Informačný list
ak sú osobné údaje získané od dotknutej osoby
Podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 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
(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 vymedzený osobitným zákonom
Osobné údaje sú spracované za účelom ocenenia mimoriadnej odvahy podľa § 30 zákona NR
SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
Doba uchovávania
Podľa Nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 98/2016 o registratúrnom
poriadku v znení nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 198/2019, ktorým sa
mení a dopĺňa nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 98/2016 o
registratúrnom poriadku.
Právo dotknutej osoby
Žiadosti dotknutej osoby na prístup k osobným údajom, právo na opravu, výmaz, obmedzenie
spracúvania, právo na namietanie spracúvania alebo prenosnosť osobných údajov možno
doručiť osobne, písomne, elektronicky, podpísané zaručeným elektronickým podpisom alebo
emailom (gdpr@minv.sk). Súčasťou žiadosti (okrem žiadosti podpísanej zaručeným
elektronickým podpisom dotknutej osoby) musí byť fotokópia dokladu totožnosti (napríklad
občiansky preukaz, cestovný doklad a podobne).
Žiadosti zasielajte 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 sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich
právach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov, má právo podať návrh na začatie
konania podľa § 100 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.
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

