INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA
podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (ďalej len „GDPR“)
Dovoľujeme si Vás stručne informovať o spracovaní Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje
spracúvame v súlade s GDPR a príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“).
Táto informácia sa netýka osobných údajov právnických osôb, vrátane názvu, právnej formy a
kontaktných údajov právnickej osoby, ale na druhej strane sa týka kontaktných údajov oprávnených
zástupcov týchto právnických osôb, ktorých osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva.
Prevádzkovateľ v zmysle GDPR: obchodná spoločnosť Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho

kraja, n. o., Komenského 48 , 010 01 Žilina, (ďalej len „Spoločnosť“ / „Prevádzkovateľ“)
Kontaktné údaje Prevádzkovateľa: adresa na zasielanie písomností: Rozvojová agentúra Žilinského

samosprávneho kraja, n. o., Komenského 48 , 010 01 Žilina, telefonický kontakt: +421 918 453 697,
emailový kontakt: ra@zask.sk
Kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby: adresa na zasielanie písomností: Rozvojová agentúra

Žilinského samosprávneho kraja, n. o., Komenského 48 , 010 01 Žilina, telefonický kontakt: +421 918 453
697, emailový kontakt: ra@zask.sk

Vaše osobné údaje spracúvame bez Vášho súhlasu len v prípadoch, kedy nám platné právne predpisy
takéto spracúvanie povoľujú. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete na základe zmluvy, osobitného
predpisu alebo na základe oprávneného záujmu, nám musíte poskytnúť, v opačnom prípade nebudeme
môcť splniť Vaše ani naše povinnosti určené na daný účel.
Vaše OÚ môžeme spracúvať aj na základe Vášho súhlasu, o ktorý Vás pri každej takejto operácii
môžeme požiadať. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné, tzn. je na Vašom rozhodnutí, či nám osobné
údaje poskytnete alebo nie. Ak nám súhlas udelíte, môžete ho následne kedykoľvek odvolať.
Vaše osobné údaje po stanovených lehotách okamžite vymažeme, ak nebudeme mať iný právny základ
na ich ďalšie uchovávanie.

Účel
spracovania
O.Ú.

Evidencia prijatej a odoslanej
pošty

O.Ú., kt. sa
spracovávajú

meno, priezvisko, telefóne
číslo, e-mailová adresa, podpis,
iné nevyhnutné na dosiahnutie
účelu

Dotknuté
osoby

prijímatelia a
odosielatelia
korešpondencie

Krajiny
mimo EHS, Lehota na
Zdroj
do kt. sa vymazanie
O.Ú.
O.Ú.
O.Ú.
prenášajú

N/A

10 rokov

dotknutá
osoba

Právny
základ
1. čl. 6 ods. 1 písm. c)
GDPR - zákonná
povinnosť - zákon č.
395/2002 Z. z. o
archívoch a
registratúrach a o
doplnení niektorých
zákonov v znení
neskorších predpisov,
2. čl. 6 ods. 1 písm. f)
oprávnený záujem /
písm. e) verejný záujem
(ak ide o orgán verejnej
moci)

Vybavovanie žiadostí o
sprístupnenie informácií,
povinné zverejňovanie zmlúv

Titul, meno, priezvisko, adresa,
ďalšie osobné údaje žiadateľa a
osobné údaje o dotknutej
osobe sprístupnené povinnou
osobou na základe zákona
alebo predchádzajúceho
písomného súhlasu

Fyzické osoby, ktoré
podali podnet a ktoré sú
prešetrované podľa
zákona č. 307/2014 Z.z.
O niektorých
opatreniach súvisiacich s
oznamovaním
protispoločenskej
činnosti a o zmene a
doplnení niektorých
zákonov

N/A

Evidencie osobných údajov
nevyhnutných na účely
plnenia povinností
ustanovených GDPR, najmä
evidencia a vybavovanie práv
dotknutých osôb a evidencia
bezpečnostných incidentov

osobné údaje nevyhnutné na
vedenie evidencie a plnenie
povinností podľa GDPR
(identifikačné údaje, kontaktné
údaje a pod.)

Dotknuté osoby, osoby
vykonávajúce svoje
práva podľa GDPR

N/A

evidencia logov a iných
údajov na účely
zabezpečenia sieťovej
bezpečnosti a bezpečnosti

Osobné údaje potrebné na
zaistenie sieťovej bezpečnosti a
inej bezpečnosti u
prevádzkovateľa

Zamestnanci
prevádzkovateľa, iné
osoby relevantné z
hľadiska zaistenia
bezpečnosti
prevádzkovateľa

Zabezpečenie funkčnosti
web stránky a štatistiky na
účely jej zlepšenia; marketing
a remarketing

IP adresa, logy, doplniť iné

Návštevníci web stránky

N/A

N/A

-

dotknutá
osoba

čl. 6 ods. 1 písm. c)
GDPR - údaje sú
nevyhnutné na
naplnenie zákonnej
povinnosti

5 rokov

dotknutá
osoba

čl. 6 ods. 1 písm. c)
GDPR - zákonná
povinnosť podľa GDPR

1 rok

dotknutá
osoba

čl. 6 ods. 1 písm. f)
GDPR - spracúvanie je
nevyhnutné na účely
oprávnených záujmov
prevádzkovateľa
(zabezpečenie
bezpečnosti)

-

dotknutá
osoba

čl. 6 ods. 1 písm. f)
GDPR - oprávnený
záujem čl. 6 ods. 1
písm. a) GDPR -súhlas
dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby: má nasledovné práva:

•

právo na prístup – môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame.
Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracúvaných osobných údajov;

•

právo na opravu – môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných
údajov, ktoré o Vás spracúvame;

•

právo na výmaz - môžete nás požiadať, aby sme vymazali Vaše osobných údajov, ak dôjde k
niektorej z nasledujúcich situácií:
(i) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak
spracúvané;
(ii) Vaše osobné údaje boli spracúvané protiprávne;
(iii) Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve
Únie alebo členského štátu, ktorá sa na Prevádzkovateľa vzťahuje;

•

právo na obmedzenie spracúvania - môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil
spracúvanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
(i) popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ
mohol presnosť osobných údajov overiť;
(ii) spracúvanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a
namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
(iii) Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete
na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;

(iv) vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 GDPR,
kým nebude overené, že oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi
oprávnenými dôvodmi;

•

právo na prenosnosť údajov – ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu
alebo preto, že je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, a zároveň ide
o spracúvanie automatizovanými prostriedkami spracúvania, máte právo získať osobné údaje,
ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne
používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo
dotknuté práva a slobody iných osôb;

•

právo na odvolanie súhlasu – ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na
súhlase, máte právo Váš súhlas so spracúvaním OÚ na účel, na ktorý ste dali súhlas,
kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na
súhlase pred jeho odvolaním;

•

právo vzniesť námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu Vašich
osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe
oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a vždy vtedy, keď Vaše osobné údaje spracúvame na
základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu, vrátane profilovania;

•

právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť u dozorujúceho orgánu, ktorým je Úrad
na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27,
www.uoou.sk.

Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 GDPR.
V prípade akýchkoľvek otázok k ochrane Vašich osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na nás
prostredníctvom uvedených kontaktných údajov
Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené
kontaktné údaje. Bez zbytočného odkladu Vám poskytneme informácie o opatreniach, ktoré sa prijali
na základe Vašej žiadosti, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia Vašej žiadosti. Prevádzkovateľ
môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej
osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá si uplatnila svoje práva
prostredníctvom žiadosti o výkon práva dotknutej osoby. V prípade, že túto lehotu budeme v
odôvodnených prípadoch potrebovať predĺžiť, budeme Vás o tom včas informovať. Ak by bola žiadosť
o výkon práva dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä v dôsledku jej
opakujúcej sa povahy, môžeme odmietnuť vybaviť Vašu žiadosť alebo môžeme od Vás požadovať
primeraný poplatok zohľadňujúci naše administratívne náklady na jej vybavenie.

