Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov.
Prevádzkovateľ informuje dotknuté osoby o spracúvaní a ochrane ich osobných údajov v súlade
s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 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 v texte ako „GDPR“
alebo „nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte ako „zákon o ochrane osobných
údajov“).
Prevádzkovateľ:
Názov:
Právna forma:
IČO:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Ďalšie pracoviská:

Tel.:
email:

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
právnická osoba zriadená zákonom
30 807 549
Laurinská 18, 811 01 Bratislava
výkonná riaditeľka
Na priekope 174/13, Žilina
Kapitulská 12, Banská Bystrica
Hlavná 68, Košice
(+421) 2 208 501 14
info@snslp.sk

(ďalej v texte ako „Prevádzkovateľ“).
Zodpovedná osoba:
Tel.: (+421) 2 208 501 21
email: info@snslp.sk
(ďalej v texte ako „Zodpovedná osoba“).
Na zodpovednú osobu sa môžete obrátiť najmä v prípade:
(i)
(ii)
(iii)

ak by ste akékoľvek informácie uvedené v tomto dokumente potrebovali dodatočne
vysvetliť alebo objasniť,
ak máte ohľadom spracovania osobných údajov akékoľvek otázky,
pokiaľ by ste chceli uplatniť ktorékoľvek svoje práva súvisiace so spracovaním
osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa.

Žiadosť Zodpovednej osobe nemá ustanovenú formu a môžete ju podať e-mailom alebo
poštou na vyššie uvedenú adresu.

Zásady spracúvania osobných údajov, ktorými sa Prevádzkovateľ riadi podľa čl. 5 GDPR a § 6
až 12 zákona o ochrane osobných údajov:
a) Zásada zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti – spracúvať osobné údaje možno
len zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe.
b) Zásada obmedzenia účelu – osobné údaje musia byť získavané na konkrétne určené,
výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je
zlučiteľný s týmito účelmi. Výnimkou je tzv. ďalšie spracúvanie na účely archivácie vo
verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či štatistické účely.
c) Zásada minimalizácie údajov – osobné údaje musia byť primerané, relevantné a
obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú.
d) Zásada správnosti – osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované.
Musia byť prijaté primerané opatrenia, aby spracúvateľ nesprávne údaje opravil alebo
vymazal.
e) Zásada obmedzenia uchovávania – osobné údaje by mali byť uložené vo forme, ktorá
umožňuje identifikáciu dotknutej osoby len počas nevyhnutného obdobia na účely, na ktoré
sú spracúvané. Výnimkou je tzv. ďalšie spracúvanie na účely archivácie vo verejnom
záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či štatistické účely za
predpokladu prijatia primeraných technických a organizačných opatrení na ochranu práv
a slobôd dotknutých osôb.
f) Zásada integrity a dôvernosti – údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje
ich primeranú bezpečnosť, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným
spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom
primeraných technických alebo organizačných opatrení.
g) Zásada zodpovednosti – Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie zásad
spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami na požiadanie
preukázať
1. Právny základ spracúvania osobných údajov:
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s čl. 6 GDPR a § 13 zákona o ochrane
osobných údajov na základe aspoň jedného z týchto právnych základov:
a) súhlas dotknutej osoby,
b) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba
alebo v rámci predzmluvných vzťahov na základe žiadosti dotknutej osoby,
c) spracúvanie je nevyhnuté podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou
je Slovenská republika viazaná,
d) spracúvanie je nevyhnuté na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
výkone pôsobnosti Prevádzkovateľa,
e) spracúvanie je nevyhnuté na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej
strany okrem prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné

práva dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou
osobou dieťa.
2. Spracúvanie osobných údajov:
2.1

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje dotknutých osôb, s nasledovným
účelom a na základe uvedeného právneho základu ich poskytuje príslušným príjemcom:

účel spracúvania

právny základ

monitorovanie a hodnotenie
dodržiavanie ľudských práv a
dodržiavanie zásady rovnakého
zaobchádzania podľa osobitného
zákona, zhromažďovanie a
poskytovanie informácie o
rasizme,
xenofóbii
a
antisemitizme v Slovenskej
republike, zhromažďovanie a
šírenie informácií v tejto oblasti,
zabezpečovanie právnej pomoci
obetiam
diskriminácie
a
prejavov intolerancie, vydávanie
na požiadanie fyzických osôb
alebo právnických osôb alebo z
vlastnej iniciatívy odborných
stanovísk
vo
veciach
dodržiavania zásady rovnakého
zaobchádzania podľa osobitného
predpisu,
vykonávanie
nezávislého zisťovania týkajúce
sa diskriminácie,
evidencia pracovných zmlúv
a dohôd,
personalistika,
spracúvanie a vyplácanie miezd
a iných odmien za prácu
zamestnancom a pracovníkom
Prevádzkovateľa, ďalšie činnosti
súvisiace s pracovným alebo
obdobným pomerom

spracúvanie
je
nevyhnuté
podľa
osobitného predpisu
alebo medzinárodnej
zmluvy, ktorou je
Slovenská republika
viazaná,
spracúvanie
je
nevyhnuté
na
splnenie
úlohy
realizovanej
vo
verejnom
záujme
alebo pri výkone
pôsobnosti
Prevádzkovateľa

spracúvanie
je
nevyhnuté
podľa
osobitného predpisu
alebo medzinárodnej
zmluvy, ktorou je
Slovenská republika
viazaná

kategórie dotknutých osobných
údajov
v
rozsahu
potrebnom
na
poskytnutie právnej pomoci,
najmä titul, meno, priezvisko,
trvalý pobyt, tel. kontakt,
fotografia, ďalšie údaje v rozsahu
potrebnom na poskytnutie právnej
pomoci ako pohlavie, náboženské
vyznanie alebo viera, rasa,
príslušnosť k národnosti alebo
etnickej
skupine,
zdravotné
postihnutie,
vek,
sexuálna
orientácia, manželský stav a
rodinný stav, farba pleti, jazyk,
politické alebo iné zmýšľanie,
národný alebo sociálny pôvod,
majetok, rod alebo iné postavenie,
zamestnanie, odborová činnosť,
výkon väzby, výkon trestu odňatia
slobody
alebo
oznámenie
kriminality
alebo
inej
protispoločenskej činnosti

príjemcovia

osobné číslo, rodné číslo, číslo
občianskeho preukazu, titul,
meno, (rodné) priezvisko, dátum
a miesto narodenia, trvalý pobyt,
prechodný pobyt, tel. kontakt,
rodinný stav, bankový účet,
pohlavie, štátna
príslušnosť,
národnosť, vodičský preukaz,
najvyšší
dosiahnutý
stupeň
vzdelania, absolvované školenia,
certifikáty, email, titul, meno,
(rodné)
priezvisko
manžela/manželky,
meno,
priezvisko detí, dátum narodenia,
pohlavie detí, bonusy na deti, číslo

osobné údaje sa
poskytujú
orgánom verejnej
moci na základe
osobitných
predpisov

osobné údaje sa
poskytujú
protistranám
a orgánom
verejnej moci na
základe
osobitných
predpisov

poskytovanie
služieb

knižničných

spracúvanie
je
nevyhnuté
podľa
osobitného predpisu
alebo medzinárodnej
zmluvy, ktorou je
Slovenská republika
viazaná,

pracovnej zmluvy, pracovné
zaradenie,
funkcia,
druh
pracovného
pomeru,
dátum
začatia
pracovného
pomeru,
dátum skončenia pracovného
pomeru, odpočítateľné položky,
mzdové údaje, dane a odvody,
pracovné
úrazy,
práceneschopnosť, dovolenka
meno, priezvisko, škola alebo
pracovisko návštevníka knižnice
a jeho podpis

osobné údaje nie
sú poskytované,
ak
osobitný
zákon
neustanovuje
inak

spracúvanie
je
nevyhnuté
na
splnenie
úlohy
realizovanej
vo
verejnom
záujme
alebo pri výkone
pôsobnosti
Prevádzkovateľa
spracovanie účtovných dokladov

spracúvanie
je
nevyhnuté
podľa
osobitného predpisu
alebo medzinárodnej
zmluvy, ktorou je
Slovenská republika
viazaná

v rozsahu potrebnom na vedenie
účtovníctva a fakturácie

osobné údaje sa
poskytujú
orgánom verejnej
moci na základe
osobitných
predpisov

vzdelávanie a výskum

spracúvanie
je
nevyhnuté
podľa
osobitného predpisu
alebo medzinárodnej
zmluvy, ktorou je
Slovenská republika
viazaná,

v
rozsahu
potrebnom
na
uskutočnenie vzdelávacích aktivít,
štatistík a výskumov

osobné údaje sa
poskytujú
orgánom verejnej
moci na základe
osobitných
predpisov
(príslušný súd)
ako aj protistrane
sporu

spracúvanie
je
nevyhnuté
na
splnenie
úlohy
realizovanej
vo
verejnom
záujme
alebo pri výkone

pôsobnosti
Prevádzkovateľa
verejné obstarávanie

spracúvanie
je
nevyhnuté
podľa
osobitného predpisu
alebo medzinárodnej
zmluvy, ktorou je
Slovenská republika
viazaná

osobné údaje v nevyhnutnom
rozsahu potrebnom pre verejné
obstarávanie, najmä rodné číslo,
meno, priezvisko, podpis, trvalý
pobyt, prechodný pobyt,
tel.
kontakt

osobné údaje sa
poskytujú
orgánom verejnej
moci na základe
osobitných
predpisov

správa registratúry

spracúvanie
je
nevyhnuté
podľa
osobitného predpisu
alebo medzinárodnej
zmluvy, ktorou je
Slovenská republika
viazaná,

osobné údaje v nevyhnutnom
rozsahu potrebnom pre správu
registratúry, najmä titul, meno,
priezvisko, podpis, trvalý pobyt,
prechodný pobyt, tel. kontakt,
emailová
adresa,
predmet
korešpondencie,
registratúrny
záznam

osobné údaje sa
poskytujú
orgánom verejnej
moci na základe
osobitných
predpisov

osobné údaje v nevyhnutnom
rozsahu
potrebnom
pre
poskytovanie informácii, najmä
titul, meno, priezvisko, trvalý
pobyt, prechodný pobyt,
tel.
kontakt, emailová adresa

osobné údaje sa
poskytujú
orgánom verejnej
moci na základe
osobitných
predpisov

osobné údaje v nevyhnutnom
rozsahu
potrebnom
pre
vybavovanie oznámení, najmä
titul, meno, priezvisko, trvalý
pobyt, prechodný pobyt,
tel.
kontakt, emailová adresa, predmet
oznámenia,
výsledok
preverovania
a ďalšie
údaje
súvisiace
s procesom
preverovania

osobné údaje sa
poskytujú
orgánom verejnej
moci na základe
osobitných
predpisov

spracúvanie
je
nevyhnuté
na
splnenie
úlohy
realizovanej
vo
verejnom
záujme
alebo pri výkone
pôsobnosti
Prevádzkovateľa
sprístupňovanie informácii

evidovanie
a vybavovanie
oznámení
podľa
zákona
o ochrane
oznamovateľov
protispoločenskej činnosti

2.2

spracúvanie
je
nevyhnuté
podľa
osobitného predpisu
alebo medzinárodnej
zmluvy, ktorou je
Slovenská republika
viazaná
spracúvanie
je
nevyhnuté
podľa
osobitného predpisu
alebo medzinárodnej
zmluvy, ktorou je
Slovenská republika
viazaná

Ako dotknutá osoba máte možnosť sa informovať o spracovaní Vašich osobných údajov
predtým, ako ich Prevádzkovateľ začne spracúvať.

2.3

Všetky aktuálne kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú zverejnené na jeho webovom sídle:
https://www.snslp.sk/kontakt/snslp-bratislava/#. Predtým, ako vstúpite do akékoľvek
vzťahu s Prevádzkovateľom, využite prosím možnosť a informujte sa o spracúvaní Vašich
osobných údajov.

2.4

Cieľom a snahou Prevádzkovateľa je, aby ste ako dotknutá osoba boli jednoduchým
spôsobom informovaný o spracúvaní Vašich osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa
a aby ste poznali svoje práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov. Pokiaľ máte
ako dotknutá osoba akékoľvek otázky súvisiace so spracovaním Vašich osobných údajov,
môžete sa obrátiť na vyššie uvedenú Zodpovednú osobu, ktorá Vám poskytne odpoveď
stručným a zrozumiteľným spôsobom.

2.5

V prípade, ak máte ako dotknutá osoba záujem informovať sa o bližších detailoch ohľadom
osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, môžete sa so svojou žiadosťou obrátiť na
Zodpovednú osobu.

3. Doba uchovávania osobných údajov
3.1

Osobné údaje spracúvame po dobu, po ktorú je spracúvanie na uvedený účel potrebné
podľa Registratúrneho plánu Poskytovateľa. Ekonomika a personalistika 10, 50 a 70
rokov, odborné činnosti 5 a 10 rokov, registratúra 5 rokov, projekty a granty 5 rokov,
všeobecná vnútorná správa 5 a 10 rokov, riadenie 10 a 20 rokov.

3.2

Na základe Vašej žiadosti Vám prostredníctvom Zodpovednej osoby poskytneme
akékoľvek bližšie informácie o dobe, počas ktorej uchovávame Vaše osobné údaje.

4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny
4.1

Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje prenášať do tretej krajiny (mimo Európskej
únie).

5. Automatizované individuálne rozhodovanie
5.1

Prevádzkovateľ nevykonáva spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom
individuálnom rozhodovaní a nevykonáva ani profilovanie.

6. Súhlas so spracúvaním osobných údajov a právo na jeho odvolanie
6.1

Prevádzkovateľ získava súhlas dotknutej osoby len vtedy, ak sa neuplatní iný právny dôvod
na spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom bez súhlasu. V takomto prípade sa
osobné údaje poskytujú a súhlas udeľuje dobrovoľne. Dotknutá osoba má právo súhlas
kedykoľvek odvolať. Do odvolania súhlasu sa spracúvanie osobných údajov
Prevádzkovateľom založené na udelenom súhlase považuje za zákonné.

7. Práva dotknutej osoby v súvislosti so spracovaním osobných údajov
7.1

Právne predpisy na ochranu osobných údajov (predovšetkým GDPR) Vám ako dotknutej
osobe poskytujú voči Prevádzkovateľovi veľké množstvo práv. Pokiaľ splníte podmienku
na uplatnenie konkrétneho práva, sme ako Prevádzkovateľ povinný postupovať tak, aby
sme Vaše právo realizovali. Podmienky uplatnenia jednotlivých práv nie sú vždy
jednoduché – v ďalšom texte sme sa snažili jednotlivé Vaše práva stručným
a zrozumiteľným spôsobom opísať. Pokiaľ by ste však mali v tejto súvislosti akékoľvek
otázky, neváhajte sa obrátiť na Zodpovednú osobu.

7.2

Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa
spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Ak tomu tak je, máte právo získať prístup k
týmto osobným údajom. Konkrétna forma prístupu závisí od (i) druhu osobných údajov,
(ii) technických možností Prevádzkovateľa a (iii) Vašich technických možností.
[Ďalšie podrobnosti a informácie ohľadom práva na prístup môžete ako dotknutá osoba
získať u Zodpovednej osoby.]

7.3

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil
nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo
na doplnenie neúplných osobných údajov.

7.4

Ako dotknutá osoba máte tiež právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu
vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Právo na výmaz osobných údajov však
nie je absolútne - Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné
údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: (i) osobné údaje už nie sú potrebné na
účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; (ii) ako dotknutá osoba odvoláte súhlas,
na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre
spracúvanie; (iii) osobné údaje sa spracúvali nezákonne; (iv) osobné údaje musia byť
vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť.
[Ďalšie podrobnosti a informácie k uplatneniu práva na výmaz môžete ako dotknutá osoba
získať u Zodpovednej osoby.]

7.5

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ
ide o jeden z týchto prípadov: (i) ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných
údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov; (ii) spracúvanie je protizákonné a ako dotknutá osoba namietate proti vymazaniu
osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; (iii) Prevádzkovateľ už
nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy ako dotknutá osoba
na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; (iv) ako dotknutá
osoba namietate voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane
Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Vás ako dotknutej osoby.
Obmedzenie je označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich
spracúvanie v budúcnosti. Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s
výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vaším súhlasom alebo na preukazovanie,
uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej
alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu.
[Ďalšie podrobnosti a informácie k uplatneniu práva na obmedzenie spracúvania môžete
ako dotknutá osoba získať u Zodpovednej osoby.]

7.6

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej
konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ktoré je
vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa alebo úlohy realizovanej vo
verejnom záujme vrátane namietania proti profilovaniu. Prevádzkovateľ nesmie ďalej
spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie,
ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Vás ako dotknutej osoby, alebo
dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
[Ďalšie podrobnosti, podmienky a výnimky vo vzťahu k uplatneniu práva namietať môžete
ako dotknutá osoba získať u Zodpovednej osoby.]

7.7

Ako dotknutá osoba máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste
poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom
formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie
zakladá na súhlase alebo na zmluve a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými
prostriedkami.
V prípade žiadosti o prenos osobných údajov budú technické aspekty prenosu
prekonzultované s Vami a s ďalším prevádzkovateľom tak, aby tieto údaje boli počas
prenosu dostatočne chránené.

[Ďalšie podrobnosti a informácie k uplatneniu práva na prenosnosť môžete ako dotknutá
osoba získať u Zodpovednej osoby.]
7.8

Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa
domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s platnými
predpismi. Aktuálne kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov sú uvedené na
jeho webovom sídle: https://dataprotection.gov.sk/uoou/.
[Ďalšie podrobnosti a informácie k uplatneniu práva na sťažnosť môžete ako dotknutá
osoba získať u Zodpovednej osoby.]

7.9

Ďalšie podrobnosti a informácie k uplatneniu Vašich práv ako dotknutej osoby týkajúcich
sa spracúvania Vašich osobných údajov môžete získať u Zodpovednej osoby.

