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Poskytnutie informácií a oznámení v zmysle čl. 12 Nariadenia Európskej rady a parlamentu
č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov (General Data Protection Regulation – GDPR)
Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa (a v príslušných prípadoch zástupcu prevádzkovateľa v súlade
s čl. 13 bod 1 písm. a) GDPR
Prevádzkovateľom osobných údajov je DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (ďalej len
„DEUS“, „združenie DEUS“ alebo „prevádzkovateľ“) so sídlom Kýčerského 5, 811 05 Bratislava, IČO: 45736359,
Zapísané v registri záujmových združení právnických osôb vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej
republiky, sekcia verejnej správy v zmysle rozhodnutia Obvodného úradu Bratislava – odbor všeobecnej
vnútornej správy zo dňa 09.08.2011 pod číslom ObU-BA-OVVS2-2011/20924.
Kontaktné údaje zodpovednej osoby v súlade s č. 13 bod 1 písm. b) GDPR
Združenie DEUS má ustanovenú zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na riadne
spracúvanie osobných údajov, na ktorú je možné sa kedykoľvek obrátiť písomne na adrese Kýčerského 5,
811 05 Bratislava.
Účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania v súlade s čl. 13 bod
1 písm. c) GDPR
Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje za účelom zabezpečenia Vášho pripojenia k Informačnému
systému Dátové centrum obcí a miest, ktorý je v súlade s § 9a ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o eGovernmente) nadrezortný informačný systém verejnej správy, ktorý poskytuje obciam technické
a programové prostriedky na výkon verejnej moci elektronicky, na prevádzkovanie informačných systémov
verejnej správy v ich správe a na zabezpečenie základných činností v oblasti elektronického výkonu vnútorných
agend a prevádzku ostatných informačných systémov, ktoré obec používa.
Právnym základom k spracúvaniu Vašich osobných údajov je čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia (zmluvný základ),
ktorý bol založený Vašim uzatvorením Zmluvy o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí
a miest, Zmluvy o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre nečlena ZMOS, Zmluvy
o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci alebo inej zmluvy,
ktorej predmetom je pripojenie k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest v súlade s § 9a ods. 2
zákona o eGovernmente.
Spracúvanie sa nezakladá na čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnený záujem prevádzkovateľa).
Príjemcovia a kategórie príjemcov osobných údajov v súlade s čl. 13 bod 1 písm. e) GDPR
Prevádzkovateľ v zmysle osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov neposkytuje ani neplánuje
poskytovať Vaše osobné údaje tretím príjemcom.
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Informácia, či prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej
organizácií v súlade s čl. 13 bod 1 písm. f) GDPR a relevantná informácia o existencii alebo neexistencii
rozhodnutia Komisie o primeranosti alebo odkaz na primerané alebo vhodné záruky a prostriedky na
získanie ich kópie, alebo kde boli poskytnuté.
Prevádzkovateľ nezamýšľa prenášať osobné údaje dotknutých osôb do tretích krajín.
Doba uchovávania osobných údajov a kritériá na jej určenie v súlade s čl. 13 bod 2 písm. a) GDPR
Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva v čase existencie Zmluvy o pripojení k informačnému systému Dátové
centrum obcí a miest, Zmluvy o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre nečlena
ZMOS, Zmluvy o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci alebo
inej zmluvy, ktorej predmetom je pripojenie k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest v súlade
s § 9a ods. 2 zákona o eGovernmente. Po ukončení týchto zmlúv alebo záväzkov z nich vyplývajúcich uchováva
prevádzkovateľ osobné údaje na obdobie vyžadované osobitnými právnymi predpismi (napr. príslušný výnos
o štandardoch informačných systémov verejnej správy) a ďalej podľa príslušných premlčacích dôb.
Poučenie o právach v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v súlade s čl. 13 bod 2 písm. b), c) a d) ako
aj čl. 15 až 22 GDPR










Dotknutá osoba má právo kedykoľvek sa obrátiť na prevádzkovateľa a požadovať prístup k osobným
údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie
spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.
Dotknutá osoba má v prípade, ak sa spracúvanie uskutočňuje na základe jej súhlasu so spracúvaním
osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely, právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez
toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho
odvolaním.
Dotknutá osoba má v prípade, ak sa spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov uskutočňuje
na základe jej výslovného súhlasu so spracúvaním týchto osobných údajov na jeden alebo viaceré
konkrétne účely, právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť
spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných
údajov Slovenskej republiky, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, telefón 08/323 132 14, mail
ochrana@pdp.gov.sk.
Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje,
ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto
informácie:
o účely spracúvania;
o kategórie dotknutých osobných údajov;
o príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté,
najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
o ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné,
kritériá na jej určenie;
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existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa
dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať
proti takémuto spracúvaniu;
o právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
o ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide
o ich zdroj;
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne
osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na
doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie
osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať
osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
o osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
o dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a neexistuje iný
právny základ pre spracúvanie;
o dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a neprevažujú žiadne
oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa
článku 21 ods. 2 GDPR;
o osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
o osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo
práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
o osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti;
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto
prípadov:
o dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho
prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
o spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov
a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
o prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá
osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
o dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GPDR, a to až do overenia,
či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi
dotknutej osoby.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti
spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm.
e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach.
Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené
dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby,
alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na
automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo
ju podobne významne ovplyvňujú.
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Dotknutá osoba má právo, v prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne
povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, na bezodkladné oznámenie týchto
skutočností prevádzkovateľom,.

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou predstavuje zmluvnú požiadavku uzatvorenia Zmluvy
o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest, Zmluvy o pripojení k Informačnému
systému Dátové centrum obcí a miest pre nečlena ZMOS, Zmluvy o pripojení k Informačnému systému Dátové
centrum obcí a miest a budúcej spolupráci alebo inej zmluvy, ktorej predmetom je pripojenie k Informačnému
systému Dátové centrum obcí a miest v súlade s § 9a ods. 2 zákona o eGovernmente. Následkom neposkytnutia
takýchto údajov môže byť prekážka ku vzniku alebo platnosti týchto zmluvných alebo obdobných vzťahov.
Prevádzkovateľ v rámci svojich procesov nevyužíva informačné systémy s implementovanými technológiami
automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania,.
S akýmikoľvek ďalšími otázkami vo vzťahu k ochrane osobných údajov združením DEUS je potrebné obrátiť sa
na združenie DEUS alebo zodpovednú osobu.
V Bratislave dňa 21.05.2018

