Informačný list
k spracúvaniu osobných údajov pri plnení úloh Policajného zboru na zabezpečenie
zamedzenia šírenia nákazy vírusom COVID-19
podľa čl. 13 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
a ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len
„GDPR“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 (ďalej len „zákon o ochrane osobných
údajov“).
Prevádzkovateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO 0015186,
Pribinova 2,
812 72 Bratislava

Zodpovedná osoba
Úrad inšpekčnej služby
útvar kontroly
Pribinova 2
812 72 Bratislava,
tel. číslo 0961055101, email: gdpr@minv.sk

Účel spracúvania
plnenie úloh Policajného zboru pri zabezpečovaní zamedzenia šírenia nákazy vírusu COVID19 a plnení opatrení vyplývajúcich zo zasadnutí Ústredného krízového štábu na riešenie
ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej
republiky a uznesení vlády Slovenskej republiky.
Právny základ spracúvania
Osobné údaje sú spracúvané podľa § 13 ods. 1 písm. c), d) a e) zákona o ochrane osobných
údajov zákonným spôsobom tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd dotknutých
osôb, najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným
neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia.
Osobné údaje sú spracúvané na základe:
˗ zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení
neskorších predpisov,
˗ uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 187/2020 k ďalším opatreniam vyplývajúcim zo
zasadnutia Ústredného krízového štábu na riešenie ochorenia COVID-19 spôsobeným
korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, (titul, priezvisko, meno,
telefonický kontakt),
˗ uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 207/2020 na rozšírenie opatrení núdzového stavu
podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového
stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného
uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 a zmeneného uznesením
vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020 a uznesením vlády Slovenskej
republiky č. 169/2020 z 27. marca 2020 (titul, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu,
dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu/iného dokladu, telefónne číslo, cieľ cesty
(miesto), účel cesty, evidenčné číslo vozidla, vrátenie osoby z hranice okresu z dôvodu
nerešpektovania obmedzenia pohybu (áno / nie), sankcia, podpis kontrolovanej osoby).
Príjemcovia
Osobné údaje sú spracúvané pre plnenie úloh Policajného zboru a v prípadne potreby budú
poskytnuté Ústrednému krízovému štábu alebo príslušným orgánom za účelom zabezpečenia
úloh v súvislosti so zamedzením šírenia nákazy vírusom COVID-19.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie
Osobné údaje nebudú predmetom cezhraničného prenosu.

Doba uchovávania
Osobné údaje budú spracúvané pokiaľ budú potrebné pre zabezpečenie úloh v súvislosti so
zamedzením šírenia nákazy vírusom COVID-19.
Právo dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo na základe žiadosti na prístup k osobným údajom, právo na opravu,
výmaz, obmedzenie spracúvania, právo na namietanie spracúvania alebo prenosnosť
osobných údajov. Žiadosť 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.).
Žiadosť je potrebné zaslať na adresu:
Úrad inšpekčnej služby
útvar kontroly
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 ochrane osobných údajov má právo podať návrh na začatie konania
podľa § 100 ods. 1 citovaného zákona.
Návrh na začatie konania je potrebné zaslať na adresu:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Osobné údaje nebudú spracúvané pre účely automatizovaného rozhodovania vrátane
profilovania.

