Informácie o spracúvaní osobných údajov
Podpísaný/á
Meno, priezvisko, titul:
Pracovné zaradenie:
(ďalej len „dotknutá osoba“)

...........................................................................
...........................................................................

potvrdzuje, že bola informovaná o právach dotknutej osoby a o nasledovných podmienkach a účele
spracúvania osobných údajov v zmysle článku 13 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 len „Nariadenie GDPR“).
Na spracúvanie osobných údajov sa primerane vzťahuje tiež zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
a) Technická inšpekcia, a. s. v ktorej mene prevádzkovateľa koná Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, IČO: 0681156 je
prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých budú osobné údaje dotknutej osoby spracúvané v
rozsahu požadovanom osobitnými predpismi1. Účelom spracúvania osobných údajov v informačnom
systéme pre personalistiku a mzdy SAP je vedenie komplexnej personálnej a mzdovej agendy a realizácie
povinností pri plnení práv a povinností vyplývajúcich zo štátnozamestnaneckého/pracovnoprávneho
vzťahu, vrátane prípravy podkladov na realizáciu miezd. Účel spracúvania je stanovený osobitnými
zákonmi.
 Právny základ: osobitné zákony v oblasti štátnozamestnaneckých/pracovnoprávnych vzťahov,
účtovníctva, štatistiky, daní, sociálneho, zdravotného a dôchodkového poistenia1
 Doba uchovávania: v súlade s právnymi predpismi, ktoré určujú dobu ich uchovávania
b) Účelom spracúvania osobných údajov v informačnom systéme Kamerový systém je ochrana majetku,
bezpečnosti a zdravia, ktorý je prevádzkovaný výhradne v automatizovanej forme a slúži na
monitorovanie a záznam priestorov prevádzkovateľa.
 Právny základ: oprávnené záujmy, ktoré prevádzkovateľ sleduje (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia
GDPR)
 Doba uchovávania: 15 dní odo dňa vyhotovenia kamerového záznamu
c) Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorú môže dotknutá osoba
kontaktovať v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a
uplatňovania svojich práv podľa Nariadenia GDPR; kontaktné údaje na zodpovednú osobu:
e-mail: gdpr@employment.gov.sk alebo písomne na adrese prevádzkovateľa s označením
„ZODPOVEDNÁ OSOBA GDPR“.
d) Podmienky spracúvania osobných údajov:
 Osobné údaje môžu byť spracúvané prostredníctvom automatizovaných, čiastočne automatizovaných,
alebo neautomatizovaných systémov spracúvania, pričom sa uplatňujú primerané technické,
organizačné a personálne bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania, ktoré sú
deklarované formou Bezpečnostnej smernice na ochranu osobných údajov.
 Osobné údaje spracúvajú len oprávnené osoby, ktoré boli náležitým spôsobom určené a poučené.
e) Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov:
 Poskytnutie uvedených osobných údajov nie je dobrovoľné; je potrebné na splnenie účelu spracúvania
osobných údajov, ktorý určili osobitné zákony SR vzťahujúce sa na zamestnanosť, sociálne
a zdravotné poistenie, daňové povinnosti. Z uvedeného dôvodu sa písomný súhlas na spracúvanie
osobných údajov nezískava. V prípade, že bude prevádzkovateľ požadovať od dotknutej osoby iné
údaje bude vyžadovať jej súhlas.
f) Príjemcovia:
 Osobné údaje môžu byť sprístupnené len príjemcom, ktorí splnili požadované podmienky na
bezpečnosť osobných údajov a ktorých výkon priamo súvisí so splnením účelu spracúvania
(Zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, Daňový úrad, Trexima, Dôchodkové správcovské
spoločnosti, Doplnkové dôchodkové spoločnosti).

Napr.: zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,
zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení,
zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení,
zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a ďalšie.
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g) Zverejňovanie: Osobné údaje nebudú zverejnené.
h) Tretie krajiny: Osobné údaje nebudú sprístupnené príjemcom v tretej krajine.
i) Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v Nariadení GDPR právo požadovať od prevádzkovateľa
prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby a právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie
spracúvania alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Bližšie sú práva
dotknutej osoby upravené v článku 15 až 23 Nariadenia GDPR.
j) Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka je v rozpore
s Nariadením GDPR môže podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. +421 /2/ 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk alebo na
inom dozornom orgáne v súlade s článkom 77 Nariadenia GDPR.
V Bratislave dňa ..........................
...............................................
dotknutá osoba

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Poskytujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu podobizne (fotografie) v zmysle
§ 12 ods. 1 zákona č. 40/1964 Občianskeho zákonníka a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov výhradne pre účel tlače na identifikačné karty pre dochádzkový systém WATT,
resp. služobné preukazy štátnych zamestnancov a preukazy zamestnancov a patrí k zaužívaným procedúram
prevádzkovateľa. Súhlas pre uvedený účel poskytujem na čas trvania štátnozamestnaneckého/pracovného
pomeru, pre účely uvedené v informácii podľa čl. 13 Nariadenia GDPR, pričom ho môžem kedykoľvek
odvolať doručením oznámenia na osobný úrad.

V Bratislave dňa ..........................
...............................................
dotknutá osoba
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