
Označenie bezpečnostných
opatrení

Popis bezpečnostných opatrení na ochranu osobných
údajov v interných riadiacich aktoch ministerstva.

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI
Poskytovanie osobných údajov
Tretie strany (prípadne okruh tretích
strán)
Ministerstvo financií SR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Úrad vlády SR

Právny základ
 zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku
poskytovanom z európskych
štrukturálnych a investičných fondov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 Systém riadenia európskych
štrukturálnych a investičných fondov na
programové obdobie 2014 – 2020,
 zákon č. 528/2008 Z. z o pomoci a
podpore poskytovanej z fondov EÚ v
znení neskorších predpisov,
 Systém riadenia štrukturálnych fondov a
Kohézneho fondu na programové obdobie
2007 – 2013.
 zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku
poskytovanom z európskych
štrukturálnych a investičných fondov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 Systém riadenia európskych
štrukturálnych a investičných fondov na
programové obdobie 2014 – 2020,
 zákon č. 528/2008 Z. z o pomoci a
podpore poskytovanej z fondov EÚ v
znení neskorších predpisov,
 Systém riadenia štrukturálnych fondov a
Kohézneho fondu na programové obdobie
2007 – 2013.
 zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku
poskytovanom z európskych
štrukturálnych a investičných fondov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 Systému riadenia európskych
štrukturálnych a investičných fondov na
programové obdobie 2014 – 2020,
 zákon č. 528/2008 Z. z o pomoci a
podpore poskytovanej z fondov EÚ v
znení neskorších predpisov,
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 Systém riadenia štrukturálnych fondov a
Kohézneho fondu na programové obdobie
2007 – 2013.
zákon č. 357/2015 o finančnej kontrole
a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
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.

Ďalšie subjekty
Iný oprávnený subjekt

Sprístupňovanie osobných údajov
Okruh príjemcov
osobné údaje sa nesprístupňujú

Právny základ
–––––––––––

Zverejňovanie osobných údajov
Spôsob zverejnenia
osobné údaje sa nezverejňujú

Právny základ
–––––––––––

Cezhraničný prenos osobných údajov
Tretia krajina
prenos osobných údajov sa neuskutočňuje

Právny základ
–––––––––––

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
01.06.2016
VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ministerstvo uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle
Nariadenia GDPR.
V zmysle zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dokumentácia sa uchováva po dobu 15 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,
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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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ELEKTRONICKÉ SLUŽBY SOCIÁLNEJ POISŤOVNE

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní osobných údajov
podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ,,Nariadenie
GDPR“) článok 13 odsek 1 a 2 a článok 15 odsek 1.
I. OKRUH SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÍ
ELEKTRONICKÉ SLUŽBY SOCIÁLNEJ POISŤOVNE
II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a
Názov prevádzkovateľa
informatizácie Slovenskej republiky
a informatizáciu
Identifikačné číslo
50 349 287
organizácie (IČO)
811 09 Bratislava
Obec a PSČ
Pribinova 25
Ulica a číslo
Slovenská republika
Štát
rozpočtová organizácia
Právna forma
Mgr. art. Veronika Remišová, M.A., ArtD.
Štatutárny orgán
prevádzkovateľa (alebo osoba ministerka investícií, regionálneho rozvoja a
oprávnená konať v jeho mene) informatizácie SR
Mgr. Katarína Hrinčová
Zodpovedná osoba
zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk
Kontakt zodpovednej osoby
poverení zamestnanci ministerstva alebo zamestnanci
Okruh oprávnených osôb
ministerstva pracujúci na dohodu
III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH
Plnenie úloh spojených s koordináciou a usmerňovaním
Účel spracúvania osobných
subjektov v oblasti systému riadenia v súvislosti
údajov
s realizáciou Národného strategického referenčného
rámca a operačných programov v Národnom
strategickom referenčnom rámci; zefektívnenie procesov
konania o žiadosti o nenávratný finančný príspevok
a realizácie jednotlivých projektov na úrovni
jednotlivých riadiacich orgánov a sprostredkovateľských
orgánov v rámci Národného strategického referenčného
rámca.
Článok 6, ods. 1. Nariadenia GDPR 2016/679 písm. c),
Právny základ spracúvania
spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej
osobných údajov
povinnosti prevádzkovateľa.
- Dohoda o spolupráci pri poskytovaní údajov
a informácií uzatvorená podľa § 51 zákona
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov (reg. číslo ÚV SR: 28/2014;
reg. č. SP: 20789-1/2014-BA),
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zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva
v znení neskorších predpisov,
- zákon č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
fyzické
osoby
–
zamestnanci
riadiacich
a sprostredkovateľských orgánov pod riadiacimi
orgánmi, v prospech ktorých je uzatváraná Dohoda
o spolupráci pri poskytovaní údajov a informácií
uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov (reg. číslo ÚV
SR: 28/2014; reg. č. SP: 20789-1/2014-BA)
všeobecné osobné údaje
meno, priezvisko, rodné číslo
-

Okruh dotknutých osôb

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)
Popis bezpečnostných opatrení na ochranu osobných
Označenie bezpečnostných
údajov v interných riadiacich aktoch ministerstva.
opatrení
IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI
Poskytovanie osobných údajov
Tretie strany (prípadne okruh tretích
strán)
Sociálna poisťovňa

Riadiace orgány jednotlivých operačných
programov a sprostredkovateľské orgány
pod riadiacimi orgánmi, v prospech
ktorých je uzatváraná dohoda

Právny základ
Dohoda o spolupráci pri poskytovaní údajov
a informácií uzatvorená podľa § 51 zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov (reg. číslo ÚV SR:
28/2014; reg. č. SP: 20789-1/2014-BA)
Príloha č. 1 k Dohode o spolupráci
pri poskytovaní údajov a informácií.

Sprístupňovanie osobných údajov
Okruh príjemcov
osobné údaje sa nesprístupňujú

Právny základ
–––––––––––

Zverejňovanie osobných údajov
Spôsob zverejnenia
osobné údaje sa nezverejňujú

Právny základ
–––––––––––

Cezhraničný prenos osobných údajov
Tretia krajina
prenos osobných údajov sa neuskutočňuje

Právny základ
–––––––––––
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V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
01.06.2016
VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ministerstvo uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle
Nariadenia GDPR.
V zmysle zákona č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
Doba uchovávania je 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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REGISTER EURÓPSKYCH ZOSKUPENÍ ÚZEMNEJ SPOLUPRÁCE (EZÚS)

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní osobných údajov
podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ,,Nariadenie
GDPR“) článok 13 odsek 1 a 2 a článok 15 odsek 1.
I. OKRUH SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÍ
REGISTER EURÓPSKYCH ZOSKUPENÍ ÚZEMNEJ SPOLUPRÁCE (EZÚS)
II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a
Názov prevádzkovateľa
informatizácie Slovenskej republiky
a informatizáciu
Identifikačné číslo
50 349 287
organizácie (IČO)
811 09 Bratislava
Obec a PSČ
Pribinova 25
Ulica a číslo
Slovenská republika
Štát
rozpočtová organizácia
Právna forma
Mgr. art. Veronika Remišová, M.A., ArtD.
Štatutárny orgán
prevádzkovateľa (alebo osoba ministerka investícií, regionálneho rozvoja a
oprávnená konať v jeho mene) informatizácie SR
Mgr. Katarína Hrinčová
Zodpovedná osoba
zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk
Kontakt zodpovednej osoby
poverení zamestnanci ministerstva alebo zamestnanci
Okruh oprávnených osôb
ministerstva pracujúci na dohodu
III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH
správa registra EZÚS
Účel spracúvania osobných
údajov
Článok 6, ods. 1. Nariadenia GDPR 2016/679 písm. c),
Právny základ spracúvania
spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej
osobných údajov
povinnosti prevádzkovateľa.
I.) zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení
územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001
Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov
v znení neskorších predpisov /§ 4 ods. 6 písm. i)/,
II.) zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení
územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001
Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov
v znení neskorších predpisov /§ 35 ods. 3/ v spojení
s § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri
trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
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Okruh dotknutých osôb
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)

Označenie bezpečnostných
opatrení

III.) zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb,
podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov /§ 3 ods. 1 písm. g)/.
FO – riaditeľ EZÚS
všeobecné osobné údaje
I.) meno, priezvisko, bydlisko riaditeľa
II.)
1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno
alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene
priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť
týka,
2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres
narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej
v cudzine aj štát narodenia,
3. štátne občianstvo,
4. pohlavie,
5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov
III.) meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia
a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym
orgánom
Popis bezpečnostných opatrení na ochranu osobných
údajov v interných riadiacich aktoch ministerstva.

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI
Poskytovanie osobných údajov
Tretie strany (prípadne okruh tretích
strán)
Ďalšie subjekty

Iný oprávnený subjekt

Právny základ
§ 4 ods. 5 zákona č. 90/2008 Z. z.
- výpis z registra EZÚS
§ 7 ods. 9 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri
právnických osôb, podnikateľov a orgánov
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
- výpisy z registra právnických osôb
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
ktokoľvek

Právny základ
§ 4 ods. 5 zákona č. 90/2008 Z. z.
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- výpis z registra EZÚS
§ 7 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri
právnických osôb, podnikateľov a orgánov
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
(poznámka – rodné číslo fyzickej osoby sa v
zmysle § 7 ods. 7 zákona č. 272/2015 Z. z.
nesprístupňuje)
Zverejňovanie osobných údajov
Spôsob zverejnenia
web sídlo ministerstva
web sídlo informačného systému registra
právnických osôb

Právny základ
§ 4 ods. 5 až 7 zákona č. 90/2008 Z. z.
§ 7 ods. 9 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri
právnických osôb, podnikateľov a orgánov
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

Cezhraničný prenos osobných údajov
Tretia krajina
prenos osobných údajov sa neuskutočňuje

Právny základ
–––––––––––

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
01.06.2016
VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Spisy Registrového úradu EZÚS sú vedené v dokumentačnom systéme ministerstva pre
správu registratúry – DKS pod registratúrnou značkou J 07 – Európske zoskupenia územnej
spolupráce (žiadosti EZÚS, žiadosti slovenských subjektov, rozhodnutia RÚ EZÚS, výpisy
z registra, výročné správy EZÚS, vyhodnotenie výročných správ, dokumentácia
jednotlivých EZÚS), ktorých lehota uloženia v archíve je 15 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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32

KONTROLA DODRŽIAVANIA PODMIENOK REGIONÁLNEHO PRÍSPEVKU
A DOTÁCIE V OBLASTI REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní osobných údajov
podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ,,Nariadenie
GDPR“) článok 13 odsek 1 a 2 a článok 15 odsek 1.
I. OKRUH SPRACOVATĽSKÝCH OPERÁCIÍ
KONTROLA DODRŽIAVANIA PODMIENOK REGIONÁLNEHO PRÍSPEVKU
A DOTÁCIE V OBLASTI REGIONÁLNEHO ROZVOJA
II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a
Názov prevádzkovateľa
informatizácie
Slovenskej
republiky
a informatizáciu
Identifikačné číslo organizácie
50 349 287
(IČO)
811 09 Bratislava
Obec a PSČ
Pribinova 25
Ulica a číslo
Slovenská republika
Štát
rozpočtová organizácia
Právna forma
Mgr. art. Veronika Remišová, M.A., ArtD.
Štatutárny orgán
prevádzkovateľa (alebo osoba
ministerka investícií, regionálneho rozvoja a
oprávnená konať v jeho mene)
informatizácie SR
Mgr. Katarína Hrinčová
Zodpovedná osoba
zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk
Kontakt zodpovednej osoby
zamestnanci Sekcie regionálneho rozvoja
Okruh oprávnených osôb
III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH
Účel spracúvania osobných Výkon kontroly dodržania podmienok použitia
regionálneho príspevku a dotácie na podporu
údajov
regionálneho rozvoja
Právny základ spracúvania Článok 6, ods. 1. Nariadenia GDPR 2016/679 písm. c),
spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej
osobných údajov
povinnosti prevádzkovateľa.
- zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej
rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v
oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej
pomoci),
- zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho
rozvoja v znení neskorších predpisov
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prijímatelia a žiadatelia regionálneho príspevku
a dotácie v oblasti regionálneho rozvoja
všeobecné osobné údaje
Kategórie osobných údajov
Vymenovanie spracúvaných meno, priezvisko, dátum narodenia/rodné číslo, mzdové
osobných údajov (Ministerstvo ohodnotenie, číslo bankového účtu, adresa, e-mail,
rešpektuje zásadu minimalizácie telefóne číslo
spracúvaných osobných údajov
v zmysle Nariadenia GDPR
a spracúva len osobné údaje
nevyhnuté
pre
danú
spracovateľskú činnosť)
Popis bezpečnostných opatrení na ochranu osobných
Označenie bezpečnostných
údajov v interných riadiacich aktoch ministerstva.
opatrení
Okruh dotknutých osôb

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI
Poskytovanie osobných údajov
Tretie strany (prípadne okruh tretích Právny základ
strán)
Súd, orgány činné v trestnom konaní
- Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny
poriadok v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
v znení neskorších predpisov.
Orgán vládneho auditu
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Najvyšší kontrolný úrad

Zákon č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom
úrade SR
Protimonopolný úrad (aplikované až v Zákon o štátnej pomoci
prípadne následných kontrol)
Sprístupňovanie osobných údajov
Okruh príjemcov
osobné údaje sa nesprístupňujú

Právny základ
–––––––––––

Zverejňovanie osobných údajov
Spôsob zverejnenia
osobné údaje sa nezverejňujú

Právny základ
–––––––––––

Cezhraničný prenos osobných údajov
Tretia krajina
prenos osobných údajov sa neuskutočňuje

Právny základ
–––––––––––

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Od zriadenia sekcie regionálneho rozvoja ministerstva
VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ministerstvo uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle
Nariadenia GDPR. V zmysle platnej registratúry je doba uchovávania 5 rokov. V prípade
schválených projektov je doba uchovávania 10 rokov.
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VII. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY
Podľa článku 15 - 22 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo:
1. na prístup k údajom,
2. na opravu,
3. na vymazanie / zabudnutie,
4. na obmedzenie spracúvania,
5. na prenosnosť údajov,
6. namietať v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním / profilovaním,
7. odvolať súhlas,
8. podať sťažnosť dozornému orgánu,
9. na účinný súdny prostriedok nápravy voči rozhodnutiu dozorného orgánu,
10. na účinný súdny prostriedok nápravy voči prevádzkovateľovi / sprostredkovateľovi,
11. na náhradu škody,
12. na zastupovanie,
13. byť informovaný v prípade porušenia ochrany osobných údajov.
Bližšie informácie o vybavovaní vyššie uvedených práv prevádzkovateľom sú dostupné
na web stránke ministerstva v sekcii ochrana osobných údajov.
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UPLATŇOVANIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PRI VÝKONE
VEREJNEJ MOCI

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní osobných údajov
podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ,,Nariadenie
GDPR“) článok 13 odsek 1 a 2 a článok 15 odsek 1.
I. OKRUH SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÍ
UPLATŇOVANIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PRI VÝKONE
VEREJNEJ MOCI
II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a
Názov prevádzkovateľa
informatizácie Slovenskej republiky
a informatizáciu (ďalej len „ministerstvo“)
Identifikačné číslo
50 349 287
organizácie (IČO)
811 09 Bratislava
Obec a PSČ
Pribinova 25
Ulica a číslo
Slovenská republika
Štát
rozpočtová organizácia
Právna forma
Mgr. art. Veronika Remišová, M.A., ArtD.
Štatutárny orgán
prevádzkovateľa (alebo osoba ministerka investícií, regionálneho rozvoja a
oprávnená konať v jeho mene)
informatizácie SR
Mgr. Katarína Hrinčová
Zodpovedná osoba
zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk
Kontakt zodpovednej osoby
poverení zamestnanci ministerstva alebo zamestnanci
Okruh oprávnených osôb
ministerstva pracujúci na dohodu
III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH
Uplatňovanie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri
Účel spracúvania osobných
výkone verejnej moci (všeobecné prerokovanie nároku
údajov
na náhradu škody a právo na regresnú náhradu).
článok 6, ods. 1. Nariadenia GDPR 2016/679 písm. c),
Právny základ spracúvania
spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej
osobných údajov
povinnosti prevádzkovateľa.
- zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu
spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
fyzické osoby – prevádzkovatelia a sprostredkovatelia,
Okruh dotknutých osôb
oprávnené
osoby
prevádzkovateľov
a sprostredkovateľov, dotknuté osoby, iné fyzické osoby
v postavení žiadateľov o náhradu škody, iné fyzické
osoby, voči ktorým možno uplatniť regresnú náhradu
všeobecné osobné údaje
Kategórie osobných údajov
meno, priezvisko a adresa pobytu, adresa na doručovanie
Vymenovanie spracúvaných
osobných údajov (Ministerstvo v elektronickej forme, podpis, ďalšie osobné údaje
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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

zistené alebo poskytnuté v priebehu vybavovania
žiadostí o náhradu škody alebo pri uplatňovaní regresnej
náhrady alebo ďalšie osobné údaje zistené alebo
poskytnuté v priebehu uplatňovania nároku na náhradu
škody podľa osobitných predpisov, ktoré nadväzujú na
uplatňovanie tejto zodpovednosti a ktoré sú riešené
osobitne v rámci uplatňovania zodpovednosti za škodu
spôsobenú zamestnancami ministerstva.
Popis bezpečnostných opatrení na ochranu osobných
údajov v interných riadiacich aktoch ministerstva.

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI
Poskytovanie osobných údajov
Tretie strany (prípadne okruh tretích
strán)
Orgány štátnej správy a verejnej moci na
výkon kontroly a dozoru

Príslušné orgány verejnej moci (Najvyšší
kontrolný úrad Slovenskej republiky, Úrad
na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky, Policajný zbor Slovenskej
republiky, súdy), osoby, ktoré sú v rámci
všeobecného prerokovania nároku na
náhradu škody požiadané o poskytnutie
potrebnej súčinnosti, osoby, voči ktorým
sa uplatňuje regresná náhrada.

Právny základ
 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.
zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti
za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci

Sprístupňovanie osobných údajov
Okruh príjemcov
osobné údaje sa nesprístupňujú

Právny základ
–––––––––––

Zverejňovanie osobných údajov
Spôsob zverejnenia
osobné údaje sa nezverejňujú

Právny základ
–––––––––––

Cezhraničný prenos osobných údajov
Tretia krajina
prenos osobných údajov sa neuskutočňuje

Právny základ
–––––––––––

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Od poskytnutia osobných údajov dotknutou osobou.
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VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ministerstvo uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle
Nariadenia GDPR.
Ak nie je uvedené inak, je doba 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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VÝKLADOVÉ STANOVISKÁ PODĽA ZÁKONA O E-GOVERNMENTE

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní osobných údajov
podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ,,Nariadenie
GDPR“) článok 13 odsek 1 a 2 a článok 15 odsek 1.
I. OKRUH SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÍ
VÝKLADOVÉ STANOVISKÁ PODĽA ZÁKONA O E-GOVERNMENTE
II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a
Názov prevádzkovateľa
informatizácie Slovenskej republiky
a informatizáciu
Identifikačné číslo
50 349 287
organizácie (IČO)
811 09 Bratislava
Obec a PSČ
Pribinova 25
Ulica a číslo
Slovenská republika
Štát
rozpočtová organizácia
Právna forma
Mgr. art. Veronika Remišová, M.A., ArtD.
Štatutárny orgán
prevádzkovateľa (alebo osoba ministerka investícií, regionálneho rozvoja a
oprávnená konať v jeho mene)
informatizácie SR
Mgr. Katarína Hrinčová
Zodpovedná osoba
zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk
Kontakt zodpovednej osoby
poverení zamestnanci ministerstva alebo zamestnanci
Okruh oprávnených osôb
ministerstva pracujúci na dohodu
III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH
vydávanie výkladových stanovísk k uplatňovaniu zákona
Účel spracúvania osobných
č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu
údajov
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení
neskorších predpisov.
článok 6, ods. 1. Nariadenia GDPR 2016/679 písm. c),
Právny základ spracúvania
spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej
osobných údajov
povinnosti prevádzkovateľa.
- zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente) v znení neskorších predpisov.
žiadatelia o výkladové stanovisko
Okruh dotknutých osôb
všeobecné osobné údaje
Kategórie osobných údajov
osobné údaje žiadateľov o výkladové stanovisko
Vymenovanie spracúvaných
osobných údajov (Ministerstvo v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa, mailová adresa,
rešpektuje zásadu
telefónne
číslo,
pracovné
zaradenie,
adresa
minimalizácie spracúvaných
zamestnávateľa (ak je žiadateľom právnická osoba),
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osobných údajov v zmysle
Nariadenia GDPR a spracúva
len osobné údaje nevyhnuté pre
danú spracovateľskú činnosť)
Označenie bezpečnostných
opatrení

údaje o dokumentoch, ktoré sú vydávané v rámci
výkonu verejnej moci (nie ich obsah)
popis bezpečnostných opatrení na ochranu osobných
údajov v interných riadiacich aktoch ministerstva.

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI
Poskytovanie osobných údajov
Tretie strany (prípadne okruh tretích
strán)
osobné údaje sa neposkytujú

Právny základ
–––––––––––

Sprístupňovanie osobných údajov
Okruh príjemcov
osobné údaje sa nesprístupňujú

Právny základ
–––––––––––

Zverejňovanie osobných údajov
Spôsob zverejnenia
osobné údaje sa nezverejňujú

Právny základ
–––––––––––

Cezhraničný prenos osobných údajov
Tretia krajina
prenos osobných údajov sa neuskutočňuje

Právny základ
–––––––––––

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
01.06.2016
VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ministerstvo uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle
Nariadenia GDPR.
V zmysle platného Registratúrneho poriadku ministerstva 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,
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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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VÝKON KONTROLY PODĽA ZÁKONA O E-GOVERNMENTE

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní osobných údajov
podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ,,Nariadenie
GDPR“) článok 13 odsek 1 a 2 a článok 15 odsek 1.
I. OKRUH SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÍ
VÝKON KONTROLY PODĽA ZÁKONA O E-GOVERNMENTE
II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a
Názov prevádzkovateľa
informatizácie Slovenskej republiky
a informatizáciu
Identifikačné číslo
50 349 287
organizácie (IČO)
811 09 Bratislava
Obec a PSČ
Pribinova 25
Ulica a číslo
Slovenská republika
Štát
rozpočtová organizácia
Právna forma
Mgr. art. Veronika Remišová, M.A., ArtD.
Štatutárny orgán
prevádzkovateľa (alebo osoba ministerka investícií, regionálneho rozvoja a
oprávnená konať v jeho mene)
informatizácie SR
Mgr. Katarína Hrinčová
Zodpovedná osoba
zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk
Kontakt zodpovednej osoby
poverení zamestnanci ministerstva alebo zamestnanci
Okruh oprávnených osôb
ministerstva pracujúci na dohodu
III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH
výkon kontroly dodržiavania povinností ustanovených
Účel spracúvania osobných
zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe
údajov
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 305/2013 Z. z.“).
Článok 6, ods. 1. Nariadenia GDPR 2016/679 písm. c),
Právny základ spracúvania
spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej
osobných údajov
povinnosti prevádzkovateľa.
- zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene
a
doplnení
niektorých
zákonov
(zákon
o e-Governmente) v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 10/1996 Z. z.“),
- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov.
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účastníci konania, osobné údaje osôb uvedené
v
kontrolovaných
dokumentoch
(vzhľadom
na rôznorodosť a náhodný výber kontrolovaných
dokumentov nie je možné konkrétne špecifikovať
dotknutú osobu v tomto prípade)
všeobecné osobné údaje
Kategórie osobných údajov
titul, meno, priezvisko člena kontrolnej skupiny,
Vymenovanie spracúvaných
osobných údajov (Ministerstvo titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, telefónne
rešpektuje zásadu
číslo, mailová adresa štatutára a zamestnancov
minimalizácie spracúvaných
kontrolovaného subjektu, adresa kontrolovaného
osobných údajov v zmysle
subjektu, keďže v rámci výkonu kontroly s cieľom zistiť
Nariadenia GDPR a spracúva
plnenie povinností podľa zákona č. 305/2013 Z. z. je
len osobné údaje nevyhnuté pre nevyhnutné, aby sa kontrolný orgán oboznamoval
danú spracovateľskú činnosť)
s jednotlivými rôznorodými dokumentmi, ktoré
kontrolované subjekty vydávajú v rámci výkonu verejnej
moci (napr. rozhodnutie o vyrúbení dane“) nie je možné
špecifikovať konkrétne osobné údaje osôb uvedené
v jednotlivých dokumentoch, s ktorými sa kontrolný
orgán môže oboznámiť.
popis bezpečnostných opatrení na ochranu osobných
Označenie bezpečnostných
údajov v interných riadiacich aktoch ministerstva.
opatrení
Okruh dotknutých osôb

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI
Poskytovanie osobných údajov
Tretie strany (prípadne okruh tretích
Právny základ
strán)
Orgány štátnej správy a verejnej moci za  zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový
účelom poskytnutia súčinnosti
výkon
poriadok v znení neskorších predpisov,
kontroly a dozoru
 zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v
znení neskorších predpisov,
 zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších
predpisov,
 zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov,
 zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre
v znení neskorších predpisov,
 zákon č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom
kontrolnom úrade Slovenskej republiky
v znení
neskorších
predpisov.
Sprístupňovanie osobných údajov
Okruh príjemcov
Osobné údaje sa nesprístupňujú

Právny základ
–––––––––––

Zverejňovanie osobných údajov
Spôsob zverejnenia

Právny základ
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Osobné údaje sa nezverejňujú

–––––––––––

Cezhraničný prenos osobných údajov
Tretia krajina
Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje

Právny základ
–––––––––––

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
01.06.2016
VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ministerstvo uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle
Nariadenia GDPR.
V zmysle platného Registratúrneho poriadku ministerstva 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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VZDELÁVACIE AKTIVITY CSIRT

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní osobných údajov
podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ,,Nariadenie
GDPR“) článok 13 odsek 1 a 2 a článok 15 odsek 1.
I. OKRUH SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÍ
VZDELÁVACIE AKTIVITY CSIRT
II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a
Názov prevádzkovateľa
informatizácie Slovenskej republiky
a informatizáciu
Identifikačné číslo
50 349 287
organizácie (IČO)
811 09 Bratislava
Obec a PSČ
Pribinova 25
Ulica a číslo
Slovenská republika
Štát
rozpočtová organizácia
Právna forma
Mgr. art. Veronika Remišová, M.A., ArtD.
Štatutárny orgán
prevádzkovateľa (alebo osoba ministerka investícií, regionálneho rozvoja a
oprávnená konať v jeho mene)
informatizácie SR
Mgr. Katarína Hrinčová
Zodpovedná osoba
zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk
Kontakt zodpovednej osoby
poverení zamestnanci ministerstva alebo zamestnanci
Okruh oprávnených osôb
ministerstva pracujúci na dohodu
III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH
vzdelávanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
Účel spracúvania osobných
údajov
článok 6, ods. 1. Nariadenia GDPR 2016/679 písm. c),
Právny základ spracúvania
spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej
osobných údajov
povinnosti prevádzkovateľa.
- zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách
vo verejnej správe,
- vyhláška č. 166/2018 Národného bezpečnostného
úradu
o
podrobnostiach
o
technickom,
technologickom a personálnom vybavení jednotky
pre riešenie kybernetických bezpečnostných
incidentov.
osoby, ktoré sú vzdelávané vo vzdelávacom programe
Okruh dotknutých osôb
jednotky CSIRT alebo programe zvyšovania
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bezpečnostného povedomia realizovanom jednotkou
CSIRT
všeobecné osobné údaje
Kategórie osobných údajov
meno a priezvisko, podpis, ďalšie doplňujúce alebo
Vymenovanie spracúvaných
osobných údajov (Ministerstvo spresňujúce osobné údaje identifikované v rámci výkonu
rešpektuje zásadu
pôsobnosti jednotky CSIRT
minimalizácie spracúvaných
osobných údajov v zmysle
Nariadenia GDPR a spracúva
len osobné údaje nevyhnuté pre
danú spracovateľskú činnosť)
popis bezpečnostných opatrení na ochranu osobných
Označenie bezpečnostných
údajov v interných riadiacich aktoch ministerstva.
opatrení
IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI
Poskytovanie osobných údajov
Tretie strany (prípadne okruh tretích
Právny základ
strán)
Orgány štátnej správy a verejnej moci na  zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej
výkon kontroly a dozoru
správe v platnom znení,
 zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení.
Sprístupňovanie osobných údajov
Okruh príjemcov
osobné údaje sa nesprístupňujú

Právny základ
–––––––––––

Zverejňovanie osobných údajov
Spôsob zverejnenia
osobné údaje sa nezverejňujú

Právny základ
–––––––––––

Cezhraničný prenos osobných údajov
Tretia krajina
prenos osobných údajov sa neuskutočňuje

Právny základ
–––––––––––

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Od poskytnutia osobných údajov dotknutou osobou.
VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ministerstvo uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle
Nariadenia GDPR.
Doba uchovávania je 5 rokov.
VII. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY
46

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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RIEŠENIE BEZPEČNOSTNÝCH INCIDENTOV

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní osobných údajov
podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ,,Nariadenie
GDPR“) článok 13 odsek 1 a 2 a článok 15 odsek 1.
I. OKRUH SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÍ
RIEŠENIE BEZPEČNOSTNÝCH INCIDENTOV
II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a
Názov prevádzkovateľa
informatizácie Slovenskej republiky
a informatizáciu
Identifikačné číslo
50 349 287
organizácie (IČO)
811 09 Bratislava
Obec a PSČ
Pribinova 25
Ulica a číslo
Slovenská republika
Štát
rozpočtová organizácia
Právna forma
Mgr. art. Veronika Remišová, M.A., ArtD.
Štatutárny orgán
prevádzkovateľa (alebo osoba ministerka investícií, regionálneho rozvoja a
oprávnená konať v jeho mene)
informatizácie SR
Mgr. Katarína Hrinčová
Zodpovedná osoba
zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk
Kontakt zodpovednej osoby
poverení zamestnanci ministerstva alebo zamestnanci
Okruh oprávnených osôb
ministerstva pracujúci na dohodu
III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH
riešenie bezpečnostných incidentov a kybernetických
Účel spracúvania osobných
bezpečnostných incidentov organizácií verejnej správy
údajov
článok 6, ods. 1. Nariadenia GDPR 2016/679 písm. c),
Právny základ spracúvania
spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej
osobných údajov
povinnosti prevádzkovateľa.
- zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách
vo
verejnej
správe
a
o
zmene
a doplnení niektorých zákonov,
- vyhláška č. 165/2018 Z. z. Národného
bezpečnostného úradu, ktorou sa určujú identifikačné
kritériá pre jednotlivé kategórie závažných
kybernetických bezpečnostných incidentov a
podrobnosti
hlásenia
kybernetických
bezpečnostných incidentov.
osoby, ktoré môžu byť identifikované v rámci výkonu
Okruh dotknutých osôb
pôsobnosti jednotky CSIRT
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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)
Označenie bezpečnostných
opatrení

všeobecné osobné údaje
meno a priezvisko, emailová adresa, IP adresa, MAC
adresa zariadení, ďalšie doplňujúce alebo spresňujúce
osobné údaje identifikované v rámci riešenia
bezpečnostných incidentov

popis bezpečnostných opatrení na ochranu osobných
údajov v interných riadiacich aktoch ministerstva.

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI
Poskytovanie osobných údajov
Tretie strany (prípadne okruh tretích
Právny základ
strán)
Národný bezpečnostný úrad, organizačné - zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej
útvary ktorých sa bezpečnostné testovanie
bezpečnosti a o zmene a doplnení
alebo audit týka, najmä prevádzkovateľ
niektorých zákonov,
základnej služby, prevádzkovateľ digitálnej - vyhláška č. 165/2018 Z. z. Národného
služby alebo dodávateľ prevádzkovateľa
bezpečnostného úradu, ktorou sa určujú
základnej alebo digitálnej služby
identifikačné kritériá pre jednotlivé
kategórie závažných kybernetických
bezpečnostných incidentov a podrobnosti
hlásenia kybernetických bezpečnostných
incidentov.
Sprístupňovanie osobných údajov
Okruh príjemcov
orgány činné v trestnom konaní

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

Zverejňovanie osobných údajov
Spôsob zverejnenia
osobné údaje sa nezverejňujú

Právny základ
–––––––––––

Cezhraničný prenos osobných údajov
Tretia krajina
prenos osobných údajov sa neuskutočňuje

Právny základ
–––––––––––

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
01.06.2016
VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ministerstvo uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle
Nariadenia GDPR.
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VII. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY
Podľa článku 15 - 22 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo:
1. na prístup k údajom,
2. na opravu,
3. na vymazanie / zabudnutie,
4. na obmedzenie spracúvania,
5. na prenosnosť údajov,
6. namietať v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním / profilovaním,
7. odvolať súhlas,
8. podať sťažnosť dozornému orgánu,
9. na účinný súdny prostriedok nápravy voči rozhodnutiu dozorného orgánu,
10. na účinný súdny prostriedok nápravy voči prevádzkovateľovi / sprostredkovateľovi,
11. na náhradu škody,
12. na zastupovanie,
13. byť informovaný v prípade porušenia ochrany osobných údajov.
Bližšie informácie o vybavovaní vyššie uvedených práv prevádzkovateľom sú
dostupné na web stránke ministerstva v sekcii ochrana osobných údajov
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BEZPEČNOSTNÉ TESTY, AUDITY A ANALÝZY CSIRT

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní osobných údajov
podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ,,Nariadenie
GDPR“) článok 13 odsek 1 a 2 a článok 15 odsek 1.
I. OKRUH SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÍ
BEZPEČNOSTNÉ TESTY, AUDITY A ANALÝZY CSIRT
II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a
Názov prevádzkovateľa
informatizácie Slovenskej republiky
a informatizáciu
Identifikačné číslo
50 349 287
organizácie (IČO)
811 09 Bratislava
Obec a PSČ
Pribinova 25
Ulica a číslo
Slovenská republika
Štát
rozpočtová organizácia
Právna forma
Mgr. art. Veronika Remišová, M.A., ArtD.
Štatutárny orgán
prevádzkovateľa (alebo osoba ministerka investícií, regionálneho rozvoja a
oprávnená konať v jeho mene)
informatizácie SR
Mgr. Katarína Hrinčová
Zodpovedná osoba
zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk
Kontakt zodpovednej osoby
poverení zamestnanci ministerstva alebo zamestnanci
Okruh oprávnených osôb
ministerstva pracujúci na dohodu
III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH
vykonávanie bezpečnostných testov, bezpečnostných
Účel spracúvania osobných
auditov a analýz jednotkou CSIRT
údajov
článok 6, ods. 1. Nariadenia GDPR 2016/679 písm. c),
Právny základ spracúvania
spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej
osobných údajov
povinnosti prevádzkovateľa.
- zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- vyhláška č. 165/2018 Z. z. Národného
bezpečnostného úradu, ktorou sa určujú identifikačné
kritériá pre jednotlivé kategórie závažných
kybernetických
bezpečnostných
incidentov
a
podrobnosti
hlásenia
kybernetických
bezpečnostných incidentov,
- vyhláška č. 166/2018 Z. z. Národného
bezpečnostného
úradu
o
podrobnostiach
o technickom, technologickom a personálnom
vybavení jednotky pre riešenie kybernetických
bezpečnostných incidentov.
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osoby, ktoré môžu byť identifikované v rámci výkonu
pôsobnosti jednotky CSIRT
všeobecné osobné údaje
Kategórie osobných údajov
meno a priezvisko, emailová adresa, IP adresa, MAC
Vymenovanie spracúvaných
osobných údajov (Ministerstvo adresa zariadení, ďalšie doplňujúce alebo spresňujúce
rešpektuje zásadu
osobné údaje identifikované v rámci výkonu pôsobnosti
minimalizácie spracúvaných
jednotky CSIRT
osobných údajov v zmysle
Nariadenia GDPR a spracúva
len osobné údaje nevyhnuté pre
danú spracovateľskú činnosť)
popis bezpečnostných opatrení na ochranu osobných
Označenie bezpečnostných
údajov v interných riadiacich aktoch ministerstva.
opatrení
Okruh dotknutých osôb

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI
Poskytovanie osobných údajov
Tretie strany (prípadne okruh tretích
Právny základ
strán)
Národný bezpečnostný úrad, organizačné - zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej
útvary ktorých sa bezpečnostné testovanie
bezpečnosti a o zmene a doplnení
alebo audit týka, najmä prevádzkovateľ
niektorých zákonov,
základnej služby, prevádzkovateľ digitálnej - vyhláška č. 165/2018 Z. z. Národného
služby alebo dodávateľ prevádzkovateľa
bezpečnostného úradu, ktorou sa určujú
základnej alebo digitálnej služby
identifikačné kritériá pre jednotlivé
kategórie
závažných
kybernetických
bezpečnostných incidentov a podrobnosti
hlásenia kybernetických bezpečnostných
incidentov.
Sprístupňovanie osobných údajov
Okruh príjemcov
Orgány činné v trestnom konaní

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

Zverejňovanie osobných údajov
Spôsob zverejnenia
osobné údaje sa nezverejňujú

Právny základ
–––––––––––

Cezhraničný prenos osobných údajov
Tretia krajina
prenos osobných údajov sa neuskutočňuje

Právny základ
–––––––––––

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Zriadenie jednotky CSIRT ministerstva – od 01.04.2018
VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ministerstvo uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle
Nariadenia GDPR.
Podľa Registratúrneho plán ministerstva 10 rokov.
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VII. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY
Podľa článku 15 - 22 Nariadenia GDPR má dotknutá osoba právo:
1. na prístup k údajom,
2. na opravu,
3. na vymazanie / zabudnutie,
4. na obmedzenie spracúvania,
5. na prenosnosť údajov,
6. namietať v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním / profilovaním,
7. odvolať súhlas,
8. podať sťažnosť dozornému orgánu,
9. na účinný súdny prostriedok nápravy voči rozhodnutiu dozorného orgánu,
10. na účinný súdny prostriedok nápravy voči prevádzkovateľovi / sprostredkovateľovi,
11. na náhradu škody,
12. na zastupovanie,
13. byť informovaný v prípade porušenia ochrany osobných údajov.
Bližšie informácie o vybavovaní vyššie uvedených práv prevádzkovateľom sú
dostupné na web stránke ministerstva v sekcii ochrana osobných údajov
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EVIDENCIA EXTERNÝCH SPOLUPRACOVNÍKOV, ODBORNÍKOV A
SPLNOMOCNENÍ

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní osobných údajov
podľa Nariadenia Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
článok 13 odsek 1 a 2, a článok 15 odsek 1.
I. OKRUH SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÍ
EVIDENCIA EXTERNÝCH SPOLUPRACOVNÍKOV, ODBORNÍKOV A
SPLNOMOCNENÍ
II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a
Názov prevádzkovateľa
informatizácie Slovenskej republiky
a informatizáciu
Identifikačné číslo organizácie
50 349 287
(IČO)
811 09 Bratislava
Obec a PSČ
Pribinova 25
Ulica a číslo
Slovenská republika
Štát
rozpočtová organizácia
Právna forma
Mgr. art. Veronika Remišová, M.A., ArtD.
Štatutárny orgán
prevádzkovateľa (alebo osoba ministerka investícií, regionálneho rozvoja a
oprávnená konať v jeho mene)
informatizácie SR
Mgr. Katarína Hrinčová
Zodpovedná osoba
zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk
Kontakt zodpovednej osoby
poverení zamestnanci ministerstva alebo zamestnanci
Okruh oprávnených osôb
ministerstva pracujúci na dohodu, osobný úrad
III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH
evidencia externých odborných pracovníkov a garantov,
Účel spracúvania osobných
splnomocnení.
údajov
Právny základ spracúvania
 Článok 6, ods. 1. Nariadenia 2016/679 písm. b)
osobných údajov
spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej
zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na
základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia
pred uzatvorením zmluvy.
 Článok 6, ods. 1. Nariadenia 2016/679 písm. c)
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej
povinnosti prevádzkovateľa.
(Osobitné zákony, najmä zákon č. 552/2003 Z. z. o
výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce v znení neskorších predpisov zákon
č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z
európskych štrukturálnych a investičných fondov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
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Okruh dotknutých osôb

Kategórie osobných údajov
Vymenovanie spracúvaných
osobných údajov o
(Ministerstvo rešpektuje zásadu
minimalizácie spracúvaných
osobných údajov v zmysle
Nariadenia GDPR a spracúva
len osobné údaje nevyhnuté pre
danú spracovateľskú činnosť)
Označenie bezpečnostných
opatrení

neskorších predpisov, nariadenie Európskeho
parlamentu a
Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo
17.decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho
rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom
fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre
rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom
fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia
o
Európskom fonde regionálneho rozvoja,
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a
Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým
sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 a iné
súvisiace osobitné predpisy, ktoré sa uplatňujú vo
vzťahu k európskym štrukturálnym fondom).
externí odborníci vstupujúci do prípravy a realizácie
projektov, externí odborníci zabezpečujúci odborné,
konzultačné a lektorské služby
všeobecné osobné údaje
meno, priezvisko, titul, trvalé bydlisko, dátum
narodenia, údaje uvedené v životopise, kvalifikácia,
číslo občianskeho preukazu, telefón, e-mail

popis bezpečnostných opatrení na ochranu osobných
údajov v interných riadiacich aktoch ministerstva.

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI
Poskytovanie osobných údajov
Tretie strany (prípadne okruh tretích
strán)

Právny základ

Sprístupňovanie osobných údajov
Okruh príjemcov
Právny základ
Oprávnené subjekty – riadiaci orgán, orgán Zákonná povinnosť v zmysle výkonu kontroly.
auditu, certifikačný orgán, Najvyšší
 zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej
kontrolný úrad, Európska komisia
správe v znení neskorších predpisov,
 zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole
a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Zverejňovanie osobných údajov
Spôsob zverejnenia
osobné údaje sa nezverejňujú

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

Právny základ
–––––––––––

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
01.06.2016
VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ministerstvo uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle
Nariadenia GDPR.
Pri agende súvisiacej s EŠIF je potrebné dodržiavať podmienky archivácie stanovené
v programových dokumentoch.
V rámci agendy operačných programov je doba 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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KVANTITATÍVNY PRIESKUM A ANALÝZA POTRIEB TRHU V OBLASTI
DIGITALIZÁCIE

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní osobných údajov
podľa Nariadenia Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
článok 13 odsek 1 a 2, a článok 15 odsek 1.
I. OKRUH SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÍ
KVANTITATÍVNY PRIESKUM A ANALÝZA POTRIEB TRHU V OBLASTI
DIGITALIZÁCIE
II. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a
Názov prevádzkovateľa
informatizácie Slovenskej republiky
a informatizáciu
Identifikačné číslo organizácie
50 349 287
(IČO)
811 09 Bratislava
Obec a PSČ
Pribinova 25
Ulica a číslo
Slovenská republika
Štát
rozpočtová organizácia
Právna forma
Mgr. art. Veronika Remišová, M.A., ArtD.
Štatutárny orgán
prevádzkovateľa (alebo osoba ministerka investícií, regionálneho rozvoja a
oprávnená konať v jeho mene)
informatizácie SR
Mgr. Katarína Hrinčová
Zodpovedná osoba
zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk
Kontakt zodpovednej osoby
poverení zamestnanci ministerstva alebo zamestnanci
Okruh oprávnených osôb
ministerstva pracujúci na dohodu, osobný úrad
III. ÚDAJE O SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÁCH
E-mailová adresa dotknutých osôb sa spracúva výhradne
Účel spracúvania osobných
na účel získavania pohľadu zainteresovaných strán a
údajov
expertov na priority pre úspešné zvládnutie procesu
digitálnej transformácie na Slovensku a zber podnetov
pre lepšie nastavenie implementácie reforiem a investícií
v rámci Plánu obnovy a odolnosti (Komponent 17 –
Digitálne Slovensko). Následne budú zozbierané
podnety využité na prípravu odporúčaní k návrhu
grantovej schémy na vývoj a aplikáciu špičkových
digitálnych technológií.
Právnym základom je ,,splnenie úlohy realizovanej vo
Právny základ spracúvania
verejnom záujme" v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. e)
osobných údajov
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).
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Okruh dotknutých osôb
Kategórie osobných údajov
Vymenovanie spracúvaných
osobných údajov o
(Ministerstvo rešpektuje zásadu
minimalizácie spracúvaných
osobných údajov v zmysle
Nariadenia GDPR a spracúva
len osobné údaje nevyhnuté pre
danú spracovateľskú činnosť)
Označenie bezpečnostných
opatrení

Prevádzkovateľ je ako prijímateľ účastníkom zmluvy
uzatvorenej medzi sprostredkovateľom a Európskou
komisiou s označením REFORM/SC2022/034, ktorá
implementuje
rámcovú
zmluvu
č.
SRSS/2018/01/FWC/002-07, uzatvorenú dňa 1.3.2022
(ďalej len „Zmluva s EK“). Základ pre spracúvanie
osobných údajov vychádza z projektu "Support for
Implementation of Reforms and Investments under the
Recovery and Resilience Plan (Component 17 – Digital
Slovakia)", ktorý sa realizuje s podporou Európskej
komisie (DG reform – Generálneho riaditeľstva EK pre
reformy) a v rámci ktorého poskytuje sprostredkovateľ
služby na základe Zmluvy s EK. Prevádzkovateľ je
orgánom verejnej moci, ktorý je zodpovedný za
implementáciu reforiem a investícií v rámci Plánu
obnovy a odolnosti (Komponent 17 – Digitálne
Slovensko).
Fyzické osoby – žiadatelia o nenávratný finančný
príspevok zo systému ITMS.
Všeobecné osobné údaje
E-mailová adresa

Minimalizácia doby spracúvania, minimalizácia rozsahu
osobných údajov, dodržiavanie bezpečnostných opatrení
MIRRI, interná smernica o ochrane osobných údajov,
dodržiavanie
povinností
stanovených
v
sprostredkovateľskej zmluve medzi oboma stranami.

IV. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI
Poskytovanie osobných údajov
Tretie strany (prípadne okruh tretích
strán)

Právny základ

Sprístupňovanie osobných údajov
Okruh príjemcov
Sprostredkovateľ: spoločnosť PwC, ktorá
poskytuje audítorské, daňové a poradenské
služby – PricewaterhouseCoopers,
Bratislava, IČO 35 739 347.

Právny základ
Právnym základom je ,,splnenie úlohy
realizovanej vo verejnom záujme" v zmysle čl.
6 ods. 1 písm. e) Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla
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Sprostredkovateľ pomáha
prevádzkovateľovi pri príprave a
implementácii Komponentu 17 „Digitálne
Slovensko“ Plánu obnovy a odolnosti
prostredníctvom podpory, ktorú
Ministerstvo investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie Slovenskej
republiky získalo od Európskej komisie.

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
osobné údaje sa nezverejňujú

Právny základ
–––––––––––

Cezhraničný prenos osobných údajov
Tretia krajina
prenos osobných údajov sa neuskutočňuje

Právny základ
–––––––––––

V. ZAČIATOK SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VI. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ministerstvo uchováva osobné údaje so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle
Nariadenia GDPR.
Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania projektu 30 kalendárnych 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.
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INFORMOVANIE V OBLASTI REGIONÁLNEHO ROZVOJA

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA
Prevádzkovateľ 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 GDPR“) 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
Pribinova 25
811 05 Bratislava
IČO: 50349287

Názov spracovateľskej činnosti s osobnými údajmi: Informovanie verejnosti, inštitúcií
verejnej správy a štátnej správy o aktivitách, podujatiach prevádzkovateľa a implementácii
projektov (nie len z EÚ) v oblasti regionálneho rozvoja prostredníctvom elektronickej pošty
a telefonickej komunikácie
Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje dotknutých osôb sú spracovávané výlučne za účelom vedenia databázy subjektov
s cieľom poskytnutia lepších služieb, ktoré zahŕňajú najmä posielanie spravodajského formátu
newsletter, informačných e-mailov, zasielanie ponúk vzdelávacích, propagačných aktivít
a podujatí, ako aj telefonickej komunikácie v oblasti regionálneho rozvoja a čerpania
eurofondov.
Kategórie a rozsah osobných údajov, ktoré budú spracúvané:
Všeobecná kategória osobných údajov: názov organizácie, adresa, IČO, právna forma,
štatutárny zástupca organizácie, riaditeľ/kontaktná osoba danej organizácie, meno priezvisko,
e-mail, mobilné telefónne číslo, iné telefónne číslo. Konkrétny rozsah spracúvaných údajov
závisí od účelu, na ktorý je údaj spracovávaný.
Právny základ spracúvania osobných údajov




Osobné údaje osôb sa spracúvajú na základe splnenia úlohy realizovanej vo verejnom
záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi podľa čl. 6 ods.
1 písm. e) Nariadenia GDPR.
Prevádzkovateľ koná v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky
na obdobie rokov 2020 – 2024 str. 64 ,,Efektívne a transparentné využívanie fondov
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EÚ s dôrazom na znižovanie regionálnych rozdielov a rozvoj krajiny“: ,,Vláda SR v
snahe prispieť k vyššej miere informovanosti verejnosti, transparentnosti a odbornosti
pristúpi k nasledovným opatreniam: intenzívne zapojí do poradenstva a prípravy
projektov už existujúce regionálne štruktúry, tzn. informačno-poradenské centrá, s
cieľom eliminovať zapojenie poradenských firiem a tým navyšovanie ceny.“
Na tieto účely Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej
republiky (ďalej len ,,ministerstvo“ alebo „prevádzkovateľ) ako riadiaci orgán v rámci
projektu podporeného z operačného programu IROP 2014 – 2020, Prioritnej osi č.8
Technická pomoc, zriadilo sieť Regionálnych centier ministerstva. Regionálne centrá
boli zriadené s cieľom ,,vytvoriť predpoklady pre zásadné posilnenie podpory v oblasti
prípravy kvalitných projektov a ich následnej implementácie, v súlade so záväzkom
programového vyhlásenia vlády SR. Ďalším cieľom projektu je vytvorenie podmienok
pre integráciu výkonu štátnej správy v oblasti informovania a poradenstva, zjednodušiť
prístup občanov k informáciám, resp. poradenstvu poskytovaného zo strany štátnych
orgánov. Aj z tohto dôvodu sa vláda SR zaviazala vo svojom programovom vyhlásení
„intenzívne zapojiť do poradenstva a prípravy projektov existujúce regionálne štruktúry
(informačno-poradenské centrá), s cieľom eliminovať zapojenie poradenských firiem a
tým navyšovanie ceny.“
Prevádzkovateľ úlohu vykonáva v súlade s § 47 zákona č. 292/2014 Z .z. o príspevku
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Doba uchovávania osobných údajov:


Osobné údaje sú spracúvané po dobu 10 rokov. Po uvedenej dobe uchovávania budú
osobné údaje týkajúce sa tohto projektu bezodkladne zlikvidované z internej databázy
prevádzkovateľa.

Okruh dotknutých osôb:



Fyzické osoby = štatutárni zástupcovia a kontaktné osoby za daný subjekt, potenciálni
žiadatelia z radov širokej verejnosti.
Právnické osoby = obce, ekonomickí partneri, sociálni partneri, štátne a verejné
inštitúcie, školy, domovy sociálnych služieb, denné stacionáre, okresné úrady a
regionálne médiá. (Na základné údaje o právnických osobách, ktoré nie sú
identifikované s konkrétnou fyzickou osobou sa nevzťahuje Nariadenie GDPR).

Kategórie príjemcov osobných údajov:




osobné údaje sú spracúvané oprávnenými osobami, ktorí sú zamestnancami
prevádzkovateľa:
- Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
osobné údaje sú spracovávané oprávnenými osobami, s ktorými má Ministerstvo
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR podpísanú dohodu o spoločných
prevádzkovateľoch:
- Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
- Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
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-

Úrad vlády Slovenskej republiky
Úrad pre verejné obstarávanie

Opis plánovaného spracúvania:
Získavanie osobných údajov, zaznamenávanie v elektronickej podobe, usporadúvanie a
štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie,
využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom,
preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na
to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.
Osobné údaje sú zálohované v súlade s pravidlami prevádzkovateľa. Osobné údaje sa
uchovávajú len na stanový čas, pričom k vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely
spracúvania ako sú uvedené v tomto vyhlásení.
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.

Zdroj, z ktorého boli osobné údaje získané:




Osobné údaje boli získané z verejne dostupných zdrojov
Osobné údaje boli získané z údajov pri vzdelávacích, propagačných, informačných a
telekomunikačných aktivitách regionálnych centier.
Následne sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby priamo od
dotknutej osoby pri odbere newslettera, na vzdelávacích, propagačných, informačných
a telekomunikačných aktivitách regionálnych centier

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov:


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

Ďalšie dôležité informácie o spracúvaní osobných údajov:


Všetky údaje zozbierané prostredníctvom online dotazníka budú spracované anonymne.
Výsledkom spracovania údajov z dotazníka budú anonymné kvantifikované údaje.



Ak sa ďalšie spracúvanie vykonáva na základe súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) 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 (všeobecné nariadenie o
ochrane osobných údajov) dotknutá osoba môže svoj súhlas kedykoľvek písomne
odvolať na e-mailovej adrese zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk
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Práva dotknutých osôb:


Dotknutým osobám prináležia uvedené práva:
https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/ochrana-osobnych-udajov/index.html
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