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 v znení zákona č. 221/2019 Z.
z. (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
Právny základ spracúvania
Podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej
povinnosti prevádzkovateľa alebo podľa § 13 ods. 1 písm. c) je spracúvanie nevyhnutné podľa
osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenskej republiky viazaná.
Účel spracúvania
Vymedzený osobitným zákonom - zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o EŠIF“).
V zmysle § 47 ods. 1 zákona o EŠIF spracúvajú orgány osobné údaje ich zamestnancov, fyzických osôb
budúceho žiadateľa, žiadateľa, prijímateľa, partnera, užívateľa, cieľovej skupiny, dodávateľa,
subdodávateľa, osôb v zmluvnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu s nimi a iných osôb pri
poskytovaní príspevku, kontrole, plnení iných úloh alebo povinností podľa osobitných predpisov
(napríklad nariadenie (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 , ktorým sa stanovujú spoločné
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom
fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a
rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho
rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde,
a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 1303/2013“), §
21 ods. 2 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, § 18 zákona č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon 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).
Doba uchovávania
Osobné údaje dotknutých osôb (s výnimkou údajov zamestnancov) sú spracúvané prevádzkovateľom
odo dňa ich získania až do 31. decembra 2028 alebo aj po tomto dátume, ak do 31. decembra 2028
nedošlo k vysporiadaniu finančných vzťahov medzi poskytovateľom Ministerstvom vnútra Slovenskej
republiky a prijímateľom nenávratného finančného príspevku podľa § 41 až 43 zákona o EŠIF a v

súlade so zmluvou o nenávratnom finančnom príspevku alebo rozhodnutím podľa § 16 ods. 2 zákona
o EŠIF.
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). Písomne je možné žiadosť posielať 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 je možné zasielať na
adresu:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

