
Informácie v súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej aj ako „Nariadenie GDPR“) 

a účinnosťou nového zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
(ďalej aj ako „zákon o ochrane osobných údajov“) 

 

Prevádzkovateľ: 

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, štátna príspevková organizácia so sídlom Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky, zriadená rozhodnutím MPRV 
SR č. 4854/2013-250 zo dňa 3.12.2013 (ďalej len „NPPC“). 
 

Pojmy: 

Nariadenie GDPR je Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane údajov). 
Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná 
fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, 
online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo 
sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. 
Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky 
spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno 
Prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu. Na účely tejto Smernice na ochranu osobných 
údajov sa NPPC považuje za prevádzkovateľa, ak spracúva osobné údaje v zmysle predchádzajúcej vety.  
Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. 
Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou 
stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa 
nepovažujú za príjemcov. 
Spracúvanie je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, 
štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným 
spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo 
neautomatizovanými prostriedkami. 
Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých 
osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, 
majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom. 



Pseudonymizácia je spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje už nebolo možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia 
dodatočných informácií, pokiaľ sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia s cieľom 
zabezpečiť, aby osobné údaje neboli priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. 
Informačný systém je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém 
centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe. 
Súhlas dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle Dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo 
jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka. 
Porušenie ochrany osobných údajov je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie najmä k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému 
poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim. 
Tretia krajina je krajina, ktorá nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. 
Zodpovedná osoba je osoba, ktorá plní úlohy na základe zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej s prevádzkovateľom a dohliada na súlad spracúvania 
osobných údajov  s legislatívou o ochrane osobných údajov a plní ďalšie úlohy vymedzené touto legislatívou.   
Dozorný orgán je nezávislý orgán verejnej moci zriadený členským štátom podľa článku 51 Nariadenia GDPR; v Slovenskej republike sa za dozorný orgán 
považuje Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 
 

Účel spracúvania osobných údajov a právne základy spracúvania 

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum spracováva osobné údaje dotknutých osôb iba na konkrétny a aktuálny účel.  Národné poľnohospodárske 
a potravinárske centrum poskytnuté osobné údaje využíva vždy na vopred stanovený účel spracúvania, ktorý je vymedzený jednoznačne a konkrétne, pričom 
je v súlade s nariadením GDPR, Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika 
viazaná. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum vždy vymedzuje podmienky spracúvania osobných údajov tak, aby nedošlo k obmedzeniu práv 
dotknutej osoby ustanovených zákonom. 

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum získava len také osobné údaje dotknutých osôb, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu 
spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. 

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum spracúva osobné údaje, pretože je to potrebné pre splnenie jeho zákonnej povinnosti ako 
prevádzkovateľa alebo na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum taktiež spracúva 
určité osobné údaje dotknutých osôb, nakoľko toto spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje ako prevádzkovateľ. Súhlas 
dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov vyžaduje NPPC v tých prípadoch, ak si to povaha spracúvania vyžaduje. 
 
 

 



Zásady spracúvania osobných údajov 

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum pri spracúvaní osobných údajov rešpektuje zásady spracúvania osobných údajov dotknutých osôb a ich 
súkromie, pričom dbá na to, že osobné údaje musia byť najmä: 

 spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne; 

 získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely;  

 primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie príslušného účelu spracúvania; 

 správne a podľa potreby aktualizované; 

 uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú;  

 spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a 
náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení. 

 

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. 

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum spracúva vo svojich informačných systémoch osobné údaje dotknutých osôb automatizovanými i 
neautomatizovanými prostriedkami spracúvania. 

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum  spracúvané osobné údaje nezverejňuje, okrem prípadov, ak si to vyžaduje osobitný právny predpis alebo 
rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu. 

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum nebude spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho výslovného súhlasu alebo iného zákonného právneho 
základu za iným účelom, ani vo väčšom rozsahu ako je uvedené v tejto informácii. 

Doba uchovávania osobných údajov 

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum uchováva osobné údaje dotknutých osôb po rôzne dlhú dobu, ktorá závisí od dôvodu a účelu ich 
spracúvania. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum spracúva osobné údaje: 

 po dobu vyžadovanú príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom, ak spracúva osobné údaje z dôvodu plnenia svojich zákonných povinností;      

 po dobu trvania zmluvného vzťahu založeného zmluvou, či trvania predzmluvných vzťahov, ak spracúva osobné údaje z dôvodu plnenia zmluvy; 

 po dobu trvania oprávneného záujmu, ktorý sleduje Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, ak je spracúvanie osobných údajov na tento 
účel nevyhnutné; 

 po dobu výslovne uvedenú v súhlase alebo do jeho odvolania, ak spracúva osobné údaje na základe súhlasu. 
 



S cieľom zabezpečiť, aby sa osobné údaje neuchovávali dlhšie, než je to nevyhnutné, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum  stanoví lehoty na 
vymazanie alebo pravidelné preskúmanie osobných údajov. Dotknutá osoba môže prevádzkovateľovi resp. Zodpovednej osobe kedykoľvek adresovať žiadosť 
o uvedenie, ako dlho budú jej osobné údaje uchovávané. Po uplynutí príslušnej vyššie uvedenej doby je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje 
dotknutej osoby len na zlučiteľné účely alebo na špeciálne účely, akými sú napríklad archivácia alebo štatistika. 
 

Práva dotknutých osôb 

Právo na prístup  

Dotknutá osoba má právo získať od NPPC potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným 

údajom. Dotknutá osoba má zároveň právo získať kópiu spracúvaných osobných údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z článku 15 Nariadenia GDPR, ako 

napríklad: účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, dobu uchovávania osobných údajov atď. 

Právo na opravu 

Dotknutá osoba má právo žiadať opravu nesprávnych osobných údajov alebo doplnenie neúplných osobných údajov. 
Právo na vymazanie 

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť, aby NPPC bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený niektorý z dôvodov článku 
17 Nariadenia GDPR. Dôvodom výmazu môže byť napríklad, ak dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, 
na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, alebo ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a podobne. 
Právo na obmedzenie spracúvania 

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť, aby NPPC obmedzila spracúvanie osobných údajov, ak nastane niektorý z prípadov uvedených v článku 18 Nariadenia 
GDPR. K obmedzeniu dôjde napríklad ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov (a to počas obdobia umožňujúceho NPPC overiť správnosť 
osobných údajov) alebo ak spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich 
použitia. 
Právo na prenosnosť údajov 

Ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami a právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby 
alebo plnenie zmluvy, má dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla NPPC, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo 
čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.  
Právo namietať spracovanie osobných údajov  NPPC nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať 
osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami alebo dôvody na 
uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej 
situácie, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných 
údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu. 
 

 



 

 

Právo podať sťažnosť 

Ak má dotknutá osoba podozrenie, že NPPC spracúva osobné údaje nezákonne, je oprávnená podať sťažnosť dozornému orgánu. Pre územie Slovenskej 

republiky je dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov SR, sídlo: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 /2/ 3231 3214, 

web: www.dataprotection.gov.sk, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. 

Právo odvolať súhlas 

Za príslušným účelom spracúvania osobných údajov vyžaduje NPPC od dotknutej osoby súhlas so spracúvaním jej osobných údajov, ktorý je jasným prejavom 

vôle a je slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným vyjadrením súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. V prípade, ak 

dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel, má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Takéto odvolanie súhlasu 

nebude mať vplyv na zákonnosť vykonaného spracúvania. 

 

 

Kontakt na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov: 

Zodpovednou osobou za dohľad nad ochranou osobných údajov je JUDr. Sylvia Cabadajova, sylvia.cabadajova@nppc.sk, 0918 903 140. Pre priamy kontakt 

a operatívnu komunikáciu dotknutých osôb so zodpovednou osobou, ktorých osobné údaje spracúva prevádzkovateľ Národné poľnohospodárske a 

potravinárske centrum, je prednostne určená e-mailová adresa nppc@ochranaosobnychdat.eu. 

http://www.dataprotection.gov.sk/

