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PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

NÁRODNÉ POĽNOHOSPODÁRSKE A POTRAVINÁRSKE CENTRUM 
 

I. 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky (ďalej len „NPPC“ 
alebo „prevádzkovateľ“) je štátnou príspevkovou organizáciou zabezpečujúcou komplexný výskum a 
zhromažďovanie poznatkov z oblasti trvalo udržateľného využívania a ochrany prírodných, 
predovšetkým pôdnych zdrojov a vody pre pestovanie rastlín a chov zvierat, zabezpečenia kvality, 
bezpečnosti, inovácií a konkurencieschopnosti potravín i nepotravinárskych výrobkov 
poľnohospodárskeho pôvodu, produkčného i mimoprodukčného vplyvu poľnohospodárstva na životné 
prostredie a rozvoj vidieka a transfer poznatkov poľnohospodárskeho výskumu užívateľom. 
  
Vzhľadom na to, že pri plnení úloh a vykonávaní činností môže zo strany NPPC dochádzať k spracúvaniu 
osobných údajov fyzických osôb (ďalej len „dotknuté osoby“), NPPC ako prevádzkovateľ dôsledne dbá 
na ochranu osobných údajov dotknutých osôb a osobné údaje dotknutých osôb spracúva v súlade s 
NARIADENÍM 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) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákonom č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.  

 

II. 
ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA  

 
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje pre dosiahnutie nižšie popísaných účelov a na základe nižšie 
uvedených právnych základov: 
 
1) UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE 

 
Účelom spracúvania osobných údajov je:  

 krátkodobé spracúvanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie, ktorí 
prevádzkovateľovi dobrovoľne zaslali svoj životopis, motivačný list, žiadosť o prijatie do 
zamestnania a pod. bez toho, aby reagovali na konkrétne výberové konanie. Prijaté 
životopisy, motivačné listy a žiadosti o prijatie do zamestnania prevádzkovateľ 
neuchováva a v prípade, ak v danom čase nedisponuje zodpovedajúcim voľným 
pracovným miestom, prijaté dokumenty bezodkladne zlikviduje. V opačnom prípade 
kontaktuje uchádzač o zamestnanie a aplikuje sa postup nižšie.    

 vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie, ktorí prejavili záujem o konkrétnu pracovnú 
pozíciu ponúkanú prevádzkovateľom. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné 
údaje, nakoľko je to nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na 
základe žiadosti dotknutej osoby, v opačnom prípade je znemožnená účasť dotknutej 
osoby na výberovom konaní. V prípade, ak dotknutá osoba prejavila záujem o konkrétnu 
pracovnú pozíciu, avšak nedošlo k vzniku pracovnoprávneho vzťahu a dotknutá osoba 
následne nevyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov na jej ďalšie evidovanie 
v databáze uchádzačov o zamestnanie prevádzkovateľa, prevádzkovateľ poskytnuté 
životopisy, motivačné listy a žiadosti o prijatie do zamestnania bezodkladne zlikviduje.    
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Dotknutými osobami sú uchádzači o zamestnanie.   
 
Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté najmä nasledovným príjemcom: subjekty 
zabezpečujúce správu a podporu informačných technológií prevádzkovateľa, poradenské 
spoločnosti, advokáti poskytujúci prevádzkovateľovi právne služby, orgány verejnej moci. 
 
Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie. Prevádzkovateľ tiež nevykonáva automatizované rozhodovanie 
vrátane profilovania. 
 

2) ZAMESTNANCI – PERSONÁLNA A MZDOVÁ AGENDA  
 
Účelom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie a plnenie predmetu pracovnej zmluvy 
alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, resp. iných dvojstranných 
právnych úkonov, ktoré súvisia s úpravou práv a povinností v rámci pracovnoprávneho vzťahu a 
ich evidencia, ako aj plnenie zákonných povinností súvisiacich s pracovnoprávnym vzťahom 
alebo obdobným vzťahom. 
 
Dotknutými osobami sú zamestnanci prevádzkovateľa, bývalí zamestnanci prevádzkovateľa, 
manželia/manželky zamestnancov, vyživované osoby. 
 
Právnym základom spracúvania je plnenie pracovnej zmluvy alebo niektorej z dohôd o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvorených podľa Zákonníka práce a plnenie 
zákonných povinností Prevádzkovateľa najmä v zmysle osobitných pracovnoprávnych  
predpisov. 
 
Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou, resp. zmluvnou požiadavkou a v 
prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ nemôže plniť svoje zákonné povinnosti vyplývajúce z 
príslušnej pracovnoprávnej legislatívy a legislatívy, ktorá s ňou súvisí, resp. nedôjde k vzniku 
pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnancom a prevádzkovateľom ako zamestnávateľom. 
Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa nevyžaduje.  
 
Za účelom zabezpečovania zahraničných pracovných ciest svojich zamestnancov môže 
prevádzkovateľ preniesť osobné údaje zamestnanca do Tretej krajiny, alebo medzinárodnej 
organizácie, pričom tento prenos sa vykonáva len v súvislosti s výkonom práce zamestnanca. 
Prenos osobných údajov do Tretej krajiny je možné uskutočniť, a to s poukazom na existujúce 
rozhodnutia Európskej komisie, že príslušná Tretia krajina zaručuje primeranú úroveň ochrany, 
alternatívne po splnení príslušných podmienok v zmysle Nariadenia GDPR. 
 
Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté najmä nasledovným príjemcom: Sociálna 
poisťovňa, zdravotné poisťovne, orgány Finančnej správy, subjekty zabezpečujúce vedenie 
mzdového účtovníctva, školenia BOZP, pracovnú zdravotnú službu, správu a podporu 
informačných technológií prevádzkovateľa, advokáti poskytujúci prevádzkovateľovi právne 
služby, externí poradcovia, orgány verejnej moci. 
 
Osobné údaje zamestnancov v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, funkčné 
zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, 
miesto výkonu práce, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné 
údaje zamestnávateľa, je prevádzkovateľ oprávnený poskytovať, alebo zverejniť, ak je to 
potrebné v súvislosti s plnením pracovných, služobných, alebo funkčných povinností 
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zamestnanca ako dotknutej osoby. Poskytovanie osobných údajov alebo zverejnenie osobných 
údajov nesmie narušiť vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby.  
 
Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie, ak vyššie v tomto bode nie je explicitne uvedené inak. 
Prevádzkovateľ tiež nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania. 
 

3) ÚČASŤ NA PROJEKTOCH 
 
Účelom spracúvania osobných údajov je účasť a evidencia zamestnancov a iných fyzických osôb 
zapojených do projektov (spolu)organizovaných prevádzkovateľom, ako aj do projektov 
financovaných z prostriedkov Európskej únie a iných zdrojov (ďalej len „projekty“).  
 
Dotknutými osobami sú zamestnanci prevádzkovateľa, ako aj iné fyzické osoby zapojené do 
projektov. 
 
Právnym základom spracúvania je plnenie pracovnej zmluvy alebo niektorej z dohôd o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru, ak sú predmetom spracúvania osobné údaje 
zamestnancov  prevádzkovateľa zúčastnených na projekte.  
 
Právnym základom spracúvania môže byť tiež oprávnený záujem prevádzkovateľa, ak sú 
predmetom spracúvania osobné údaje iných fyzických osôb ako zamestnancov prevádzkovateľa 
(najmä v prípade projektov, ktoré prevádzkovateľ (spolu)organizuje); je oprávneným záujmom 
prevádzkovateľa zabezpečiť riadny priebeh projektu a evidovať fyzické osoby zapojené do jeho 
realizácie.  
 
Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté najmä nasledovným príjemcom: 
spoluorganizátori projektov, Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Pôdohospodárska 
platobná agentúra, Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ, Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ďalšie financujúce, spolupracujúce subjekty 
a organizácie, subjekty zabezpečujúce správu a podporu informačných technológií 
prevádzkovateľa, advokáti poskytujúci prevádzkovateľovi právne služby, externí poradcovia. 
 
Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie. Prevádzkovateľ tiež nevykonáva automatizované rozhodovanie 
vrátane profilovania. V prípade, ak bude v súvislosti s realizáciou projektu potrebné prenos 
osobných údajov do Tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácie vykonať, ochrana osobných 
údajov bude zabezpečená, a to vzhľadom na existujúce rozhodnutia Európskej komisie, že 
príslušná Tretia krajina zaručuje primeranú úroveň ochrany, alternatívne po splnení príslušných 
podmienok v zmysle Nariadenia GDPR. 
 

4) FOTOGRAFIE DOTKNUTÝCH OSȎB 
 
Účelom spracúvania osobných údajov - fotografií dotknutých osôb je propagácia činnosti 
prevádzkovateľa a ním organizovaných podujatí na webovej stránke prevádzkovateľa, na 
sociálnych sieťach a v printových médiách. 
 
Dotknutými osobami sú predovšetkým zamestnanci prevádzkovateľa. 
 
Právnym základom spracúvania je súhlas dotknutej osoby so zverejnením jej osobných údajov 
(fotografií) v súvislosti s propagáciou činnosti prevádzkovateľa a ním organizovaných podujatí 
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na webovej stránke prevádzkovateľa, na sociálnych sieťach a v printových médiách. Udelený 
súhlas je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať; poskytnutie osobných údajov je 
dobrovoľné; lehota uchovávania osobných údajov dotknutých osôb je uvedená v udelenom 
súhlase. 
 
Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytované najmä nasledovným príjemcom: reklamné 
a marketingové agentúry, subjekty zabezpečujúce správu a podporu informačných technológií 
prevádzkovateľa. Zverejnené fotografie sú verejne dostupné. 
 
Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej 
organizácie, avšak v prípade fotografií zachytávajúcich podobizeň dotknutej osoby na kontách 
sociálnych sietí (Facebook, Instagram, linkedin) prevádzkovateľa sa uskutočňuje prenos do USA 
(spoločnosť Facebook, spoločnosť Microsoft Corporation). Prevádzkovateľ tiež nevykonáva 
automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.  
 

5) ODBORNÁ A ABSOLVENTSKÁ PRAX 
 
Účelom spracúvania osobných údajov je výkon odbornej praxe a absolventskej praxe 
u prevádzkovateľa, ako aj plnenie zákonných povinností súvisiacich s absolvovaním praxe.  
 
Dotknutými osobami sú fyzické osoby, ktoré vykonávajú u prevádzkovateľa odbornú, alebo 
absolventskú prax.  
 
Právnym základom spracúvania je plnenie úlohy vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR) 
a plnenie nadväzujúcich zákonných povinností prevádzkovateľa. Súhlas so spracúvaním 
osobných údajov sa nevyžaduje.  
 
Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté najmä nasledovným príjemcom: Sociálna 
poisťovňa, zdravotné poisťovne, orgány Finančnej správy, mieste príslušný úrad práce sociálnych 
vecí a rodiny, škola a jej zriaďovateľ, samosprávny kraj, subjekty zabezpečujúce správu a 
podporu informačných technológií prevádzkovateľa, advokáti poskytujúci prevádzkovateľovi 
právne služby, externí poradcovia, orgány verejnej moci. 
 
Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie. Prevádzkovateľ tiež nevykonáva automatizované rozhodovanie 
vrátane profilovania. 
 

6) ZMLUVNÉ VZŤAHY   
 
Účelom spracúvania osobných údajov je uzatváranie a plnenie predmetu zmluvy, ktorej 
zmluvnou stranou je dotknutá osoba, ako aj plnenie iných zmlúv/dohôd uzatváraných 
s prevádzkovateľom (napr. príkazné zmluvy). 
 
Dotknutými osobami sú najmä fyzické osoby, ktoré sú zmluvnými stranami (aj fyzické osoby, 
ktoré sú podnikateľmi), osoby oprávnené konať v mene zmluvných strán (napr. členovia 
štatutárnych orgánov, ich splnomocnení zástupcovia, poverené osoby, zamestnanci), ako aj 
osoby oprávnené zo zmlúv.   
 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je:  
- plnenie predmetu zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba a vykonávanie 

opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, 
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- plnenie zákonných povinností súvisiacich s uzatvorenými zmluvnými vzťahmi (napr. daňové 
povinnosti), 

- oprávnený záujem prevádzkovateľa na plnení predmetu uzatvorených zmlúv a vedení 
účinnej komunikácie s osobami oprávnenými konať v mene zmluvných strán (napr. s členmi 
štatutárnych orgánov, ich splnomocnenými zástupcami, poverenými osobami, 
zamestnancami). 

 
Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby, ktorá je zmluvnou stranou je zmluvnou 
požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia nemôže dôjsť k vzniku a plneniu predmetu 
príslušného zmluvného vzťahu a plneniu nadväzujúcich zákonných povinností.  
 
Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté najmä nasledovným príjemcom: Sociálna 
poisťovňa, zdravotné poisťovne, orgány Finančnej správy, subjekty zabezpečujúce správu a 
podporu informačných technológií prevádzkovateľa, advokáti poskytujúci prevádzkovateľovi 
právne služby, externí poradcovia, orgány verejnej moci. 
 
Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie. Prevádzkovateľ tiež nevykonáva automatizované rozhodovanie 
vrátane profilovania. 
 

7) EVIDENCIA CERTIFIKOVANÝCH OSȎB 
 
Účelom spracúvania osobných údajov je certifikovanie a vedenie evidencie osôb certifikovaných 
prevádzkovateľom. 
 
Dotknutými osobami sú certifikované fyzické osoby. 

 
Právnym základom spracúvania je plnenie úlohy vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR) 
a plnenie nadväzujúcich zákonných povinností prevádzkovateľa. Súhlas so spracúvaním 
osobných údajov sa nevyžaduje. 
 
Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté najmä nasledovným príjemcom: subjekty 
zabezpečujúce správu a podporu informačných technológií prevádzkovateľa, advokáti 
poskytujúci prevádzkovateľovi právne služby, externí poradcovia, orgány verejnej moci. 
 
Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie. Prevádzkovateľ tiež nevykonáva automatizované rozhodovanie 
vrátane profilovania. 
 

8) KAMEROVÝ MONITORING  
 
Účelom spracúvania osobných údajov je kamerové monitorovanie priestorov prístupných 
verejnosti.  
 
Dotknutými osobami sú fyzické osoby, ktoré sa nachádzajú v zornom poli snímacieho zariadenia, 
ktorým je vytvorený obrazový záznam. Záznamy nie sú uchovávané.  
 
Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorým sleduje ochranu 
svojho majetku a ochranu majetku svojich zamestnancov a tiež ich bezpečnosť.  
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Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytované nasledovným príjemcom: súdy, orgány činné v 
trestnom konaní, orgány verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), 
dodávateľ kamerového systému, subjekty zabezpečujúce správu a podporu informačných 
technológií prevádzkovateľa, advokáti poskytujúci prevádzkovateľovi právne služby, externí 
poradcovia. 
 
Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie. Prevádzkovateľ tiež nevykonáva automatizované rozhodovanie 
vrátane profilovania. 
 

9) EVIDENCIA VSTUPOV A NÁVŠTEV 
 
Účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia a evidencia fyzických osôb pri 
jednorazovom vstupe do priestorov prevádzkovateľa. 
 
Dotknutými osobami sú fyzické osoby vstupujúce do priestorov prevádzkovateľa, ktoré nie sú 
voľne prístupné verejnosti. Predmetom spracúvania sú nasledovné osobné údaje: meno, 
priezvisko, titul, číslo občianskeho preukazu, alebo iného dokladu totožnosti dotknutej osoby. 
Doklady totožnosti nekopírujeme, ani nescanujeme.  
 
Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorým sleduje 
kontrolovaný pohyb v priestoroch prevádzkovateľa, bezpečnosť svojich zamestnancov, ochranu 
svojho majetku a majetku svojich zamestnancov.  
 
Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytované nasledovným príjemcom: subjekty 
zabezpečujúce správu a podporu informačných technológií prevádzkovateľa, advokáti 
poskytujúci prevádzkovateľovi právne služby, externí poradcovia. 
 
Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie. Prevádzkovateľ tiež nevykonáva automatizované rozhodovanie 
vrátane profilovania. 
 

10) FOTOGRAFIE A VIDEÁ Z PODUJATÍ 
 
Účelom spracúvania fotografií a videozáznamov zachytávajúcich dotknutú osobu je 
transparentná propagácia prevádzkovateľa a podujatí (spolu)organizovaných 
prevádzkovateľom. Fotografie a videozáznamy môžu byť zverejnené na webovej stránke 
prevádzkovateľa, na sociálnych sieťach a v printových médiách. 
 
Dotknutými osobami sú fyzické osoby, ktoré sa zúčastnili podujatia (spolu)organizovaného 
prevádzkovateľom a boli zachytené na fotografii, alebo videozázname.   
 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je slobodný súhlas dotknutej osoby so 
spracúvaním osobných údajov, udelený súhlas je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek 
odvolať; poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné; lehota uchovávania osobných údajov 
dotknutých osôb je uvedená v udelenom súhlase. 
 
V prípade vyhotovovania a zverejňovania fotografií z verejných podujatí je právnym základom 
spracúvania osobných údajov oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorým sleduje propagáciu 
svojich aktivít za predpokladu, že z objektívnych príčin nie je možné zabezpečiť súhlas 
dotknutých osôb najmä z dôvodu veľkého nelimitovaného počtu účastníkov akcie, alebo v 
prípade veľkého verejného podujatia.  
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Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytované najmä nasledovným príjemcom: reklamné 
a marketingové agentúry, subjekty zabezpečujúce správu a podporu informačných technológií 
prevádzkovateľa. Zverejnené osobné údaje sú verejne dostupné. 
 
Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej 
organizácie, avšak v prípade fotografií a videozáznamov zachytávajúcich podobizeň dotknutej 
osoby na kontách sociálnych sietí (Facebook, Instagram, linkedin) prevádzkovateľa sa 
uskutočňuje prenos do USA (spoločnosť Facebook, spoločnosť Microsoft Corporation). 
Prevádzkovateľ tiež nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.  
 

11) ŽIADOSTI DOTKNUTÝCH OSȎB PODĽA GDPR 
 
Účelom spracúvania osobných údajov je vybavovanie a evidencia žiadostí dotknutých osôb 
adresovaných prevádzkovateľovi na základe GDPR. 
 
Dotknutými osobami sú žiadatelia o poskytnutie informácií/výkon práv podľa GDPR. 
 
Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorým sleduje 
vybavovanie žiadostí dotknutých osôb v zmysle článku 12 až 22 GDPR a článku 33 a 34 GDPR 
a účinnú komunikáciu s dotknutými osobami.  
 
Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté predovšetkým 
nasledovným príjemcom: Úrad na ochranu osobných údajov, sprostredkovatelia, subjekty 
zabezpečujúce správu a podporu informačných technológií prevádzkovateľa, advokáti 
poskytujúci prevádzkovateľovi právne služby, externí poradcovia, orgány verejnej moci. 
 
Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie. Prevádzkovateľ tiež nevykonáva automatizované rozhodovanie 
vrátane profilovania. 
 

12) SLOBODNÝ PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM 
 
Účelom spracúvania osobných údajov je vybavovanie žiadostí fyzických osôb o sprístupnenie 
informácií adresovaných prevádzkovateľovi na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) a ich evidencia. 
 
Dotknutými osobami sú žiadatelia o sprístupnenie informácií na základe zákona o slobode 
informácií. 
 
Právnym základom spracúvania je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle zákona o slobode 
informácií. Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a v prípade 
ich neposkytnutia nie je možné vyžiadanú informáciu žiadateľovi sprístupniť a prevádzkovateľ 
žiadosť odloží.    
 
Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté predovšetkým 
nasledovným príjemcom: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, advokáti 
poskytujúci prevádzkovateľovi právne služby, externí poradcovia, súdy a iné orgány verejnej 
moci, subjekty zabezpečujúce správu a podporu informačných technológií prevádzkovateľa. 
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Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácie. Prevádzkovateľ tiež nevykonáva automatizované rozhodovanie 

vrátane profilovania. 

 

13) WHISTLEBLOWING – OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI 
 
Účelom spracúvania osobných údajov je vybavovanie podnetov doručených prevádzkovateľovi 
v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti, vedenie ich evidencie a realizácia s tým 
súvisiacich opatrení.  
 
Dotknutými osobami sú oznamovatelia protispoločenskej činnosti. 
 
Právnym základom spracúvania je plnenie zákonných povinností v zmysle zákona č. 54/2019 Z. 
z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti“). 
Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a v prípade ich 
neposkytnutia prevádzkovateľ nemôže plniť svoje zákonné povinnosti vyplývajúce z príslušnej 
legislatívy. 
 
Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytované nasledovným príjemcom: Úrad na ochranu 
oznamovateľov protispoločenskej činnosti, súdy, orgány činné v trestnom konaní, iné orgány 
verejnej moci (napr. inšpektorát práce), Ministerstvo spravodlivosti SR, advokáti poskytujúci 
prevádzkovateľovi právne služby, externí poradcovia. 
 
Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie. Prevádzkovateľ tiež nevykonáva automatizované rozhodovanie 
vrátane profilovania. 
 

14) ELEKTRONICKÁ SCHRÁNKA  
 
Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie riadnej elektronickej komunikácie 
a korešpondencie prevádzkovateľa s orgánmi verejnej moci vzhľadom na realizáciu výkonu ich 
pôsobnosti v elektronickej podobe. 
 
Dotknutými osobami sú zamestnanci prevádzkovateľa poverení preberaním a odosielaním pošty 
v elektronickej podobe a štatutárny orgán prevádzkovateľa. 
 
Právnym základom spracúvania je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle zákona č. 305/2013 Z. 
z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov. Poskytnutie 
osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia 
prevádzkovateľ nemôže plniť svoje zákonné povinnosti vyplývajúce z príslušnej legislatívy. 
 
Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytované nasledovným príjemcom: Národná agentúra pre 
sieťové a elektronické služby (NASES), subjekty zabezpečujúce správu a podporu informačných 
technológií prevádzkovateľa, advokáti poskytujúci prevádzkovateľovi právne služby. 
 
Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie. Prevádzkovateľ tiež nevykonáva automatizované rozhodovanie 
vrátane profilovania. 
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III. 

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb po rôzne dlhú dobu, ktorá závisí od dôvodu 
a účelu ich spracúvania. Vo všeobecnosti platí, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje: 
- po dobu vyžadovanú príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak spracúva osobné 

údaje z dôvodu plnenia svojich zákonných povinností;      
- po dobu trvania zmluvného vzťahu založeného zmluvou, resp. trvania predzmluvných vzťahov, 

ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy; 
- po dobu trvania oprávneného záujmu, ktorý prevádzkovateľ sleduje, 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. 
 
Po uplynutí vyššie uvedenej doby uchovávanie je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje 
dotknutej osoby len na tzv. privilegované účely, ktoré Nariadenie GDPR automaticky považuje za 
zlučiteľné s pôvodnými účelmi. Ide o účely archivácie vo verejnom záujme, účely vedeckého alebo 
historického výskumu a štatistické účely. 

 

IV. 

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB 

 

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej 
týkajú. Dotknutá osoba má tiež právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných 
údajov, ako aj právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a právo na ich prenosnosť. Dotknutá 
osoba má tiež právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ako aj právo podať sťažnosť 
dozornému orgánu.  

 
1. Právo na prístup (článok 15 Nariadenia GDPR) 

 
Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa 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, a to najmä účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, dobu 
uchovávania osobných údajov atď. 
 

2. Právo na opravu (článok 16 Nariadenia GDPR) 
 
Dotknutá osoba má právo žiadať o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a má právo 
na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového 
vyhlásenia. 
 

3. Právo na vymazanie - právo na “zabudnutie“ (článok 17 Nariadenia GDPR) 
 
Dotknutá osoba má právo dosiahnuť, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal 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, ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne a podobne. 
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4. Právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 Nariadenia GDPR) 
 
Dotknutá osoba má právo dosiahnuť, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak 
nastane niektorý z prípadov uvedených v článku 18 Nariadenia GDPR. K obmedzenie dôjde napríklad 
ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov (a to počas obdobia umožňujúceho 
prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov) alebo ak spracúvanie je protizákonné a dotknutá 
osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia. 
 

5. Právo na prenosnosť údajov (článok 20 Nariadenia GDPR) 
 
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 prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, 
bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu 
prevádzkovateľovi. V prípade záujmu dotknutej osoby a pokiaľ to je technicky možné, prevádzkovateľ 
prenesie príslušné osobné údaje priamo k inému prevádzkovateľovi. 
 

6. Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie (článok 21 a 22 
Nariadenia GDPR) 

 
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 účely oprávnených záujmov, 
ktoré sleduje prevádzkovateľ, vrátane namietania proti na to nadväzujúcemu prípadnému 
profilovaniu. 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. 
 
Ak sa osobné údaje dotknutej osoby spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má 
právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto 
marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak 
dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také 
účely nesmú spracúvať. 
 
Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie prevádzkovateľa, ktoré je 
založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, 
ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.  
 

7. Právo podať sťažnosť (článok 77 Nariadenia GDPR) 
 
Ak má dotknutá osoba podozrenie, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozpore s Nariadením 
GDPR alebo 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. 
 

8. Právo odvolať súhlas  (článok 7 ods. 3 Nariadenia GDPR) 
 
Za príslušným účelom spracúvania osobných údajov vyžaduje prevádzkovateľ 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 
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údajov na konkrétny účel, má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Takéto odvolanie súhlasu nebude 
mať vplyv na zákonnosť vykonaného. 
V prípade, ak chce dotknutá osoba uplatniť niektoré zo svojich práv, môže tak urobiť kontaktovaním 
zodpovednej osoby prevádzkovateľa, ktorou je JUDr. Sylvia Cabadajová (ďalej len „zodpovedná 
osoba“) 
- elektronicky na e-mailovej adrese: nppc@ochranaosobnychdat.eu. 
- telefonicky na telefónnom čísle: +4216568 
- poštou zaslaním žiadosti zodpovednej osobe na adresu sídla prevádzkovateľa Hlohovecká 2, 951 

41 Lužianky 
- osobne v sídle prevádzkovateľa. 

 

 

V. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

 

Prevádzkovateľ je oprávnený zmeniť tieto Pravidlá ochrany osobných údajov, a to predovšetkým 
z dôvodu zmeny príslušnej legislatívy. Prevádzkovateľ prípadnou zmenou týchto Pravidiel ochrany 
osobných údajov neobmedzí práva a slobody dotknutej osoby, ktoré vyplývajú z Nariadenia GDPR a 
súvisiacej legislatívy.  
 


