INFORMOVANIE DOTKNUTÝCH OSÔB
podľa čl. 13 a 14 Nariadenia 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, ktorými sa zrušuje smernica 95/46/ES1 (GDPR) a § 19- 20 zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1. Všeobecná časť
Prevádzkovateľ pre účely ochrany osobných údajov: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.,
so sídlom Dúbravská cesta 14, 814 04 Bratislava, IČO: 35 919 001
Kontaktné údaje zodpovednej osoby: zodpovednaosoba@ndsas.sk
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb (fyzických osôb) vo viacerých
informačných systémoch osobných údajov (ďalej len „IS“), v rámci ktorých vykonáva
jednotlivé spracovateľské činnosti:
Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej
činnosti
(nepovinné)

Kategórie
dotknutých osôb

Kategória osobných
údajov

Vybavovanie
sťažností
dotknutých osôb

Konkludentný súhlas

Sťažovatelia, iné
fyzické osoby

Bežné osobné údaje
(uvedené v sťažnosti)

Zamestnanci NDS
a osoby v obdobnom
pracovnom pomere

Bežné osobné údaje
(podľa osobitných
predpisov)

Zamestnanci NDS
a osoby v obdobnom
pracovnom pomere

Bežné osobné údaje
(podľa osobitných
predpisov)

Súhlas dotknutej osoby

Zamestnanci NDS

Bežné osobné údaje,
fotografia

Osobitné predpisy najmä
Občiansky zákonník, Civilný
sporový poriadok
Osobitné predpisy najmä
Občiansky zákonník, Civilný
sporový poriadok
Osobitné predpisy najmä
Občiansky zákonník, Civilný

Účastníci súdneho
konania, iné fyzické
osoby
Účastníci súdneho
konania, iné fyzické
osoby
Účastníci súdneho
konania, iné fyzické

Hospodárska
mobilizácia
zabezpečenie
pracovných síl v
krízovej situácii
Bezpečnostnotech
nická služba a
pracovná služba
Vydávanie novín
NDS - fotografie
a ďalšie
informácie o
zamestnancoch
Riešenie súdnych
sporov (civilné,
trestné)
Uzatváranie
súdnych zmierov
Mimosúdne
dohody
1

Zákon č. 179/2011 Z. z. o
hospodárskej mobilizácii a o
zmene a doplnení zákona č.
387/2002 Z. z. o riadení štátu v
krízových situáciách mimo času
vojny a vojnového stavu v znení
neskorších predpisov v znení
neskorších predpisov
Zákon č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 04.05.2016

Bežné osobné údaje,
podľa povahy prípadu
Bežné osobné údaje,
podľa povahy prípadu
Bežné osobné údaje,
podľa povahy prípadu

sporový poriadok
Osobitné predpisy najmä zákon č.
71/1967 Zb. o správnom konaní
Vybavovanie
(správny poriadok) v znení
správnych konaní
neskorších predpisov, Civilný
sporový poriadok
Riešenie
Osobitné predpisy najmä
škodových
Občiansky zákonník, Civilný
udalostí na
sporový poriadok
majetku NDS
Riešenie
škodových
Osobitné predpisy najmä
udalostí
Zákonník práce, Občiansky
spôsobených
zákonník, Civilný sporový
zamestnancami
poriadok..
NDS
Zákon č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k
Vybavovanie
informáciám (zákon o slobode
infožiadostí
informácií) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Zákon č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k
Evidencia
informáciám (zákon o slobode
infožiadostí
informácií) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Spravovanie
registratúry podľa
osobitného
predpisu

Zákon č. 395/2002 Z. z. o
archívoch a registratúrach a o
doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov

Spravovanie
registratúry Skenovanie pošty

Oprávnený záujem

Riešenie
oznámení
nekalých praktík

Evidencia
oznámení
nekalých praktík

Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane
oznamovateľov protispoločenskej
činnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane
oznamovateľov protispoločenskej
činnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

osoby
Účastníci správneho
konania, iné fyzické
osoby

Bežné osobné údaje,
podľa povahy prípadu

Účastníci škodových
udalostí

Bežné osobné údaje,
podľa povahy prípadu

Účastníci škodových
udalostí zamestnanci NDS

Bežné osobné údaje,
podľa povahy prípadu

Žiadatelia o
informácie, iné
fyzické osoby

Bežné osobné
údaj(uvedené
v žiadosti)

Žiadatelia o
informácie, iné
fyzické osoby

Bežné osobné
údaj(uvedené
v žiadosti)

Osobné údaje
dotknutých osôb
uvedené v
jednotlivých
registratúrnych
záznamoch
Osobné údaje
dotknutých osôb
uvedené v
jednotlivých
registratúrnych
záznamoch

Bežné osobné údaj

Bežné osobné údaj

Oznamovatelia
nekalých praktík, iné
fyzické osoby

Bežné osobné
údaj(uvedené
v oznámení)

Oznamovatelia
nekalých praktík, iné
fyzické osoby

Bežné osobné
údaj(uvedené
v oznámení)

Vyhotovovanie
poverení na
zastupovanie NDS

Osobitné predpisy najmä
Občiansky zákonník, Civilný
sporový poriadok

Vyhotovovanie
plnomocenstiev
na zastupovanie
NDS

Osobitné predpisy najmä
Občiansky zákonník, Civilný
sporový poriadok

Vyhotovovanie
zmlúv - nájom a
prenájom

Zmluva

Evidencia zmlúv nájom a prenájom

Zmluva

Vedenie osobných
spisov
zamestnancov

Osobitné predpisy
pracovnoprávne

Ročné prehľady o
stave
zamestnancov

Osobitné predpisy
pracovnoprávne

Sociálna
starostlivosť o
zamestnanca

Osobitné predpisy
pracovnoprávne

Vzdelávanie
zamestnancov

Osobitné predpisy
pracovnoprávne

Odvody do
sociálnej
poisťovne

Zamestnanec NDS,
ktorému sa poverenie
udeľuje
Zamestnanec NDS,
ktorému sa
splnomocnenie
udeľuje, tretie osoby,
ktoré zastupujú NDS
navonok
Účastníci právneho
vzťahu, iné fyzické
osoby
Účastníci právneho
vzťahu, iné fyzické
osoby
Zamestnanci NDS,
resp. osoby v inom
ako pracovnom
pomere
Zamestnanci NDS,
resp. osoby v inom
ako pracovnom
pomere
Zamestnanci NDS,
resp. osoby v inom
ako pracovnom
pomere
Zamestnanci NDS,
resp. osoby v inom
ako pracovnom
pomere

Najmä zákon č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších
predpisov, - zákon č. 222/2004 Z.
z. o dani z pridanej hodnoty v
znení neskorších predpisov
- zákon č. 145/1995 Z. z. o
Zamestnanci úradu,
správnych poplatkoch v znení
manželia alebo
neskorších predpisov
manželky
- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zamestnancov úradu,
zákonník v znení neskorších
vyživované deti
predpisov
zamestnancov,
- zákon č. 152/1994 Z. z. o
rodičia vyživovaných
sociálnom fonde a o zmene a
detí zamestnancov,
doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o
blízke osoby
daniach z príjmov v znení
neskorších predpisov
- zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník
práce v znení neskorších
predpisov

Bežné osobné údaj

Bežné osobné údaj

Bežné osobné údaj
(nevyhnutné na
uzatvorenie zmluvy)
Bežné osobné údaj
(nevyhnutné na
uzatvorenie zmluvy)
Údaje podľa
osobitných predpisov

Bežné osobné údaje

Údaje podľa
osobitných predpisov

Bežné osobné údaje

Údaje podľa
osobitných predpisov

- zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z
príjmu v znení neskorších
predpisov
- zákon č. 283/2002 Z. z. o
cestovných náhradách v znení
neskorších predpisov zákon č
592/2003 Z. z. o dani z príjmu v
znení neskorších predpisov,
Civilný sporový poriadok, Trestný
poriadok, Správny súdny
poriadok, Obchodný zákonník
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov (70 ods. 3)

Odvody do
zdravotnej
poisťovne

Uchádzači o
zamestnanie

Evidencia
dochádzky
zamestnancov
IS fotografia na
preukaze

IS fotografia na
internej sieti

Zamestnanci úradu,
manželia alebo
Zákon č. 580/2004 Z. z. o
manželky
zdravotnom poistení o zmene a
zamestnancov úradu,
doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o
vyživované deti
poisťovníctve a o zmene a
zamestnancov,
doplnení niektorých zákonov v
rodičia vyživovaných
znení neskorších predpisov
detí zamestnancov,
blízke osoby
Osobitné predpisy
pracovnoprávne, predzmluvné
vzťahy (na vyhlásenú pozíciu),
Uchádzači o
vedenie evidencie potenciálnych
zamestnanie
zamestnancov (na základe súhlasu
dotknutej osoby)
Zamestnanci NDS,
Zákonník práce
resp. osoby v inom
ako pracovnom
pomere
Zamestnanci NDS,
resp. osoby v inom
Oprávnený záujem
ako pracovnom
pomere
Zamestnanci NDS,
resp. osoby v inom
Konkludentný súhlas
ako pracovnom
pomere

Vyberanie mýta Služba pre
užívateľ
Zákon č. 474/2013 Z. z.
Užívatelia
vymedzených
o výbere mýta za užívanie
vymedzených úsekov
úsekov diaľnic,
vymedzených úsekov pozemných diaľnic, rýchlostných
rýchlostných ciest komunikácií a o zmene a doplnení ciest a ciest I. triedy
a ciest I. triedy
niektorých zákonov
Slovenskej republiky
Slovenskej
republiky
Predaj
Zákon č. 488/2013 Z. z. o
Užívatelia

Údaje podľa
osobitných predpisov

Bežné osobné údaje
(podľa údajov
v životopise)

Bežné osobné údaje

Fotografia

Fotografia

Bežné osobné údaje

Bežné osobné údaje

vymedzených úsekov
diaľnic a
rýchlostných ciest
Slovenskej republiky
Užívatelia
vymedzených úsekov
Oslobodenie od Zákon č. 488/2013 Z. o diaľničnej
diaľnic a
úhrady diaľničnej
známke a o zmene niektorých
rýchlostných ciest
známky
zákonov
Slovenskej republiky,
ktorí sú oslobodení
od úhrady
Užívatelia
vymedzených úsekov
diaľnic a
Riešenie
Zákon č. 488/2013 Z. o diaľničnej
rýchlostných ciest
duplicitných
známke a o zmene niektorých
Slovenskej republiky,
platieb za EDZ
zákonov, osobitné predpisy
ktorí uhradili
diaľničnú známku
duplicitne

elektronickej
diaľničnej známky

diaľničnej známke a o zmene
niektorých zákonov

Bežné osobné údaje,
ZŤP

Bežné osobné údaje

Bežné osobné údaj
(nevyhnutné na
uzatvorenie zmluvy
v prípade vkladu do
katastra aj rodné číslo)
Bežné osobné údaj
(nevyhnutné na
uzatvorenie zmluvy
v prípade vkladu do
katastra aj rodné číslo)

Vyhotovovanie
zmlúv - predaj
hnuteľných a
nehnuteľných vecí

Zmluva

Účastníci právneho
vzťahu, iné fyzické
osoby

Evidencia zmlúv
- predaj
hnuteľných a
nehnuteľných vecí

Zmluva

Účastníci právneho
vzťahu, iné fyzické
osoby

Oprávnený záujem

Snímané fyzické
osoby

Bežné osobné údaje,
kamerový záznam

Osobitné predpisy

Fyzické osoby ubytované v zariadení

Bežné osobné údaje
(podľa osobitných
predpisov)

Osobitné predpisy

Zamestnanci NDS
dodávatelia/odberatel
ia tovaru a služieb a
ich zamestnanci, iné
fyzické osoby

Osobné údaje podľa
osobitných predpisov

Oprávnený záujem

Osoby vstupujúce do
priestorov
prevádzkovateľa

Bežné osobné údaje

Zmluva

Účastníci právneho
vzťahu, iné fyzické

Bežné osobné údaj
(nevyhnutné na

Monitorovanie
vnútorných a
vonkajších
priestorov
prevádzkovateľa
Vedenie evidencie
ubytovaných v
rekreačných
strediskách
Spracovanie
účtovných
dokladov
Evidovanie
jednorazového
vstupu do
priestorov
Vyhotovovanie
zmlúv -

majetkovoprávne
vysporiadanie

osoby

Evidencia zmlúv majetkovoprávne
vysporiadanie

Zmluva

Spracovanie
vyjadrení k
Projektovej
dokumentácií

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov

Údaje z katastra

Osobitné predpisy, Zmluva o
poskytovaní vybraných osobných
údajov

Monitorovanie
podľa zákona č.
317/2012 Z. z. o
inteligentných
dopravných
systémoch v
cestnej doprave a
o zmene a
doplnení
niektorých
zákonov

Zákon č. 317/2012 Z. z. o
inteligentných dopravných
systémoch v cestnej doprave a o
zmene a doplnení niektorých
zákonov

Evidovanie
zvukových
záznamov dopravné
incidenty

účastníci právneho
vzťahu, iné fyzické
osoby
Žiadatelia
o posúdenie
projektovej
dokumentácie
Vlastníci
nehnuteľností –
fyzické osoby
nepodnikatelia, resp.
osoby, ktoré majú k
dotknutým pozemkov
právny vzťah

Účastníci cestnej
premávky a osoby
zdržiavajúce sa na
pozemných
komunikáciách.

Európska dohoda o hlavných
cestách s medzinárodnou
premávkou (AGR
Užívatelia diaľnic a
TRANS/SC.1/2002/3), (Emergensy
rýchlostných ciest
communication systems), zákon č.
Slovenskej republiky.
135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov.

uzatvorenie zmluvy
v prípade vkladu do
katastra aj rodné číslo)
Bežné osobné údaj
(nevyhnutné na
uzatvorenie zmluvy
v prípade vkladu do
katastra aj rodné číslo)
Bežné osobné údaje

Bežné osobné údaje,
údaje z katastra

Záznam z monitoringu

Hlasový záznam

Váženie vozidiel Evidencia
fyzických osôb u
ktorých bolo
vážené vozidlo za
účelom zistenia
jeho preťaženia.

Zákon č. 142/2000 Z. z. o
metrológii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Fyzická osoba –
meraný subjekt

Bežné osobné údaje
(záznam z merania)

Evidencia
zásahov
Diaľničnej
patroly

Oprávnený záujem

Fyzická osoba, ktorej
bola poskytnutá
pomoc

Bežné osobné údaje

Povoľovanie
nadrozmernej
prepravy

Súhlas dotknutej osoby, osobitné
predpisy

Marketing

Súhlas so spracúvaním osobných
údajov

Newsletter

Súhlas so spracúvaním osobných
údajov

Žiadosti
dotknutých osôb

Zákon č. 18/2018 Z .z. o ochrane
osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

Rekreácia
zamestnancov

Zákonník práce

Spracúvanie
osobných údajov
o zdravotnom
stave
Počas
mimoriadnej
situácie

Čl. 9 ods. 2 písm. i) v nadväznosti
na čl. 6 ods. 1 písm. d)
Nariadenia GDPR

Fyzická osoba, ktorá
má záujem
o nadrozmernú
prepravu
Fyzická osoba, ktorá
prejaví záujem
dobrovoľne
Fyzická osoba, ktorá
prejaví záujem
dobrovoľne
Fyzická osoba, ktorá
uplatňuje svoje
práva, iné fyzické
osoby
Fyzická osoba
jednotlivec:
- zamestnanec
- manžel/ka, vlastné
dieťa, dieťa zverené
zamestnancovi do
náhradnej
starostlivosti na
základe rozhodnutia
súdu alebo dieťa
zverené
zamestnancovi do
starostlivosti pred
rozhodnutím súdu o
osvojení a iná osoba
žijúca so
zamestnancom v
spoločnej
domácnosti, ktorí sa
so zamestnancom
zúčastňujú na
rekreácii

Zamestnanci,
návštevy

Bežné osobné údaje

Bežné osobné údaje
Bežné osobné údaje
Bežné osobné údaje
uvedené v žiadosti

Bežné osobné údaje

Údaje o zdravotnom
stave

Pri spracúvaní osobných údajov jednotlivcov (dotknutých osôb) prevádzkovateľ dodržiava
základné zásady spracúvania osobných údajov:
 Zásadu zákonnosti – osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby
nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.

 Zásadu obmedzenia účelu – osobné údaje možno získavať len na konkrétne určený,
výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je
zlučiteľný s týmto spôsobom.
 Zásadu minimalizácie – spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné
a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom spracúvania osobných údajov.
 Zásadu správnosti – spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby
aktualizované.
 Zásadu minimalizácie uchovávania – osobné údaje musia byť uchovávané vo forme,
ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na
účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; (výnimka ak ide o privilegované účely: osobné
údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na
vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe
osobitného predpisu a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby
podľa § 78 ods. 8 zákona č. 18/2018 Z. z.)
 Zásadu integrity a dôvernosti – osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý
prostredníctvom primeraných technických, organizačných a personálnych opatrení
zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným
spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou
stratou osobných údajov, výmazom/ zničením osobných údajov alebo poškodením
osobných údajov.
 Zásadu zodpovednosti – prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných
zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami
spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných
údajov na požiadanie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len
„úrad“) preukázať.
Osobné údaje jednotlivcov prevádzkovateľ likviduje v súlade s osobitným predpisom:
zákonom o archívoch a registratúrach a podľa platného registratúrneho plánu. Osobné údaje,
ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov sa likvidujú/ vymazávajú po splnení účelu ich
spracúvania, a to bez zbytočného odkladu.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje prostredníctvom poverených a poučených
oprávnených osôb (osôb v pracovnoprávnom vzťahu, členov orgánov spoločnosti) a má
určenú zodpovednú osobu, ktorej kontaktné údaje sú uvedené na webovom sídle. Pri
spracúvaní osobných údajov v niektorých IS pôsobia vybraný sprostredkovatelia (t.j. externé
subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje prevádzkovateľa v jeho mene). Inak prevádzkovateľ
osobné údaje dotknutých osôb poskytuje len tretím stranám na základe platných právnych
predpisov (napr. súdu, polícii, orgánom činným v trestnom konaní, kontrolným orgánom,
iným orgánom štátnej a verejnej správy) alebo samotným dotknutým osobám (pri realizácii
práv dotknutých osôb) alebo vlastným oprávneným osobám (t.j. osoby v pracovnoprávnom
vzťahu a členovia orgánov spoločnosti, ktoré sú poverené a poučené vrátane poučenia
o povinnosti mlčanlivosti). Prenos osobných údajov do tretej krajiny (mimo EÚ a EHS) alebo
medzinárodnej organizácie prevádzkovateľ neuskutočňuje.
K spomenutej realizácii práv dotknutých osôb je nevyhnutné uviesť, že dotknuté osoby
(fyzické osoby jednotlivci) majú:
 Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom a prevádzkovateľ
je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:

- vydať dotknutej osobe potvrdenie o tom, či spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,
- poskytnúť informácie podľa čl. 15 GDPR/§ 21 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov,
- umožniť prístup k osobných údajom- kópie osobných údajov (je na posúdení samotného
prevádzkovateľa v akej štrukturalizovanej forme poskytne osobné údaje, avšak forma musí byť
čitateľná a zároveň musí prevádzkovateľ chrániť práva iných fyzických osôb, napr. sprístupní
sa žiadateľovi kópia listiny, ale údaje iných fyzických osôb musí prevádzkovateľ
anonymizovať).
Pozn.: Ak dotknutá osoba požaduje zaslanie kópie jej údajov elektronicky, prevádzkovateľ jej
informácie poskytne elektronicky. Dotknutá osoba si môže stanoviť aj iný spôsob
poskytnutia.
 Právo na opravu svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva
s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:
- na žiadosť dotknutej osoby bez zbytočného odkladu opraviť nesprávne osobné údaje, ktoré
sa jej týkajú,
- na žiadosť dotknutej osoby bez zbytočného odkladu doplniť neúplné osobné údaje, ktoré sa
jej týkajú,
- v prípade, ak na základe vlastnej činnosti zistí nesprávnosť alebo neúplnosť osobných
údajov, vyrozumieť o tom dotknutú osobu a zároveň ju vyzvať, aby v stanovenej primeranej
lehote poskytla správne osobné údaje.
 Právo na vymazanie svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii
práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:
- na žiadosť dotknutej osoby zlikvidovať/ vymazať osobné údaje v určitých prípadoch (najmä
odvolanie súhlasu, uplynutie doby súhlasu, nezákonné spracúvanie, osobné údaje nemali byť
ani získané).
 Právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný
pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:
- na žiadosť dotknutej osoby obmedziť 2 spracúvanie osobných údajov (najmä prípady, keď si
jednotlivec myslí, že jeho osobné údaje, ktoré o ňom prevádzkovateľ má, môžu byť nepresné
a na čas do zjednania nápravy, využije toto právo, alebo keď si myslí, že jeho osobné údaje
prevádzkovateľ už nepotrebuje využívať- skončil účel spracúvania, alebo prevádzkovateľ už
nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá
osoba na uplatnenie právneho nároku).
 Právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri
realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:
- prehodnotiť konkrétny prípad, situáciu, v ktorej sa jednotlivec ocitol a na základe nej tvrdí,
že jeho oprávnený záujem na ochrane osobných údajov prevažuje nad oprávneným záujmom
prevádzkovateľa. V prípade, ak tomu tak je, prevádzkovateľ nebude jeho osobné údaje ďalej
spracúvať.

2

Okrem uchovávania sa nesmú vykonávať žiadne iné spracovateľské operácie s osobnými údajmi (výnimkou sú
prípady: osobné údaje môže prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel
uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu).

 Právo na prenosnosť svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii
práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:
-preniesť v čitateľnej forme osobné údaje na základe žiadosti jednotlivca inému
prevádzkovateľovi (právo možno uplatniť, len ak ide o automatizované spracúvanie na
základe súhlasu alebo zmluvy)
 Právo odvolať súhlas dotknutej osoby a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva
s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:
- bez meškania vymazať spracúvané osobné údaje (priamo vo výslovnom súhlase je uvedený
spôsob odvolania súhlasu a kontaktné údaje).
 Právo podať návrh na začatie konania
- ak sa jednotlivec domnieva, že prevádzkovateľ osobné údaje spracúva nezákonne, môže
podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 (bližšie kontaktné údaje sú zverejnené na
webovom sídle úradu).
 V podmienkach prevádzkovateľa
rozhodovanie vrátane profilovania.

sa

neuskutočňuje

automatizované

individuálne

Prevádzkovateľ je povinný prijať vhodné opatrenia a poskytnúť dotknutej osobe informácie a
oznámenia, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov, a to v stručnej, transparentnej,
zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne. Informácie je povinný poskytnúť
v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola
podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže prevádzkovateľ poskytnúť
aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.
Žiadosti a námietky si môžu dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa:
- písomne v listinnej forme na adresu sídla: Dúbravská cesta 14, 814 04 Bratislava, alebo
- elektronicky na mailovú adresu: zodpovednaosoba@ndsas.sk
V súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb je potrebné si uvedomiť, že nie všetky
vyššie uvedené práva dotknutých osôb sa realizujú pri každom IS/spracovateľskej činnosti
v rámci IS. Možno zovšeobecniť, že:
a) právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz
osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov sa realizujú pri
všetkých IS/ spracovateľských činnostiach v rámci IS,
b) právo na prenosnosť osobných údajov sa realizuje len pri IS/ spracovateľských
činnostiach v rámci IS, ktoré sa spracúvajú na právnom základe, ktorým je súhlas
dotknutej osoby alebo ide o zmluvný vzťah a musí ísť o automatizované spracúvanie
osobných údajov,
c) právo namietať spracúvanie osobných údajov sa realizuje len pri IS/ spracovateľských
činnostiach v rámci IS, ktoré sa spracúvajú na právnom základe, ktorým je oprávnený
záujem, plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej
moci na základe zákona alebo ide o priamy marketing a vždy sa jedná o konkrétnu

situáciu, v ktorej sa konkrétna dotknutá osoba ocitne (čl. 21 GDPR/ § 27 zákona č.
18/2018 Z. z.),
d) právo na to, aby sa na dotknutú osobu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené

výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov a ktoré má právne účinky,
ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú, sa realizuje len v prípade, ak
ide o čisto automatizované rozhodovanie bez zásahu človeka, a to s alebo bez
profilovania.

