
 

 

Informácie podľa čl. 13 a čl. 14 nariadenia, poskytované prevádzkovateľom  

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí dotknutým osobám: 

 
 

1. Prevádzkovateľ osobných údajov: 

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí   

rozpočtová organizácia 

Palisády 29/A 

817 80 Bratislava   

 

2. Zodpovedná osoba a kontaktné údaje: 

gdpr@uszz.sk ; tel. č. 00 421 / 2 / 57 20 05 11 

 

 

3. Účel spracúvania osobných údajov: 

 

evidencia a zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok,  

evidencia vydaných osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí,  

poskytovanie dotácií,  

verejné obstarávanie,  

správa registratúry,  

evidencia žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.,  

vybavovanie sťažností. 

 

4. Právne základy spracúvania osobných údajov: 
 

Právny základ spracúvania osobných údajov na účely evidencie a zverejňovania zmlúv, 

faktúr a objednávok: 

  

o 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, 

o nariadenie vlády č. 498/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní 

zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti a informácie o uzatvorení zmluvy, 

o zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. 

 

Právny základ spracúvania osobných údajov na účely evidencie vydaných osvedčení pre 

Slovákov žijúcich v zahraničí: 

 

      ○     zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Právny základ spracúvania osobných údajov na účely poskytovania dotácií pre Slovákov 

žijúcich v zahraničí:  

 

      ○     zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Právny základ spracúvania osobných údajov na účely verejného obstarávania:   
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o zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

 

Právny základ spracúvania osobných údajov na účely správy registratúry:  

 

o zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, 

o vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 

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

predpisov, 

o vyhláška č. 49/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č.  410/2015 Z. z. o 

podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu, 

o zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej 

moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení 

neskorších predpisov, 

o zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na 

vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných 

službách), 

 

Právny základ spracúvania osobných údajov na  účely  evidencie žiadostí o sprístupnenie 

informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.:  

 

o 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. 

 

Právny základ spracúvania osobných údajov na účely vybavovania sťažností podľa zákona 

o sťažnostiach:  
 

o zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, 

o zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

 

5. Spracúvanie osobných údajov na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa: 
 - z dôvodu oprávnených záujmov prevádzkovateľa Úrad pre Slovákov žijúcich 

v zahraničí spracúvanie osobných údajov nevykonáva. 

 

1. Kategórie príjemcov: orgány verejnej moci na účely plnenia zákonnej povinnosti. 

 

2. Prenos do tretích krajín: nevykonáva sa. 

 

3. Doba uchovávania: doba uchovávania je stanovená osobitnými zákonmi 

a registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom Úradu pre Slovákov žijúcich v 

zahraničí (evidencia podnetov – 3 roky).  

 

4. Práva dotknutej osoby vo vzťahu k účelom spracúvania: 

Dotknutá osoba má  právo na prístup k osobným údajom a  na opravu.  

Právo na vymazanie nie je možné uplatniť, ak je spracúvanie potrebné na splnenie 

zákonnej povinnosti. 

Právo na obmedzenie spracúvania a právo namietať proti spracúvaniu môže byť 

obmedzené vzhľadom na osobitné zákony. 



 

 

Právo na prenosnosť údajov nie je možné uplatniť.    

 

1. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez toho, aby to malo 

vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udeleného pred jeho 

odvolaním, ak je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas dotknutej 

osoby.  

 

2. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR. 

 

3.  Požiadavky na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich 

neposkytnutia. 

 

Spracúvanie osobných údajov na účely evidencie a zverejňovania zmlúv, faktúr a 

objednávok je zákonnou požiadavkou zákona č. 211/2000 Z. z. a Nariadenia vlády č. 

498/2011 Z. z.; prípadné neposkytnutie osobných údajov má za následok obmedzenie 

účelu spracúvania.  

 

Spracúvanie osobných údajov na účely evidencie vydaných osvedčení Slováka 

žijúceho v zahraničí je zákonnou požiadavkou zákona č. 474/2005 Z. z.; prípadné 

neposkytnutie osobných údajov má za následok obmedzenie účelu spracúvania.  

 

Spracúvanie osobných údajov na účely evidencie vybavovania dotácií Slovákov 

žijúcich v zahraničí je zákonnou požiadavkou zákona č. 474/2005 Z. z.; prípadné 

neposkytnutie osobných údajov má za následok obmedzenie účelu spracúvania.  

 

Spracúvanie osobných údajov na účely verejného obstarávania je zákonnou 

požiadavkou zákona č. 343/2015 Z. z.; prípadné neposkytnutie osobných údajov má za 

následok obmedzenie účelu spracúvania.  

 

Spracúvanie osobných údajov na účely správy registratúry je zákonnou požiadavkou 

zákona č. 395/2002 Z. z.; prípadné neposkytnutie osobných údajov má za následok 

obmedzenie účelu spracúvania.  

 

Spracúvanie osobných údajov na účely evidencie žiadostí o sprístupnenie informácií 

podľa zákona č. 211/2000 Z. z. je zákonnou požiadavkou zákona č. 211/2000 Z. z.; 

prípadné neposkytnutie osobných údajov má za následok obmedzenie účelu 

spracúvania.  

 

Spracúvanie osobných údajov na účely vybavovania sťažností je zákonnou 

požiadavkou zákona č. 9/2010 Z. z.; prípadné neposkytnutie osobných údajov má za 

následok obmedzenie účelu spracúvania.  

 

 

4.  Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: nevykonáva sa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ochrana osobných údajov 

 

Ochrana osobných údajov je na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) je  

zabezpečená v súlade s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní  osobných údajov a o voľnom pohybe 

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

niektorých zákonov. 

V záujme zachovania transparentného, spravodlivého a zákonného spracúvania osobných 

údajov  je potrebné, aby boli dotknutej osobe poskytnuté informácie súvisiace so spracúvaním 

jej osobných údajov.  

V súvislosti so zabezpečením informačnej povinnosti prevádzkovateľa ÚSŽZ vo vzťahu 

k dotknutej osobe podľa čl. 13 a čl.14. nariadenia týmto poskytujeme nasledovné informácie. 


