Informačný list
pre informačné systémy Policajného zboru podľa § 60 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o OOÚ“)
Prevádzkovateľ
§ 60 ods. 1 písm. a) zákona o OOÚ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO 0015186,
Pribinova 2,
812 72 Bratislava
Vrcholová zodpovedná osoba
§ 60 ods. 1 písm. b) zákona o OOÚ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Úrad inšpekčnej služby
útvar kontroly
odbor ochrany osobných údajov
Pribinova 2
812 72 Bratislava,
tel. číslo 0961055101, email: gdpr@minv.sk ,
Účel spracúvania vymedzený osobitným zákonom
§ 60 ods. 1 písm. c) zákona o OOÚ
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Policajnom zbore“) § 69h ods. 1
Záznamy o cestujúcich sa môžu spracúvať len na účely predchádzania, odhaľovania alebo
stíhania trestných činov priradených k jednej alebo k viacerým kategóriám trestných činov
uvedených v prílohe č. 3 zákona o Policajnom zbore, za ktoré možno uložiť trest odňatia
slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej tri roky, na účely pátrania po páchateľoch
vybraných trestných činov a na účely uľahčenia hraničnej kontroly a boja s nelegálnou
migráciou.
Doba uchovávania
§ 69m ods. 1 a 2 zákona o Policajnom zbore alebo § 69 ods. 12 zákona o Policajnom zbore
Záznam o cestujúcom, ktorý bol národnej ústredni informácií o pasažieroch úradu
medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru poskytnutý podľa § 69i zákona
o Policajnom zbore, sa uchováva v informačnom systéme záznamov o cestujúcich päť rokov.
Po uplynutí tejto doby sa záznam o cestujúcom v informačnom systéme záznamov o cestujúcich
zlikviduje.
Po šiestich mesiacoch od získania záznamu o cestujúcom sa pseudonymizujú tieto dátové prvky
alebo väzby medzi nimi:
a) meno a priezvisko cestujúceho vrátane mena a priezviska ďalších cestujúcich, ak sú
súčasťou jedného lokalizačného údaja záznamu o cestujúcom,
b) štátna príslušnosť, pohlavie, dátum narodenia a kontaktné údaje cestujúceho,
c) typ, číslo, štát vydania a dátum uplynutia platnosti dokladu totožnosti alebo cestovného
dokladu, ktorým sa cestujúci preukázal,
d) informácie o všetkých spôsoboch platby vrátane fakturačnej adresy, ak obsahujú
informácie, ktoré by mohli slúžiť na priamu identifikáciu cestujúceho,
e) informácie o častých cestujúcich,
f) všeobecné poznámky, ak obsahujú informácie, ktoré by mohli slúžiť na priamu
identifikáciu cestujúceho,
g) názov leteckého dopravcu, číslo letu, dátum, čas a miesto odletu lietadla a dátum, čas
a miesto príletu lietadla.

Právo dotknutej osoby
§§ 62 až 65 zákona o OOÚ
Žiadosti dotknutej osoby na prístup k osobným údajom, právo na opravu, výmaz, obmedzenie
spracúvania, právo na namietanie spracúvania alebo prenosnosť osobných údajov je možné
doručiť osobne, písomne, elektronicky podpísané zaručeným elektronickým podpisom alebo
emailom (gdpr@minv.sk). Súčasťou žiadosti (okrem podpísanej zaručeným elektronickým
podpisom dotknutej osoby) musí byť fotokópia dokladu totožnosti (napr. občiansky preukaz,
cestovný doklad, atď.)
Žiadosti zasielajte na adresu:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Úrad inšpekčnej služby
útvar kontroly
odbor ochrany osobných údajov
Pribinova 2
812 72 Bratislava
Právo podať návrh na začatie konania
Každá dotknutá osoba alebo osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach
ustanovených zákonom o OOÚ má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 ods. 1
zákona o OOÚ
Návrhy na začatie konania zasielajte na adresu:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

