Informačný list k spracúvaniu osobných údajov pri plnení
úloh Policajného zboru na zabezpečenie zamedzenia
šírenia nákazy vírusom COVID-19
podľa čl. 13 a 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 a ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov), (GDPR) § 19 a § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019.
Prevádzkovateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO 00151866
Pribinova 2
812 72 Bratislava
Zodpovedná osoba:
Úrad inšpekčnej služby
útvar kontroly
Pribinova 2
812 72 Bratislava
e-mail: gdpr@minv.sk
Účel spracúvania
Účelom
spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je vedenie agendy
súvisiacej s vybavovaním žiadostí o udelenie výnimky z prijatých opatrení v čase hrozby
koronavírusom.
Právny základ spracúvania
Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR a § 13
ods. 1 písm. e) zákona o ochrane osobných údajov s poukázaním na bod 6 Opatrenia Úradu
verejného zdravotníctva SR č. OLP/3353/2020 z 29. apríla 2020, ktorým sa s účinnosťou
od 1. mája upravujú podmienky vstupu na územie SR, teda spracúvanie je nevyhnutné pri
výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.
Kategória spracúvaných osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na
dosiahnutie stanoveného účelu. Osobné údaje osobitnej kategórie sa nespracúvajú.
Príjemcovia
Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutých osôb Úradu verejného zdravotníctva
SR. Osobné údaje sa nezverejňujú.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Osobné údaje nebudú predmetom cezhraničného prenosu

Doba uchovávania
Účel spracúvania osobných údajov končí dňom odvolania núdzového stavu. Po skončení
účelu spracúvania archivuje prevádzkovateľ spracúvané osobné údaje v zmysle nariadenia
Ministerstva vnútra SR č. 98/2016 o registratúrnom poriadku v súlade so zákonom so
zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Doba archivácie bude 3 roky. Po uplynutí tejto doby budú
osobné údaje neodkladne zlikvidované
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 SR
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Následky neposkytnutia osobných údajov
Dotknutá osoba nie je povinná prevádzkovateľovi poskytnúť svoje osobné údaje.
Dôsledkom neposkytnutia osobných údajov je nemožnosť udelenia výnimky žiadateľovi.
Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Osobné údaje nebudú spracúvané pre účely automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje
Osobné údaje dotknutých osôb boli získané zo žiadosti o udelenie výnimky predloženej
žiadateľom.

