Informačný list
AFIS - Automatizovaný systém daktyloskopickej identifikácie osôb
Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov
§ 60 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 221/2019 (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).
Prevádzkovateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO 00151866,
Pribinova 2,
812 72 Bratislava

Zodpovedná osoba
Úrad inšpekčnej služby
útvar kontroly
Pribinova 2
812 72 Bratislava,
tel. číslo 0961055101, email: gdpr@minv.sk

Účel spracúvania
Plnenie úloh Policajného zboru podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a osobitných predpisov a
identifikácia osôb na základe biometrických údajov - daktyloskopických odtlačkov
Právny základ spracúvania
Osobné údaje sú spracúvané podľa § 13 ods. 1 písm. c), d) a e) zákona o ochrane osobných
údajov zákonným spôsobom tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd
dotknutých osôb, najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným
neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia.
Osobné údaje sú spracúvané na základe napr.:
˗ zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení
neskorších predpisov,
˗ zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov,
˗ zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov,
˗ nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 1/2012 o používaní
automatizovaného systému daktyloskopickej identifikácie osôb a automatizovaného
systému identifikácie pôvodcov profilov deoxyribonukleovej kyseliny a o zmene a
doplnení niektorých interných aktov riadenia,
˗ nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 603/2013 z 26. júna 2013 o zriadení
systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie nariadenia
(EÚ) č. 604/2013, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu
zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym
príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských
štátov, a o žiadostiach orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu o
porovnanie s údajmi v systéme Eurodac na účely presadzovania práva a o zmene
nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové
riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti
a spravodlivosti
˗ rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej
spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti,
˗ rozhodnutie Rady 2008/616/SVV z
23. júna 2008 o vykonávaní rozhodnutia
2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a
cezhraničnej trestnej činnosti.
Právo dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo na základe žiadosti na prístup k osobným údajom, právo na
opravu, výmaz, obmedzenie spracúvania, právo na namietanie spracúvania alebo
prenosnosť osobných údajov. Žiadosť je možné doručiť osobne, písomne, elektronicky
podpísané zaručeným elektronickým podpisom alebo emailom (gdpr@minv.sk). Súčasťou
žiadosti (okrem podpísanej zaručeným elektronickým podpisom dotknutej osoby) musí byť
fotokópia dokladu totožnosti (napr. občiansky preukaz, cestovný doklad, atď.).
Žiadosť je potrebné zaslať na adresu:

Úrad inšpekčnej služby
útvar kontroly
Pribinova 2
812 72 Bratislava.
Právo podať návrh na začatie konania
Každá dotknutá osoba alebo osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich
právach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov má právo podať návrh na
začatie konania podľa § 100 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.
Návrh na začatie konania je potrebné zaslať na adresu:
Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky,
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27.

