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Informácia o spracúvaní osobných údajov 

v podmienkach MH SR ako implementujúceho orgánu 

programov a mechanizmov spolufinancovaných 

z prostriedkov Európskej únie 

Ochrana osobných údajov je pre nás dôležitá. 

 

Tento dokument vysvetľuje, akým spôsobom Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, 

so sídlom: Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, IČO: 00 686 832 (ďalej len „Ministerstvo“, 

„poskytovateľ“ alebo „vykonávateľ“) ako implementujúceho orgánu programov 

a mechanizmov spolufinancovaných z prostriedkov Európskej únie (najmä ako poskytovateľ 

nenávratného finančného príspevku (ďalej len „príspevok“ alebo „NFP“) zo spoločných 

programov Slovenskej republiky a Európskej únie spolufinancovaných z fondov Európskej 

únie a ako vykonávateľ pri poskytovaní prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti 

SR spracúva pri svojej činnosti osobné údaje. 

Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať telefonicky na +421 2 4854 7960, e-

mailom na osobne.udaje@mhsr.sk, alebo poštou na adresu nášho sídla. 

Pri spracúvaní osobných údajov sa Ministerstvo ako poskytovateľ a vykonávateľ riadi primárne 

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 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) v platnom znení (ďalej 

len ,,GDPR”), ktoré upravuje aj práva fyzických osôb (tzv. dotknutej osoby), tými 

ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon“), ktoré sa na Ministerstvo ako poskytovateľa pri 

poskytovaní príspevku a vykonávateľa pri poskytovaní prostriedkov mechanizmu vzťahujú, 

ako aj ďalšími predpismi. 

Prečo spracúvame osobné údaje? 

Spracúvanie osobných údajov je zo strany Ministerstva nevyhnutné pre riadne plnenie úloh pri 

poskytovaní príspevku a prostriedkov mechanizmu a riadení, implementácii, monitorovaní 

a hodnotení príslušného operačného programu a komponentu Plánu obnovy a odolnosti SR 

v gescii alebo spolugescii Ministerstva (ďalej len „činnosti“). 

Na aké účely a na akých právnych základoch spracúvame osobné údaje? 

Účel 

Právny základ 

GDPR 
Iný relevantný 

právny predpis 
MH SR ako poskytovateľ pomoci zo spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie 

spolufinancovaných z fondov Európskej únie 

mailto:osobne.udaje@mhsr.sk


Hodnotenie projektového zámeru  čl. 6 ods. 1 písm. e) 

Napr.: § 18, 47 a 47a zákona 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; všeobecné 

nariadenie1; zákon č. 177/2018 Z. z. o 

niektorých opatreniach na znižovanie 

administratívnej záťaže využívaním 

informačných systémov verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon proti byrokracii) 

Konanie o žiadosti o poskytnutie 

NFP (ďalej len „ŽoNFP“) 
čl. 6 ods. 1 písm. e) 

Napr.: § 19, 20, 47 a 47a zákona 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; všeobecné 

nariadenie1; zákon č. 177/2018 Z. z. o 

niektorých opatreniach na znižovanie 

administratívnej záťaže využívaním 

informačných systémov verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon proti byrokracii) 

Konanie o zmene rozhodnutia o 

neschválení ŽoNFP 
čl. 6 ods. 1 písm. e) 

Napr.: § 21, 47 a 47a zákona 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; všeobecné 

nariadenie1; zákon č. 177/2018 Z. z. o 

niektorých opatreniach na znižovanie 

administratívnej záťaže využívaním 

informačných systémov verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon proti byrokracii) 

Administrácia prijatého odvolania 

proti rozhodnutiu o ŽoNFP a 

odvolacie konanie 

čl. 6 ods. 1 písm. e) 

Napr.: § 22, 23, 47 a 47a zákona 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; všeobecné 

nariadenie1; zákon č. 177/2018 Z. z. o 

niektorých opatreniach na znižovanie 

administratívnej záťaže využívaním 

informačných systémov verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon proti byrokracii) 

Administrácia prijatého podnetu na 

preskúmanie rozhodnutia  mimo 

odvolacieho konania 

a preskúmavacie konanie 

čl. 6 ods. 1 písm. e) 

Napr.: § 24, 47 a 47a zákona 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; všeobecné 

nariadenie1; zákon č. 177/2018 Z. z. o 

niektorých opatreniach na znižovanie 

administratívnej záťaže využívaním 

informačných systémov verejnej správy 

                                                 
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, 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 v platnom 

znení 



a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon proti byrokracii) 

Zverejňovanie informácií o ŽoNFP čl. 6 ods. 1 písm. e) 

Napr.: § 48 zákona 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; všeobecné 

nariadenie1 

Príprava návrhu zmluvy 

o poskytnutí NFP a uzatvorenie 

zmluvy o poskytnutí NFP vrátane 

jej zmien 

čl. 6 ods. 1 písm. b) 

(ak je dotknutá osoba 

zmluvnou stranou) 

 

čl. 6 ods. 1 písm. e) 

(ak nie je dotknutá 

osoba zmluvnou 

stranou) 

Napr.: § 25 a 47 zákona 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; všeobecné 

nariadenie1 

Plnenie zmluvných práv 

a povinností podľa zmluvy 

o poskytnutí NFP (vrátane kontroly 

projektu a prípadného spracúvania 

obrazu osoby vrátane jej tváre 

zachyteného na fotodokumentácii 

pre účely overenia oprávnenosti 

výdavkov) 

čl. 6 ods. 1 písm. b) 

(ak je dotknutá osoba 

zmluvnou stranou) 

 

čl. 6 ods. 1 písm. e) 

(ak nie je dotknutá 

osoba zmluvnou 

stranou) 

Napr.: 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; čl. 125 

v spojení s čl. 123 ods. 6 všeobecného 

nariadenia1 

Zabezpečovanie pohľadávky 

poskytovateľa (najmä príprava 

a uzatváranie zmlúv o zriadení 

záložného práva, prijatie bankovej 

záruky, prijatie zmenky, prijatie 

ručiteľského vyhlásenia) 

čl. 6 ods. 1 písm. b) 

(ak je dotknutá osoba 

zmluvnou stranou) 

 

čl. 6 ods. 1 písm. e) 

(ak nie je dotknutá 

osoba zmluvnou 

stranou) 

Napr.: 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; všeobecné 

nariadenie1 

Vysporiadanie finančných vzťahov 

(vrátane uzatvárania dohody 

o splátkach alebo dohody o odklade 

plnenia) 

 

čl. 6 ods. 1 písm. e) 

 

čl. 6 ods. 1 písm. b) 

(ak dochádza 

k uzatvoreniu dohody 

a dotknutá osoba je 

zmluvnou stranou) 

Napr.: § 42, 45 a 47 zákona 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; všeobecné 

nariadenie1 

Riadenie, monitorovanie, 

hodnotenie operačného programu 
čl. 6 ods. 1 písm. e) 

Napr.: § 47 zákona 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; čl. 125 

všeobecného nariadenia1 

Informovanie a komunikácia 

operačného programu, najmä 

informácie a pozvania na podujatia 

poskytovateľa - newsletter, direct e-

mail, žiadosti o informácie 

čl. 6 ods. 1 písm. e) 

Napr.: § 47 zákona 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; všeobecné 

nariadenie1 



Vedenie správneho konania 

o vrátenie sumy uvedenej v žiadosti 

o vrátenie 

čl. 6 ods. 1 písm. e) 

Napr.: § 41, 41a a 47 zákona 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 

MH SR ako vykonávateľ Plánu obnovy a odolnosti SR 

Posudzovanie žiadosti o poskytnutie 

prostriedkov mechanizmu (ďalej len 

„Žiadosť“) 

čl. 6 ods. 1 písm. e) 

Napr. § 13, 16 a 25 zákona č. 368/2021 

Z. z. o mechanizme na podporu obnovy 

a odolnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov; zákon č. 177/2018 

Z. z. o niektorých opatreniach na 

znižovanie administratívnej záťaže 

využívaním informačných systémov 

verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon proti 

byrokracii)  

Administrácia prijatých námietok 

proti posúdeniu nesplnenia 

podmienok poskytnutia 

prostriedkov mechanizmu 

čl. 6 ods. 1 písm. e) 

Napr. § 17 a  25 zákona č. 368/2021 Z 

.z. o mechanizme na podporu obnovy 

a odolnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov; zákon č. 177/2018 

Z. z. o niektorých opatreniach na 

znižovanie administratívnej záťaže 

využívaním informačných systémov 

verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon proti 

byrokracii) 

Zverejňovanie informácií o 

žiadateľoch a prijímateľoch 
čl. 6 ods. 1 písm. e) 

Napr. § 16 a 25 zákona č. 368/2021 Z. z. 

o mechanizme na podporu obnovy 

a odolnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  

Príprava návrhu zmluvy 

o poskytnutí prostriedkov 

mechanizmu a uzatvorenie zmluvy 

o poskytnutí prostriedkov 

mechanizmu vrátane jej zmien 

čl. 6 ods. 1 písm. b) 

(ak je dotknutá osoba 

zmluvnou stranou) 

 

čl. 6 ods. 1 písm. e) 

(ak nie je dotknutá 

osoba zmluvnou 

stranou) 

Napr. § 14 a  25 zákona č. 368/2021 Z. 

z. o mechanizme na podporu obnovy 

a odolnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

Plnenie zmluvných práv 

a povinností podľa zmluvy 

o poskytnutí prostriedkov 

mechanizmu (vrátane kontroly 

projektu a prípadného spracúvania 

obrazu osoby vrátane jej tváre 

zachyteného na fotodokumentácii 

pre účely overenia oprávnenosti 

výdavkov) 

čl. 6 ods. 1 písm. b) 

(ak je dotknutá osoba 

zmluvnou stranou) 

 

čl. 6 ods. 1 písm. e) 

(ak nie je dotknutá 

osoba zmluvnou 

stranou) 

Napr.: zákon č. 368/2021 Z. z. 

o mechanizme na podporu obnovy 

a odolnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

Vysporiadanie finančných vzťahov 

(vrátane uzatvárania dohody 

o splátkach alebo dohody o odklade 

plnenia) 

 

čl. 6 ods. 1 písm. e) 

 

čl. 6 ods. 1 písm. b) 

(ak dochádza 

k uzatvoreniu dohody 

a dotknutá osoba je 

zmluvnou stranou) 

Napr.: § 21 a 23 zákona č. 368/2021 Z. 

z. o mechanizme na podporu obnovy 

a odolnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 



Informovanie a komunikácia plánu 

obnovy, najmä informácie a 

pozvania na podujatia vykonávateľa 

- newsletter, direct e-mail, žiadosti o 

informácie 

čl. 6 ods. 1 písm. e) 

Napr.: § 5 zákona č. 368/2021 Z. z. 

o mechanizme na podporu obnovy 

a odolnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

Prierezové činnosti MH SR ako implementujúceho orgánu 

Poskytovanie súčinnosti 

kontrolným/auditným/dozorným 

orgánom 

čl. 6 ods. 1 písm. c) 

Napr. § 5 ods. 5, § 6 ods. 3, § 7 ods. 7, § 

10 ods. 4 a § 35 ods. 3 zákona 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; § 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; § 4, § 5 a § 25 zákona č. 

368/2021 Z. z. o mechanizme na 

podporu obnovy a odolnosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

Žiadosť o sprístupnenie informácií čl. 6 ods. 1 písm. c) 

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 

 

 

Ktoré kategórie osobných údajov Ministerstvo spracúva? 

 

Ministerstvo v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh pri výkone činností spracúva najmä 

nasledovné údaje alebo kategórie údajov: 

o titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, pri zmene mena a priezviska aj pôvodné 

meno a priezvisko, 

o adresa bydliska alebo miesta podnikania, 

o identifikačné číslo (napr. rodné číslo, zamestnanecké číslo), 

o vek a dátum narodenia, 

o miesto, okres a štát narodenia, 

o štátne občianstvo, 

o pohlavie, 

o zamestnanie, 

o popis vzťahu k právnickej osobe (napr. účasť na spoločnosti, funkcia, pracovné 

zaradenie), 

o rodinný stav, 

o číslo občianskeho preukazu, 

o meno, priezvisko a rodné priezvisko otca a matky, 

o prezývka, 

o údaje z externých registrov (najmä údaje o daňovom nedoplatku, dlhu na sociálnom 

poistení, dlhu na verejnom zdravotnom poistení, exekúcii, konkurze 

a reštrukturalizácii), 

o údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, 

o kontaktné údaje (napr. telefónne číslo, adresa elektronickej pošty), 

o platobné údaje (napríklad bankové spojenie), 



o obraz osoby vrátane jej tváre zachytený na fotodokumentácii (ide o osobitnú kategóriu 

osobných údajov)2. 

Od koho získava Ministerstvo osobné údaje? 

Ministerstvo získava pri výkone svojich činností osobné údaje dotknutých osôb najmä: 

o priamo od dotknutých osôb, 

o sprostredkovane 

 od právnických osôb ako zamestnávateľov alebo zmluvných partnerov dotknutých 

osôb (najmä žiadateľov, prijímateľov, partnerov3, užívateľov4, dodávateľov, 

subdodávateľov, príjemcov pomoci v rámci schém pomoci5 realizovaných v rámci 

národných projektov, záložcov), a to zo 

 ŽoNFP, Žiadosti a ich príloh  

 dokumentov a informácií predložených žiadateľom v konaní o ŽoNFP, 

v odvolacom konaní, pri predložení podnetu na preskúmanie rozhodnutia 

mimo odvolacieho konania a v konaní o preskúmaní rozhodnutia mimo 

odvolacieho konania, 

 dokumentov a informácií predložených žiadateľom počas posudzovania 

Žiadosti a konania o námietkach, 

 dokumentov a informácií predložených úspešným žiadateľom pri 

poskytovaní súčinnosti pri príprave návrhu zmluvy o poskytnutí NFP a pri 

príprave návrhu zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, 

 dokumentov a informácií predložených prijímateľom, partnerom, 

užívateľom, dodávateľom alebo subdodávateľom pri realizácii, riadení, 

kontrole a monitorovaní projektu, 

 dokumentov a informácií predložených prijímateľom v súvislosti 

s vysporiadaním finančných vzťahov vrátane konania pred príslušnými 

orgánmi, 

 od orgánov verejnej moci, 

 z verejne prístupných zdrojov (najmä registrov), 

 z informačných systémov verejnej správy (vrátane ITMS a ITMS2014+ 

spravovaných centrálnym koordinačným orgánom), 

 zo systému ARACHNE vytvoreného Európskou komisiou, 

 od právnických osôb spolupracujúcich na zmluvnom základe, 

 od dodávateľov Ministerstva. 

Komu sprístupňuje Ministerstvo osobné údaje? 

Osobné údaje fyzických osôb Ministerstvo sprístupňuje len v nevyhnutnej miere a vždy pri 

zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov, najmä: 

o zamestnancom Ministerstva a prizvaným osobám, 

                                                 
2 Spracúvanie obrazu osoby vrátane jej tváre zachyteného na fotodokumentácii je nevyhnutné z dôvodu 

preukázania a overovania oprávnenosti (najmä reálnosti) niektorých typov výdavkov projektov, tak aby tieto mohli 

byť uhradené zo strany Ministerstva a Ministerstvom nárokované na spolufinancovanie zo strany Európskej 

komisie v rámci realizovaného operačného programu v súlade s čl. 9 ods. 2 písm. g) GDPR. 
3 § 3 ods. 2 písm. c) zákona 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 
4 § 3 ods. 2 písm. d) zákona 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 
5 § 7 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) v znení neskorších predpisov 



o orgánom a iným subjektom podľa osobitných predpisov6 zapojeným do riadenia, auditu 

a kontroly fondov Európskej únie a mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, 

vrátane finančného riadenia a ich zamestnancom a prizvaným osobám, najmä vláda 

Slovenskej republiky, riadiaci orgán (ak relevantné), sprostredkovateľský orgán (ak 

relevantné), centrálny koordinačný orgán, certifikačný orgán, orgán auditu a jeho 

spolupracujúci orgán7, platobná jednotka a orgán zabezpečujúci ochranu finančných 

záujmov EÚ, 

o Európskej komisii, Európskemu dvoru audítorov a ich zamestnancom a prizvaným 

osobám, 

o monitorovaciemu výboru príslušného operačného programu a jeho členom, 

pozorovateľom a prizvaným osobám, 

o gestorom horizontálnych princípov8 alebo koordinátorom horizontálnych priorít9 a ich 

zamestnancom, 

o orgánom podľa osobitných predpisov10 a ich zamestnancom a prizvaným osobám, 

o Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre ako príspevkovej organizácii zriadenej 

Ministerstvom na plnenie niektorých úloh pri výkone činnosti poskytovateľa a jej 

zamestnancom a prizvaným osobám, 

o útvaru vnútorného auditu riadiaceho orgánu operačného programu a jeho 

zamestnancom a prizvaným osobám, 

o Centrálnemu depozitáru cenných papierov SR, a.s., 

o osobám, ktoré Ministerstvo poveruje vykonaním jednotlivých úkonov, 

o poskytovateľom služieb alebo dodávateľom iných plnení pre Ministerstvo pri plnení 

úloh Ministerstva podľa účelov uvedených vyššie v tabuľke, 

o právnym poradcom Ministerstva, 

o poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory. 

Ako dlho Ministerstvo uchováva osobné údaje? 

Osobné údaje Ministerstvo uchováva najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa 

osobné údaje spracúvajú, pričom doba uchovávania vyplýva: 

o z príslušného nariadenia Európskeho spoločenstva, resp. Európskej únie alebo 

o z registratúrneho poriadku Ministerstva v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. 

o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

                                                 
6 Napr. 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, zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore 

poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, zákon č. 368/2021 Z. z. 

o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
7 § 3 ods. 2 písm. a) zákona 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 
8 Kap. 1.3.1.5 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 

2020 v platnom znení; dokument prístupný na adrese: http://partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/. 
9 Kap. 2.5.1 body 8 až 10 Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 

2007 – 2013 v platnom znení; dokument prístupný na adrese: http://www.nsrr.sk/dokumenty/zakladne-

dokumenty/. 
10 Napr. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky podľa zákona č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom 

úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, Úrad vládneho auditu podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o 

finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo podľa 

zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

Úrad vlády Slovenskej republiky podľa zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších 

predpisov a podľa zákona 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, Úrad pre verejné obstarávanie. 

http://partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/
http://www.nsrr.sk/dokumenty/zakladne-dokumenty/
http://www.nsrr.sk/dokumenty/zakladne-dokumenty/


predpisov v prípade činností, ktoré nie sú upravené nariadeniami Európskeho 

spoločenstva, resp. Európskej únie. 

Sú prenášané osobné údaje do tretích krajín? 

Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho 

priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) Ministerstvo nezamýšľa. 

Existuje pri postupe Ministerstva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania? 

Ministerstvo pri výkone svojej činnosti nevyužíva automatizované rozhodovanie ani 

profilovanie. 

Aké sú následky neposkytnutia osobných údajov, ak sú osobné údaje získavané od dotknutej 

osoby?  

Vzhľadom na jednotlivé účely spracúvania osobných údajov podľa tohto dokumentu je 

poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, 

ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. V takýchto prípadoch je nevyhnutné poskytnutie a 

spracúvanie osobných údajov na účel uvedený v tomto dokumente. V prípade neposkytnutia 

požadovaných osobných údajov môže dôjsť najmä k vydaniu rozhodnutia o zastavení konania 

o žiadosti o poskytnutie NFP, oznámeniu o nesplnení podmienok poskytnutia prostriedkov 

mechanizmu, neuzatvoreniu zmluvy o poskytnutí NFP alebo inej zmluvy alebo dohody, 

neposkytnutiu NFP/prostriedkov mechanizmu alebo ich časti, požadovaniu vrátenia 

poskytnutého NFP/prostriedkov mechanizmu alebo ich časti, odstúpeniu od zmluvy 

o poskytnutí NFP alebo inej zmluvy alebo dohody. 

Aké práva má dotknutá osoba? 

Dotknutá osoba má právo: 

o požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a prístup 

k jej osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, 

o na opravu nesprávnych alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, 

podľa čl. 16 GDPR, 

o na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, 

za splnenia podmienok podľa čl. 17 alebo 18 GDPR, 

o na prenosnosť údajov, ktoré sa jej týkajú, podľa čl. 20 GDPR, 

o namietať podľa čl. 21 GDPR proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, keď 

Ministerstvo  spracúva osobné údaje na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR, 

o kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov11; ak má dotknutá 

osoba podozrenie, že pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom došlo 

k porušeniu jej práv alebo došlo k porušeniu Zákona, má právo podať návrh na začatie 

konania podľa § 100 Zákona. 

Definície pojmov používaných v tomto dokumente nájdete najmä v GDPR. 

Podmienky ochrany súkromia a ich zmeny 

                                                 
11 Kontakt zverejnený na adrese: https://dataprotection.gov.sk/uoou/  

https://dataprotection.gov.sk/uoou/


Ochrana osobných údajov je pre Ministerstvo dôležitá a nie je jednorazovou záležitosťou. 

Ministerstvo sa zaväzuje poskytnuté osobné údaje chrániť. Osobné údaje Ministerstvo spracúva 

iba v prípade existencie právneho titulu pre spracovanie osobných údajov. Informácie, ktoré je 

Ministerstvo dotknutej osobe povinné vzhľadom na spracúvanie osobných údajov poskytnúť, 

sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si Ministerstvo vyhradzuje právo 

kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť alebo aktualizovať v akomkoľvek rozsahu. 


