Informačný list
k spracúvaniu osobných údajov pri plnení úloh Policajného zboru na zabezpečenie
zamedzenia šírenia nákazy vírusom COVID-19
§ 60 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 00151866,
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 na území 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:
˗ ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov,
˗ zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení
neskorších predpisov,
˗ zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
Ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a iné ústredné štátne orgány plnia úlohy
civilnej ochrany a vykonávajú ich kontrolu v rozsahu svojej pôsobnosti. O stave plnenia úloh
civilnej ochrany poskytujú informácie ministerstvu vnútra,
˗ zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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 plnenia úloh Policajného
zboru 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.

