Informačný list
pre informačné systémy Policajného zboru podľa § 60 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o OOÚ“)
Prevádzkovateľ
§ 60 ods. 1 písm. a) zákona o OOÚ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO 0015186,
Pribinova 2,
812 72 Bratislava
Zodpovedná osoba
§ 60 ods. 1 písm. b) zákona o OOÚ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Prezídium Policajného zboru
odbor dokladov a evidencií
Račianska ul. č. 45
812 72 Bratislava,
tel. číslo 0961050357, email: odeppz@minv.sk
Účel spracúvania vymedzený osobitným zákonom
§ 60 ods. 1 písm. c) zákona o OOÚ
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Policajnom zbore“)
Doba uchovávania
Policajný zbor je oprávnený uchovávať osobné údaje len na čas, ktorý je nevyhnutný na účely
ich spracúvania v súlade s § 69 ods. 1 zákona o Policajnom zbore a následne Policajný zbor
ich podľa § 69 ods. 7 a 8 zákona o Policajnom zbore preveruje, likviduje, blokuje alebo
anonymizuje.
Právo dotknutej osoby
§§ 62 až 65 zákona o OOÚ
Žiadosti dotknutej osoby na prístup k osobným údajom, právo na opravu, výmaz, obmedzenie
spracúvania, právo na namietanie spracúvania alebo prenosnosť osobných údajov 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.)
Žiadosti zasielajte na adresu:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
sekcia kontroly a inšpekčnej služby
úrad 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 OOÚ má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 ods. 1
zákona o OOÚ
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

