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Informácie pre dotknutú osobu/zákonného zástupcu dotknutej 

osoby 

v zmysle článku 13 ods. 1 a 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len 

Nariadenie EÚ) 

 

Prevádzkovateľ: 

Slovenské banské múzeum 
Kammerhofská 2, 969 01  Banská Štiavnica 
IČO: 35998652 
 
Zodpovedná osoba: Ľudmila Ivaničová 
Kontakt na zodpovednú osobu: mzdy@muzeumbs.sk 
 

Účel spracúvania osobných 
údajov. 

Personálna a mzdová agenda 

Právny základ spracúvania. 
Zákonná povinnosť - čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. 
 

Príjemcovia alebo kategórie 
príjemcov. 

Oprávnené osoby prevádzkovateľa, sprostredkovatelia, ktorými 
sú spracovateľ mzdovej a účtovnej agendy, externý správca IT, 
poskytovateľ služieb BOZP a PO, dodávateľ služieb PZS, ďalej 
Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, doplnkovým 
dôchodkovým sporiteľniam, dôchodkovým správcovským 
spoločnostiam, súdom a orgánom činným v trestnom konaní, 
exekútorom, zástupcom zamestnancov, bankám, poisťovni, v 
ktorej sú zam. poistení a iným oprávneným subjektom, podľa 
osobitných zákonov. 
 

Doba uchovávania osobných 
údajov alebo kritériá na jej 
určenie. 

Od 5 rokov až do dosiahnutia veku 70 rokov dotknutej osoby 
(konkrétne doby v závislosti od dokumentu sú uvedené v 
Registratúrnom pláne a 
poriadku prevádzkovateľa). 
 

Informácia o tom, či je 
poskytovanie osobných údajov 
zákonnou požiadavkou, alebo 
požiadavkou, ktorá je potrebná 
na uzavretie zmluvy, či je 
dotknutá osoba povinná 
poskytnúť osobné údaje, ako aj 
možné následky neposkytnutia 
takýchto údajov. 

Poskytnutie osobných údajov je povinné, aby prevádzkovateľ  
mohol zabezpečiť všetky zákonné povinnosti. Bez poskytnutých  
osobných údajov nie je možné uzatvoriť pracovný pomer,  
vypočítavať a vyplácať mzdu a zabezpečovať ostatné činnosti  
v súlade správami dotknutej osoby v rámci pracovnoprávneho  
vzťahu. 
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Účel spracúvania osobných 
údajov. 

Účtovná agenda 
 

Právny základ spracúvania. 
Zákonná povinnosť - čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. 
 

Príjemcovia alebo kategórie 
príjemcov. 

Zamestnanci prevádzkovateľa, zamestnanci dodávateľov tovaru 
a služieb, iné fyzické osoby, o ktorých má prevádzkovateľ 
záznam v účtovníctve. 
. 
 

Doba uchovávania osobných 
údajov alebo kritériá na jej 
určenie. 

10 rokov 
 

Informácia o tom, či je 
poskytovanie osobných údajov 
zákonnou požiadavkou, alebo 
požiadavkou, ktorá je potrebná 
na uzavretie zmluvy, či je 
dotknutá osoba povinná 
poskytnúť osobné údaje, ako aj 
možné následky neposkytnutia 
takýchto údajov. 

Poskytnutie osobných údajov je povinné, pretože ide o zákonnú 
povinnosť prevádzkovateľa 
 

 
 
 

Účel spracúvania osobných 
údajov. 

Evidencia uchádzačov o zamestnanie 
 

Právny základ spracúvania. 
Zákonná povinnosť - čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. 
 

Príjemcovia alebo kategórie 
príjemcov. 

Uchádzači o zamestnanie, zamestnanci prevádzkovateľa v 
pracovnoprávnom vzťahu k prevádzkovateľovi, fyzické osoby 
vykonávajúce činnosti pre prevádzkovateľa na základe dohôd o 
vykonávaní prác mimo pracovného pomeru (v zmysle Zákonníka 
práce), manželia alebo manželky zamestnancov 
prevádzkovateľa, vyživované deti zamestnancov, rodičia 
vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí 
zamestnanci prevádzkovateľa. 
 

Doba uchovávania osobných 
údajov alebo kritériá na jej 
určenie. 

3 roky 
 

Informácia o tom, či je 
poskytovanie osobných údajov 
zákonnou požiadavkou, alebo 
požiadavkou, ktorá je potrebná 
na uzavretie zmluvy, či je 
dotknutá osoba povinná 
poskytnúť osobné údaje, ako aj 
možné následky neposkytnutia 
takýchto údajov. 

Prevádzkovateľ zverejňuje len osobné údaje v rozsahu, ktoré 
povoľuje zákon o ochrane osobných údajov. 
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Účel spracúvania osobných 
údajov. 

Kontakty návštevníkov a autorov 
 

Právny základ spracúvania. 
Oprávnený záujem prevádzkovateľa - čl. 6 ods. 1 písm. f) 
GDPR. 
 

Oprávnený záujem, ak je 
právnym základom pre daný 
účel spracúvania. 

Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov 
prevádzkovateľa, ktorými sú schopnosť komunikácie v rámci 
obchodných dodávateľsko-odberateľských vzťahov s 
konkrétnymi fyzickými osobami na strane dodávateľov a 
odberateľov. 
 

Príjemcovia alebo kategórie 
príjemcov. 

Oprávnené osoby, zmluvné strany - odberatelia, dodávatelia. 
 

Doba uchovávania osobných 
údajov alebo kritériá na jej 
určenie. 

10 rokov 

Informácia o tom, či je 
poskytovanie osobných údajov 
zákonnou požiadavkou, alebo 
požiadavkou, ktorá je potrebná 
na uzavretie zmluvy, či je 
dotknutá osoba povinná 
poskytnúť osobné údaje, ako aj 
možné následky neposkytnutia 
takýchto údajov. 

Prevádzkovateľ zverejňuje len osobné údaje v rozsahu, ktoré 
povoľuje zákon o ochrane osobných údajov. 
 

 

 

Účel spracúvania osobných 
údajov. 

Prezentácia múzea, jeho činností, akcií a noviniek 
prostredníctvom internetu, sociálnych sietí, vývesných 
tabúľ a násteniek. 
 

Právny základ spracúvania. 
Oprávnený záujem prevádzkovateľa - čl. 6 ods. 1 písm. f) 
GDPR. 
 

Oprávnený záujem, ak je 
právnym základom pre daný 
účel spracúvania. 

Oprávneným záujmom je šírenie dobrého mena spoločnosti a 
získavanie nových zákazníkov a nákupov. 
 

Príjemcovia alebo kategórie 
príjemcov. 

Poskytovateľ e shopového riešenia, na ktorom je daná aplikácia 
s dátami prevádzkovaná. 
Poskytovateľ služby Facebook Ads, prevádzkovanej 
spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo 
Park, CA 94025, US. 
Spoločnosť Sashe, s.r.o. 
 

Doba uchovávania osobných 
údajov alebo kritériá na jej 
určenie. 

Počas celej doby trvania účelu. 
 

Informácia o tom, či je 
poskytovanie osobných údajov 
zákonnou požiadavkou, alebo 
požiadavkou, ktorá je potrebná 
na uzavretie zmluvy, či je 
dotknutá osoba povinná 
poskytnúť osobné údaje, ako aj 
možné následky neposkytnutia 
takýchto údajov. 

Prevádzkovateľ zverejňuje len osobné údaje v rozsahu, ktoré 
povoľuje zákon o ochrane osobných údajov. 
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Účel spracúvania osobných 
údajov. 

Kamerový monitorovací systém 
 

Právny základ spracúvania. 
Oprávnený záujem prevádzkovateľa - čl. 6 ods. 1 písm. f) 
GDPR. 
 

Oprávnený záujem, ak je 
právnym základom pre daný 
účel spracúvania. 

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je ochrana majetku a 
hotovosti v pokladni, ochrana zdravia zamestnancov, kontrola 
dodržiavania bezpečnostných pravidiel pri práci.  
 

Príjemcovia alebo kategórie 
príjemcov. 

Fyzické osoby, ktoré vstúpia do monitorovaného priestoru - 
zákazníci, zamestnanci a ostatné fyzické osoby. 
 

Doba uchovávania osobných 
údajov alebo kritériá na jej 
určenie. 

15 dní 

Informácia o tom, či je 
poskytovanie osobných údajov 
zákonnou požiadavkou, alebo 
požiadavkou, ktorá je potrebná 
na uzavretie zmluvy, či je 
dotknutá osoba povinná 
poskytnúť osobné údaje, ako aj 
možné následky neposkytnutia 
takýchto údajov. 

Prevádzkovateľ zverejňuje len osobné údaje v rozsahu, ktoré 
povoľuje zákon o ochrane osobných údajov. 
 

 

 

Účel spracúvania osobných 
údajov. 

Výpožičné zmluvy a dohody 
 

Právny základ spracúvania. 
Zákonná povinnosť - čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. 
 

Príjemcovia alebo kategórie 
príjemcov. 

Fyzické osoby ako zmluvné strany vzťahu. 
 

Doba uchovávania osobných 
údajov alebo kritériá na jej 
určenie. 

10 rokov 
 

Informácia o tom, či je 
poskytovanie osobných údajov 
zákonnou požiadavkou, alebo 
požiadavkou, ktorá je potrebná 
na uzavretie zmluvy, či je 
dotknutá osoba povinná 
poskytnúť osobné údaje, ako aj 
možné následky neposkytnutia 
takýchto údajov. 

Prevádzkovateľ zverejňuje len osobné údaje v rozsahu, ktoré 
povoľuje zákon o ochrane osobných údajov. 
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Účel spracúvania osobných 
údajov. 

Zmluvy o prenájme s FO 
 

Právny základ spracúvania. Zákonná povinnosť - čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. 
 

Príjemcovia alebo kategórie 
príjemcov. 

Fyzické osoby ako zmluvné strany vzťahu. 
 

Doba uchovávania osobných 
údajov alebo kritériá na jej 
určenie. 

10 rokov 
 

Informácia o tom, či je 
poskytovanie osobných údajov 
zákonnou požiadavkou, alebo 
požiadavkou, ktorá je potrebná 
na uzavretie zmluvy, či je 
dotknutá osoba povinná 
poskytnúť osobné údaje, ako aj 
možné následky neposkytnutia 
takýchto údajov. 

 
 
 
Prevádzkovateľ zverejňuje len osobné údaje v rozsahu, ktoré 
povoľuje zákon o ochrane osobných údajov. 
 

 

 

Účel spracúvania osobných 
údajov. 

Objednávky kníh 
 

Právny základ spracúvania. 
Oprávnený záujem prevádzkovateľa - čl. 6 ods. 1 písm. f) 
GDPR. 
 

Oprávnený záujem, ak je 
právnym základom pre daný 
účel spracúvania. 

Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov 
prevádzkovateľa, ktorými sú schopnosť komunikácie v rámci 
obchodných dodávateľsko-odberateľských vzťahov s 
konkrétnymi fyzickými osobami na strane dodávateľov a 
odberateľov. 
 

Príjemcovia alebo kategórie 
príjemcov. 

Oprávnené osoby, zmluvné strany - odberatelia, dodávatelia. 
 

Doba uchovávania osobných 
údajov alebo kritériá na jej 
určenie. 

10 rokov 

Informácia o tom, či je 
poskytovanie osobných údajov 
zákonnou požiadavkou, alebo 
požiadavkou, ktorá je potrebná 
na uzavretie zmluvy, či je 
dotknutá osoba povinná 
poskytnúť osobné údaje, ako aj 
možné následky neposkytnutia 
takýchto údajov. 

Prevádzkovateľ zverejňuje len osobné údaje v rozsahu, ktoré 
povoľuje zákon o ochrane osobných údajov. 
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Účel spracúvania osobných 
údajov. 

Marketing 
 

Právny základ spracúvania. 
Oprávnený záujem prevádzkovateľa - čl. 6 ods. 1 písm. f) 
GDPR. 
 

Oprávnený záujem, ak je 
právnym základom pre daný 
účel spracúvania. 

Oprávneným záujmom je šírenie dobrého mena spoločnosti a 
získavanie nových zákazníkov a nákupov. 
 

Príjemcovia alebo kategórie 
príjemcov. 

Poskytovateľ eshopového riešenia, na ktorom je daná aplikácia 
s dátami prevádzkovaná. 
Poskytovateľ služby Facebook Ads, prevádzkovanej 
spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo 
Park, CA 94025, US. 
Spoločnosť Sashe, s.r.o. 
 

Doba uchovávania osobných 
údajov alebo kritériá na jej 
určenie. 

 
Počas celej doby trvania účelu. 
 

Informácia o tom, či je 
poskytovanie osobných údajov 
zákonnou požiadavkou, alebo 
požiadavkou, ktorá je potrebná 
na uzavretie zmluvy, či je 
dotknutá osoba povinná 
poskytnúť osobné údaje, ako aj 
možné následky neposkytnutia 
takýchto údajov. 

Prevádzkovateľ zverejňuje len osobné údaje v rozsahu, ktoré 
povoľuje zákon o ochrane osobných údajov. 
 

 

Účel spracúvania osobných 
údajov. 

Súťaže 
 

Právny základ spracúvania. 
Súhlas dotknutej osoby - čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. 
 

Oprávnený záujem, ak je 
právnym základom pre daný 
účel spracúvania. 

Súhlas dotknutej osoby, ktorý sa vyžaduje v okamihu zapojenia 
sa do súťaže. 
 

Príjemcovia alebo kategórie 
príjemcov. 

Oprávnené osoby prevádzkovateľa. 
Poskytovateľ webhostingového riešenia, na ktorom je 
prevádzkovaná emailová aplikácia. 
Poskytovateľ služby Facebook Ads, prevádzkovanej 
spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo 
Park, CA 94025, US. 
Prepravná spoločnosť, ktorá doručí výhru. 
 

Doba uchovávania osobných 
údajov alebo kritériá na jej 
určenie. 

6 mesiacov 
 

Informácia o tom, či je 
poskytovanie osobných údajov 
zákonnou požiadavkou, alebo 
požiadavkou, ktorá je potrebná 
na uzavretie zmluvy, či je 
dotknutá osoba povinná 
poskytnúť osobné údaje, ako aj 
možné následky neposkytnutia 
takýchto údajov. 

Prevádzkovateľ zverejňuje len osobné údaje v rozsahu, ktoré 
povoľuje zákon o ochrane osobných údajov. 
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Účel spracúvania osobných 
údajov. 

Reklamácie 
 

Právny základ spracúvania. Zákonná povinnosť - čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. 
 

Príjemcovia alebo kategórie 
príjemcov. 

Oprávnené osoby prevádzkovateľa. 
Orgány, ktorým je žiadosť postúpená na vybavenie, ak je to 
nevyhnutné, alebo im musí byť sprístupnená na vybavenie. 
 

Doba uchovávania osobných 
údajov alebo kritériá na jej 
určenie. 

 
 5 rokov 
 

Informácia o tom, či je 
poskytovanie osobných údajov 
zákonnou požiadavkou, alebo 
požiadavkou, ktorá je potrebná 
na uzavretie zmluvy, či je 
dotknutá osoba povinná 
poskytnúť osobné údaje, ako aj 
možné následky neposkytnutia 
takýchto údajov. 

 
 
Prevádzkovateľ zverejňuje len osobné údaje v rozsahu, ktoré 
povoľuje zákon o ochrane osobných údajov a zákon o ochrane 
spotrebiteľa. 
 

 

 

 

Účel spracúvania osobných 
údajov. 

Sťažnosti 
 

Právny základ spracúvania. Zákonná povinnosť - čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. 
 

Príjemcovia alebo kategórie 
príjemcov. 

Oprávnené osoby, účastníci konania, iný zákonom oprávnený 
subjekt. 
 

Doba uchovávania osobných 
údajov alebo kritériá na jej 
určenie. 

 
 5 rokov 
 

Informácia o tom, či je 
poskytovanie osobných údajov 
zákonnou požiadavkou, alebo 
požiadavkou, ktorá je potrebná 
na uzavretie zmluvy, či je 
dotknutá osoba povinná 
poskytnúť osobné údaje, ako aj 
možné následky neposkytnutia 
takýchto údajov. 

 
 
 
Prevádzkovateľ zverejňuje len osobné údaje v rozsahu, ktoré 
povoľuje zákon o ochrane osobných údajov a zákon 
o sťažnostiach. 
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Účel spracúvania osobných 
údajov. 

Interné nahlasovanie protispoločenskej činnosti 
 

Právny základ spracúvania.  
Zákonná povinnosť - čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. 
 

Príjemcovia alebo kategórie 
príjemcov. 

 
Oprávnené osoby, účastníci konania. 
 

Doba uchovávania osobných 
údajov alebo kritériá na jej 
určenie. 

  
5 rokov 
 

Informácia o tom, či je 
poskytovanie osobných údajov 
zákonnou požiadavkou, alebo 
požiadavkou, ktorá je potrebná 
na uzavretie zmluvy, či je 
dotknutá osoba povinná 
poskytnúť osobné údaje, ako aj 
možné následky neposkytnutia 
takýchto údajov. 

 
 
 
Prevádzkovateľ zverejňuje len osobné údaje v rozsahu, ktoré 
povoľuje zákon o ochrane osobných údajov a  o niektorých 
opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej 
činnosti  
 
 

 

 

 

Účel spracúvania osobných 
údajov. 

Administratívny systém úradu 
 

Právny základ spracúvania. Zákonná povinnosť - čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. 
 

Príjemcovia alebo kategórie 
príjemcov. 

Oprávnené osoby, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, iný 
oprávnený subjekt. 
 

Doba uchovávania osobných 
údajov alebo kritériá na jej 
určenie. 

 
 10  rokov 
 

Informácia o tom, či je 
poskytovanie osobných údajov 
zákonnou požiadavkou, alebo 
požiadavkou, ktorá je potrebná 
na uzavretie zmluvy, či je 
dotknutá osoba povinná 
poskytnúť osobné údaje, ako aj 
možné následky neposkytnutia 
takýchto údajov. 

 
 
Spracúvajú sa len osobné údaje, ktoré dotknutá osoba poskytne 
pri korešpondencii prevádzkovateľom. Je zákonnou povinnosťou  
prevádzkovateľa evidovať doručenú a odoslanú  
poštu, zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky. 
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Účel spracúvania osobných 
údajov. 

Dochádzkové knihy 
 

Právny základ spracúvania. Zákonná povinnosť - čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. 
 

Príjemcovia alebo kategórie 
príjemcov. 

Zamestnanci prevádzkovateľa a iné fyzické osoby, ktoré 
vykonávajú práce pre prevádzkovateľa na základe dohody. 
 

Doba uchovávania osobných 
údajov alebo kritériá na jej 
určenie. 

 
 10  rokov 
 

Informácia o tom, či je 
poskytovanie osobných údajov 
zákonnou požiadavkou, alebo 
požiadavkou, ktorá je potrebná 
na uzavretie zmluvy, či je 
dotknutá osoba povinná 
poskytnúť osobné údaje, ako aj 
možné následky neposkytnutia 
takýchto údajov. 

Prevádzkovateľ zverejňuje len osobné údaje v rozsahu, ktoré 
povoľuje zákon o ochrane osobných údajov  

 

 

 

 

Účel spracúvania osobných 
údajov. 

Verejné obstarávanie 
 

Právny základ spracúvania. Zákonná povinnosť - čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. 
 

Príjemcovia alebo kategórie 
príjemcov. 

Fyzické osoby ,právnické osoby, ktoré sa uchádzajú o zákazku 
prevádzkovateľa 
 

Doba uchovávania osobných 
údajov alebo kritériá na jej 
určenie. 

 
 5  rokov 
 

Informácia o tom, či je 
poskytovanie osobných údajov 
zákonnou požiadavkou, alebo 
požiadavkou, ktorá je potrebná 
na uzavretie zmluvy, či je 
dotknutá osoba povinná 
poskytnúť osobné údaje, ako aj 
možné následky neposkytnutia 
takýchto údajov. 

 
 
 
Prevádzkovateľ zverejňuje len osobné údaje v rozsahu, ktoré 
povoľuje zákon o ochrane osobných údajov  

 

 

 

 

 

 

 



Strana 10 z 12 
 

Účel spracúvania osobných 
údajov. 

Súdne spory s FO 
 

Právny základ spracúvania. Zákonná povinnosť - čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. 
 

Príjemcovia alebo kategórie 
príjemcov. 

Fyzické osoby – prevádzkovatelia a sprostredkovatelia, 
oprávnené osoby prevádzkovateľov a sprostredkovateľov, 
dotknuté osoby, iné fyzické osoby v postavení účastníkov 
konania. 
 

Doba uchovávania osobných 
údajov alebo kritériá na jej 
určenie. 

  
5  rokov 
 

Informácia o tom, či je 
poskytovanie osobných údajov 
zákonnou požiadavkou, alebo 
požiadavkou, ktorá je potrebná 
na uzavretie zmluvy, či je 
dotknutá osoba povinná 
poskytnúť osobné údaje, ako aj 
možné následky neposkytnutia 
takýchto údajov. 

 
 
 
Prevádzkovateľ zverejňuje len osobné údaje v rozsahu, ktoré 
povoľuje zákon o ochrane osobných údajov  a Občiansky súdny 
poriadok 

 

Účel spracúvania osobných 
údajov. 

Registratúrne stredisko 
 

Právny základ spracúvania. Zákonná povinnosť - čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. 
 

Príjemcovia alebo kategórie 
príjemcov. 

Sociálna poisťovňa  
(vydávanie potvrdení, výpisov, odpisov z osobných spisov 
zamestnancov), 
• iný oprávnený subjekt (napr. štátne orgány, obec, 
samosprávny kraj, polícia, súd), 
• dotknutá osoba, o ktorej osobné údaje ide, blízka osoba, ak 
dotknutá osoba už nežije alebo iná osoba, ktorá sprístupnením 
údajov o dotknutej osobe chráni svoje práva alebo právom  
chránené záujmy. 
 

Doba uchovávania osobných 
údajov alebo kritériá na jej 
určenie. 

Podľa konkrétneho dokumentu. Lehoty sú uvedené  
V Registratúrnom pláne a poriadku prevádzkovateľa a na 
požiadanie budú dotknutej osobe poskytnuté. 
 

Informácia o tom, či je 
poskytovanie osobných údajov 
zákonnou požiadavkou, alebo 
požiadavkou, ktorá je potrebná 
na uzavretie zmluvy, či je 
dotknutá osoba povinná 
poskytnúť osobné údaje, ako aj 
možné následky neposkytnutia 
takýchto údajov. 

 
 
V registratúrnom stredisku sa uchovávajú len dokumenty, u 
ktorých ide o 
zákonnú povinnosť prevádzkovateľa 
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Účel spracúvania osobných 
údajov. 

Oprávnené osoby prevádzkovateľa. 
 

Právny základ spracúvania. Zákonná povinnosť - čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. 
 

Príjemcovia alebo kategórie 
príjemcov. 

Oprávnené osoby prevádzkovateľa, zodpovedná osoba 
prevádzkovateľa. 
 

Doba uchovávania osobných 
údajov alebo kritériá na jej 
určenie. 

 
5 rokov 
 

Informácia o tom, či je 
poskytovanie osobných údajov 
zákonnou požiadavkou, alebo 
požiadavkou, ktorá je potrebná 
na uzavretie zmluvy, či je 
dotknutá osoba povinná 
poskytnúť osobné údaje, ako aj 
možné následky neposkytnutia 
takýchto údajov. 

 
 
 
Prevádzkovateľ zverejňuje len osobné údaje v rozsahu, ktoré 
povoľuje zákon o ochrane osobných údajov   

 
 
Dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia EÚ právo na: 
 

 prístup k osobným údajom (článok 15), 

(prístup nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb) 

 opravu a doplnenie osobných údajov (článok 16), 

 výmaz osobných údajov - právo na zabudnutie (článok 17), 

o zverejnené OU, 

o nepotrebné OU, 

o nezákonne spracúvané OU, 

o OU spracúvané na účely priameho marketingu, 

o OU po odvolaní súhlasu na spracovanie, ak neexistuje iný právny základ 

spracúvania, 

o toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných: 

  pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, 

  spracúvaných na účel archivácie, vedecký/štatistický účel, historický 

výskum, na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie, na 

preukazovanie a uplatňovanie právnych nárokov, 

 obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18), 

o počas opravy nesprávnych údajov, 

o počas overenia, či pri spracúvaní pri výkone verejnej moci alebo na základe 

oprávnených záujmov prevádzkovateľa neprevažujú záujmy dotknutej osoby, 

o ak dotknutá osoba namieta výmaz údajov a požaduje ho nahradiť obmedzením 

spracúvania, 

o ak prevádzkovateľ údaje už nepotrebuje a potrebuje ich dotknutá osoba na 

uplatnenie právneho nároku, 

 prenosnosť osobných údajov spracúvaných automatizovanými prostriedkami (článok 20) 

o pri spracúvaní údajov na základe súhlasu dotknutej osoby alebo zmluvy medzi 

prevádzkovateľom a dotknutou osobou, 

o toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných pri výkone verejnej moci 

zverenej prevádzkovateľovi, 

 namietanie spracúvania osobných údajov (článok 21), 

o pri spracúvaní  pre potreby verejného záujmu, 

o výkonu verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, 

o oprávnených záujmov prevádzkovateľa – ak prevádzkovateľ bude pokračovať 

v spracúvaní, poskytne odôvodnenie, 
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o pri spracúvaní na účely priameho marketingu - prevádzkovateľ ihneď pozastaví 

spracúvanie. 

Prevádzkovateľ môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle článku 23 Nariadenia 

EÚ, ak je takéto obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť najmä ochranu práv dotknutej osoby alebo 

iných osôb a uplatnenie vymáhania občianskoprávnych nárokov. 

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 

Bratislava podľa článku 13, ods. 2, písm. d) Nariadenia EÚ. 

                                                                     

Dotknutá osoba prehlasuje, že sa s týmito informáciami oboznámila. 

 

 

............................................................. 

 podpis dotknutej osoby 

alebo zákonného zástupcu dotknutej osoby 


