KANCELÁRIA MINISTRA VNÚTRA SR
odbor prevencie kriminality
oddelenie koordinácie a programov
prevencie kriminality
Drieňová 22, 812 52 Bratislava

Informačný list,
ak sú osobné údaje získané od dotknutej osoby
podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)
Prevádzkovateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO 00151866
Pribinova 2
812 72 Bratislava
Zodpovedná osoba
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Úrad inšpekčnej služby
útvar kontroly
Pribinova 2
812 72 Bratislava
tel. č.: 0961055101; e-mail: gdpr@minv.sk
Účel spracúvania vymedzený osobitným zákonom
Spracovanie osobných údajov podľa §47 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom
z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Doba uchovávania
Doba uchovávania je vždy vymedzená interným predpisom v súlade s osobitným zákonom, na
základe ktorého Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky spracúva osobné údaje, najviac však po
dobu päť rokov.
Právo dotknutej osoby
Žiadosti dotknutej osoby na prístup k osobným údajom, právo na opravu, výmaz, obmedzenie
spracúvania, právo na namietanie spracúvania alebo prenosnosť osobných údajov možno doručiť
osobne, písomne, elektronicky, podpísané zaručeným elektronickým podpisom alebo e-mailom
(gdpr@minv.sk). Súčasťou žiadosti (okrem podpísanej zaručeným elektronickým podpisom
dotknutej osoby) musí byť fotokópia dokladu totožnosti (napríklad občiansky preukaz, cestovný
doklad a pod.).
Žiadosti zasielajte na adresu:
Úrad inšpekčnej služby
útvar kontroly
Pribinova 2
812 72 Bratislava

Právo podať návrh na začatie konania
Každá dotknutá osoba alebo osoba, ktorá sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach
ustanovených zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 ods. 1 zákona o ochrane
osobných údajov.
Návrhy na začatie konania zasielajte na adresu:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

