
MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 ZODPOVEDNÝ ORGÁN  

FONDOV PRE OBLASŤ VNÚTORNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ 

  
 
 

INFORMAČNÝ LIST 

 

 

o spracúvaní osobných údajov 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 a ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“).  
 

Prevádzkovateľ 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

IČO 0015186, 

Pribinova 2, 

812 72   Bratislava 

 

Zodpovedná osoba 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

sekcia kontroly a inšpekčnej služby 

úrad kontroly 

odbor kontroly osobných údajov 

Pribinova 2 

812 72   Bratislava, 

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

 

Účel spracúvania  
Proces registrácie, kontroly a hodnotenia žiadostí o grant, kontraktácie, realizácie, kontroly, 

auditu a monitorovania projektu a národného programu. 

 

Právny základ spracúvania 

čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou 

stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia 

pred uzatvorením zmluvy,   

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 

prevádzkovateľa  

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa 

stanovujú všeobecné ustanovenia o Fonde pre azyl, migráciu a integráciu a o nástroji pre 

finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja 

proti trestnej činnosti a krízového riadenia (ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 514/2014“),  

- nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/840 z 29. mája 2015 o kontrolách vykonávaných 

zodpovednými orgánmi podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)  

č. 514/2014, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Fonde pre azyl, migráciu a 

integráciu a o nástroji pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania 

trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia (ďalej len „nariadenie 

Komisie (EÚ) č. 2015/840“), 

- zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 
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Príjemcovia 

a) Ministerstvo vnútra SR, 

b) Ministerstvo financií SR,  

c) Úrad vládneho auditu, 

d) Najvyšší kontrolný úradu SR, 

e) Úrad pre verejné obstarávanie SR, 

f) Európska komisia,  

g) Európsky úradu na boj proti podvodom,   

h) Európsky dvora audítorov, 

i) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písmenách a) až h).  

 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje. 

 

Doba uchovávania 
Podľa ustanovenia čl. 9 ods. 1, 2, 3 a 4 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/840. 

1. Zodpovedný orgán zabezpečí, aby všetky záznamy, dokumenty a metaúdaje týkajúce sa 

vykazovaných výdavkov, pridelených príjmov a vykonaných auditov a kontrol boli 

uchovávané tak, aby boli k dispozícii Komisii (vrátane úradu OLAF) a Európskemu dvoru 

audítorov najmenej počas štyroch rokov nasledujúcich po rozpočtovom roku, v ktorom 

bola vykázaná posledná platba.  

2. Ak príslušný zodpovedný orgán zistí nezrovnalosti, podporné doklady uvedené v odseku 1 

sa uchovávajú tak, aby ich Komisia mala k dispozícii najmenej tri roky nasledujúce po 

roku, v ktorom príslušné sumy boli v plnej výške vymožené od príjemcu a pripísané na 

účet národného programu.  

3. Ak sa začne postup overovania súladu, ako sa uvádza v článku 47 nariadenia (EÚ)  

č. 514/2014, podporné doklady uvedené v odseku 1 tohto článku sa uchovávajú tak, aby 

ich Komisia mala k dispozícii najmenej jeden rok nasledujúci po roku, v ktorom sa tento 

postup ukončí.  

4. Ak je rozhodnutie o súlade predmetom súdneho konania na Súdnom dvore Európskej únie, 

relevantné podporné doklady sa uchovávajú tak, aby ich Komisia mala k dispozícii 

najmenej jeden rok nasledujúci po roku, v ktorom bolo toto konanie ukončené. 

 

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:  

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  

sekcia kontroly a inšpekčnej služby  

úrad kontroly,  

Pribinova 2,  

812 72 Bratislava. 
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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 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. 

 

Informácia 

Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou a zároveň zákonnou požiadavkou. Poskytnutie 

osobných údajov za účelom ich spracúvania zo strany dotknutej osoby je potrebné. V prípade 

neposkytnutia osobných údajov by boli výdavky prijímateľov/partnerov vzniknuté v rámci 

realizácie projektov Fondov pre oblasť vnútorných záležitostí považované za neoprávnené. 

 

Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania   

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane 

profilovania. 


