INFORMÁCIA PRE DOTKNUTÉ OSOBY
(v zmysle GDPR a zákona o ochrane osobných údajov)
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 (GDPR) a podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Prevádzkovateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO 0015186,
Pribinova 2,
812 72 Bratislava
Vrcholová zodpovedná osoba
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
sekcia kontroly a inšpekčnej služby
úrad kontroly
Pribinova 2
812 72 Bratislava,
tel. číslo 0961055101, email: gdpr@minv.sk
Právny základ spracúvania osobných údajov
Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu.
Účel spracúvania osobných údajov
Vaše osobné údaje spracúvame na účely:
 informovania o našich aktivitách,
 informovania o grantových a dotačných výzvach,
 informovania o legislatívnych procesoch,
 vyzývania na spoluprácu,
 odpovedania na otázky, podnety a návrhy, ktoré ste nám zaslali.
Rozsah spracúvaných osobných údajov
Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, adresa elektronickej pošty
a telefónne číslo.

Doba uchovávania
Vaše osobné údaje budeme uchovávať až do odvolania Vášho súhlasu so spracúvaním
osobných údajov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať
rovnakým spôsobom, akým ste nám ho poskytli.
Práva dotknutej osoby
Máte právo:
 na prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame,
 na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame,
 na prenosnosť Vašich osobných údajov,
 na obmedzenie účelu spracúvania alebo rozsahu Vašich spracúvaných osobných
údajov,
 na namietanie spracúvania Vašich osobných údajov,
 odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov,
 na výmaz Vašich spracúvaných osobných údajov,
 právo podať návrh na začatie konania vo veci porušenia Vašich práv pri spracúvaní
Vašich osobných údajov.
Žiadosti na prístup k osobným údajom, právo na opravu, výmaz, obmedzenie spracúvania,
právo na namietanie spracúvania alebo prenosnosť osobných údajov môžete doručiť osobne
alebo písomne na adresu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia kontroly a
inšpekčnej služby, úrad kontroly, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, elektronicky podpísané
zaručeným elektronickým podpisom alebo e-mailom na adresu gdpr@minv.sk.
Návrh na začatie konania môžete podať na adrese Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

