
Informačný list o spracúvaní osobných údajov podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 
 

Prevádzkovateľom1) je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2,  

812 72  Bratislava, IČO: 00151866.  

 

Zodpovedná osoba 

Úrad inšpekčnej služby 

útvar kontroly 

odbor ochrany osobných údajov 

Pribinova 2 

812 72 Bratislava 

Tel. číslo: 0961055101, email: gdpr@minv.sk. 

 

 Právnym základom na spracúvanie osobných údajov uvedených v žiadosti o poskytnutie 

dotácie je zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 526/2010 Z. z.“), § 8a zákona č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“), zákon č. 440/2015 Z. z. o športe  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  §  13 ods. 1 písm. b) 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení zákona č. 221/2019 Z. z., zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Účelom spracovania osobných údajov je spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie, 

hodnotenie žiadosti o poskytnutie dotácie a pridelenie dotácie, uzatvorenie zmluvy o poskytnutí 

dotácie a poukázanie transferu, vecné a finančné vyhodnotenie poskytnutej dotácie, zúčtovanie 

poskytnutej dotácie so štátnym rozpočtom a evidencia zmlúv. 

 

Doba uchovania osobných údajov je upravená zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a  

registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Listinné a elektronické záznamy obsahujúce osobné údaje po ich doručení 

prevádzkovateľovi sa stávajú súčasťou registratúry Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 

Osobné údaje budú uložené v registratúrnych spisoch a v informačnom systéme registratúry 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, v evidencii zmlúv o dotáciách Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ v procese rozhodovania o vymazaní osobných údajov bude 

postupovať v súlade so stanovenou dobou uchovávania registratúrnych záznamov v registratúrnom 

poriadku, osobitne s prihliadnutím na lehoty uplatnenia práva na uplatnenia nároku a práva na 

informácie.  Doba uloženia registratúrnych záznamov je maximálne 10 rokov po uzavretí spisu. 

Vyradenie registratúrneho záznamu s obsahom osobných údajov sa uskutoční v súlade s vyššie 

uvedenými právnymi predpismi a registratúrnym poriadkom prevádzkovateľa.  

  

Právo dotknutej osoby 

Dotknutá osoba má právo na základe žiadosti na prístup k osobným údajom, právo na opravu, 

výmaz a obmedzenie spracúvania. Žiadosť je možné doručiť osobne, písomne, elektronicky 

podpísané zaručeným elektronickým podpisom alebo mailom (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 

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 č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 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. 

 

Poskytnutie osobných údajov uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

dotácie podľa zákona č. 526/2010 Z. z. a § 8a ods. 5 až 7 zákona č. 523/2004 Z. z. je zákonnou 

požiadavkou, súčasne sú tieto osobné údaje požiadavkou na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie 

a realizáciu ďalších povinnosti prevádzkovateľa, ktoré budú vyplývať z plnenia zmluvných 

povinností a povinnosti poskytovateľa/prevádzkovateľa najmä na úseku zákona č. 357/2015 Z. z. o  

finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Poskytnutie osobných údajov uvedených žiadateľom/príjemcom, vrátane ďalších osobných údajov v  

prílohách žiadosti, najmä v popise projektu, v rozpočte projektu,  vyhodnotení dotácie sa stáva v  

prípade uzatvorenia zmluvy zároveň súčasťou zmluvného základu medzi príjemcom dotácie a  

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Neposkytnutie osobných údajov uvedených v žiadosti 

o poskytnutie dotácie a jej prílohách má za následok ukončenie spracovania a vyhodnotenia žiadosti 

a neuzatvorenie zmluvných dokumentov. 

 

Prevádzkovateľ prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií 

nezamýšľa. 

 

Osoba berie na vedomie, že prevádzkovateľ je povinnou osobou podľa § 2 ods. 1 zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“), povinne 

zverejňuje osobné údaje podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky 

č. 498/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri 

zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy, ako aj povinností zverejňovania podľa § 8 ods. 2 

zákona č. 526/2010 Z. z. . 

 

 

 

 

 
1) „§5 písm. o) zákona č. 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. .“ 

 



Informačný list o spracúvaní osobných údajov podľa § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 
 

Prevádzkovateľom1) je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2,  

812 72  Bratislava, IČO: 00151866.  

 

Zodpovedná osoba 

Úrad inšpekčnej služby 

útvar kontroly 

odbor ochrany osobných údajov 

Pribinova 2 

812 72 Bratislava 

Tel. číslo: 0961055101, email: gdpr@minv.sk. 

 

 Právnym základom na spracúvanie osobných údajov uvedených v žiadosti o poskytnutie 

dotácie je zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 526/2010 Z. z.“), § 8a zákona č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“), zákon č. 440/2015 Z. z. o športe  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  §  13 ods. 1 písm. c) zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

zákona č. 221/2019, zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Účelom spracovania osobných údajov je spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie, 

hodnotenie žiadosti o poskytnutie dotácie a pridelenie dotácie, uzatvorenie zmluvy o poskytnutí 

dotácie a poukázanie transferu, vecné a finančné vyhodnotenie poskytnutej dotácie, zúčtovanie 

poskytnutej dotácie so štátnym rozpočtom a evidencia zmlúv.  

 

Kategóriami spracúvaných osobných údajov sú titul, meno, priezvisko, kontakt (telefón, 

mail), dátum narodenia, funkcia alebo pracovná pozícia osoby zodpovednej za realizáciu projektu, 

odbornej kapacity projektu, riadiacej kapacity projektu, administratívnej kapacity projektu, opis 

aktivít a činností ktoré bude vykonávať, predpokladaný rozsah prác a doterajšie skúsenosti 

a pracovné pozície týchto osôb participujúcich na realizácii projektu.  

 

Doba uchovania osobných údajov je upravená zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a  

registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Listinné a elektronické záznamy obsahujúce osobné údaje po ich doručení 

prevádzkovateľovi sa stávajú súčasťou registratúry Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 

Osobné údaje budú uložené v registratúrnych spisoch a v informačnom systéme registratúry 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, v evidencii zmlúv o dotáciách Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ v procese rozhodovania o vymazaní osobných údajov bude 

postupovať v súlade so stanovenou dobou uchovávania registratúrnych záznamov v registratúrnom 

poriadku, osobitne s prihliadnutím na lehoty uplatnenia práva na uplatnenia nároku a práva na 

informácie.  Doba uloženia registratúrnych záznamov je maximálne 10 rokov po uzavretí spisu. 

Vyradenie registratúrneho záznamu s obsahom osobných údajov sa uskutoční v súlade s vyššie 

uvedenými právnymi predpismi a registratúrnym poriadkom prevádzkovateľa.  

 



Právo dotknutej osoby 

 Dotknutá osoba má právo na základe žiadosti na prístup k osobným údajom, právo na opravu, 

výmaz a obmedzenie spracúvania, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na 

prenosnosť osobných údajov. Žiadosť je možné doručiť osobne, písomne, elektronicky podpísané 

zaručeným elektronickým podpisom alebo mailom (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 

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 č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 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. 

 

Poskytnutie osobných údajov uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

dotácie podľa zákona č. 526/2010 Z. z. a § 8a ods. 5 až 7 zákona č. 523/2004 Z. z. je zákonnou 

požiadavkou, súčasne sú tieto osobné údaje požiadavkou na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie 

a realizáciu ďalších povinnosti prevádzkovateľa, ktoré budú vyplývať z plnenia zmluvných 

povinností a povinnosti poskytovateľa/prevádzkovateľa najmä na úseku zákona č. 357/2015 Z. z. o  

finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Poskytnutie osobných údajov uvedených žiadateľom/príjemcom, vrátane ďalších osobných údajov v  

prílohách žiadosti, najmä v popise projektu, v rozpočte projektu,  vyhodnotení dotácie sa stáva v  

prípade uzatvorenia zmluvy zároveň súčasťou zmluvného základu medzi príjemcom dotácie a  

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Neposkytnutie osobných údajov uvedených v žiadosti 

o poskytnutie dotácie a jej prílohách má za následok ukončenie spracovania a vyhodnotenia žiadosti 

a neuzatvorenie zmluvných dokumentov.  

 

Zdroj osobných údajov 

Osobné údaje boli poskytnuté žiadateľom o poskytnutie dotácie v prílohe žiadosti 

o poskytnutie dotácie, ktorý čestne vyhlásil, že je osobou, ktorá je oprávnená tieto osobné údaje 

postúpiť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. 

Prevádzkovateľ prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií 

nezamýšľa.  

 

Osoba berie na vedomie, že prevádzkovateľ je povinnou osobou podľa § 2 ods. 1 zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“), povinne 

zverejňuje osobné údaje podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky 

č. 498/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri 

zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy, ako aj povinností zverejňovania podľa § 8 ods. 2 

zákona č. 526/2010 Z. z. . 

 


