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ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
ŽIADOSTI PODĽA INFOZÁKONA

1. Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje  sú  spracúvané a zverejňované na základe zákona  č.  211/2000 Z.  z.  o

slobodnom prístupe  k informáciám a  o  zmene a  doplnení  niektorých  zákonov (zákon o
slobode informácií) za účelom vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií.

2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) 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).

3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
Zákon č.  211/2000 Z.  z.  o  Zákon o  slobodnom prístupe k  informáciám a  o  zmene a

doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)  a zákona č. 18/2018 o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

4. Zoznam osobných údajov:
 Povinná  osoba  sprístupní  na  účely  informovania  verejnosti  osobné  údaje  fyzickej

osoby- vedúceho zamestnanca vykonávajúceho práce vo verejnom záujme v rozsahu:
titul,  meno, priezvisko, funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie,
pracovné  zaradenie  a  deň  začiatku  výkonu  pracovnej  činnosti,  miesto  výkonu
funkcie  alebo  pracovnej  činnosti  a  orgán,  v  ktorom  túto  funkciu  alebo  činnosť
vykonáva, mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za
výkon  funkcie  alebo  za  výkon  pracovnej  činnosti,  ak  sú  uhrádzané  zo  štátneho
rozpočtu alebo z iného verejného rozpočtu.

 Meno,  priezvisko,  titul,  adresu trvalého (prechodného)  bydliska,  emailová adresa,
prípadne  ďalšie osobné údaje poskytnuté žiadateľom.  

5. Dotknuté osoby:
Dotknutými osobami v rámci žiadostí o sprístupnenie informácií sú:  žiadatelia, fyzické

osoby,  právnické  osoby a  zástupcovia  právnických osôb,  ktorých  údaje  sú  obsiahnuté  v
rámci sprístupnenej informácie. 

 DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: tento dokument podlieha právnej ochrane, je duševným vlastníctvom spoločnosti
skupiny  Top privacy s.r.o.  Každé použitie  tohto  dokumentu  sa  spravuje  licenčnými  podmienkami,  ktoré  sú
dostupné na: https://topprivacy.sk/licencne-podmienky.pdf

https://topprivacy.sk/licencne-podmienky.pdf
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6. Lehoty uloženia osobných údajov: 
Povinná osoba vedie evidenciu žiadostí  tak,  aby poskytovala údaje potrebné na kontrolu
vybavovania žiadostí a údaje o najčastejšie vyžiadaných informáciách. Najviac však po dobu
10 rokov.

7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:
Spracúvanie  osobných  údajov  za  účelom  oprávnených  záujmov  prevádzkovateľa  sa

nevykonáva. 

8.  Postup osobných údajov do tretích krajín:
Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

9.  Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
Organizačné  a technické  opatrenia  na  ochranu  osobných  údajov  sú  spracované

v interných  predpisoch  prevádzkovateľa.  Bezpečnostné  opatrenia  sú  vykonávané
v oblastiach  fyzickej  a objektovej  bezpečnosti,  informačnej  bezpečnosti,  šifrovej  ochrany
informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne
definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike. 

10. Kategória osobných údajov.
Bežné osobné údaje.

11. Zverejňovanie osobných údajov:
Osobné údaje sa zverejňujú v rozsahu obsiahnutom v bode 4 s ohľadom na § 9 zákona č.

211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií).

12. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

Tretie strany Právny základ

Úrad vlády SR zákona 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a 
dopĺňa zákona 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. 
Zverejňovanie verejných obstarávaní zákona 
č.343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní 

 DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: tento dokument podlieha právnej ochrane, je duševným vlastníctvom spoločnosti
skupiny  Top privacy s.r.o.  Každé použitie  tohto  dokumentu  sa  spravuje  licenčnými  podmienkami,  ktoré  sú
dostupné na: https://topprivacy.sk/licencne-podmienky.pdf

https://topprivacy.sk/licencne-podmienky.pdf
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Iný oprávnený subjekt Na základe  čl. 6 ods. 1 písm. c) 
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).

 DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: tento dokument podlieha právnej ochrane, je duševným vlastníctvom spoločnosti
skupiny  Top privacy s.r.o.  Každé použitie  tohto  dokumentu  sa  spravuje  licenčnými  podmienkami,  ktoré  sú
dostupné na: https://topprivacy.sk/licencne-podmienky.pdf

https://topprivacy.sk/licencne-podmienky.pdf

