
Ochrana osobných údajov 

Informačný list 

Ak Štátna pokladnica (ďalej len „ŠP“) získala osobné údaje od dotknutej osoby, postupuje podľa 
čl. 13 nariadenia 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 (ďalej len „GDPR“) alebo podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“), a ak ŠP nezískala osobné 
údaje od dotknutej osoby, postupuje podľa č. 14 GDPR alebo podľa § 20 zákona.  
 
Prevádzkovateľ:  
Štátna pokladnica, Radlinského 32, P.O.BOX 13, 810 05 Bratislava  
 
Zodpovedná osoba 
Zodpovedná osoba v zmysle GDPR a zákona prijíma žiadosti dotknutej osoby o opravu, výmaz, 
obmedzenie spracovania, prístup, prenos alebo uplatnenie námietky spracúvania osobných údajov 
vedených v informačnom systéme prevádzkovateľa (webová stránka ŠP), zabezpečuje vybavenie 
žiadosti a informuje dotknutú osobu o spôsobe vybavenia žiadosti.  
Kontakt na zodpovednú osobu: „zodpovedna.osoba@pokladnica.sk“, tel.: 02/57 262 409. 
 
Dotknutá osoba 
Každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú. 
 
Účel spracúvania 
Podľa čl. 13 ods. 1 písm. c) GDPR alebo § 19 ods. 1 písm. c) zákona a  čl. 14 ods. 1 písm. c) GDPR alebo 
§ 20 ods. 1 písm. c) zákona. Účel vychádza najmä z osobitných predpisov, na základe ktorých 
ŠP pre jednotlivé agendy spracúva osobné údaje alebo je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné 
na splnenie úlohy realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej 
prevádzkovateľovi v zmysle § 13 ods. 1 písm. e) zákona, resp. je nevyhnutné na účel oprávnených 
záujmov ŠP ako prevádzkovateľa v zmysle § 13 ods. 1 písm. f) zákona, kedy je poskytovanie osobných 
údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná 
na uzatvorenie zmluvy. 
 
Kategória príjemcov osobných údajov 

- účastníci konania, 
- sťažovateľ a iné osoby, ktorých sa sťažnosť dotýka, 
- exekútori, notári a ostatné subjekty s preneseným výkonom štátnej správy, 
- súdy, prokuratúra, iné orgány činné v trestnom konaní, 
- orgány štátnej správy a verejnej moci. 

 
Doba uchovávania 
Podľa čl. 13 ods. 2 písm. a) GDPR alebo § 19 ods. 2 písm. a) zákona, resp. podľa čl. 14 ods. 2 písm. 
a) GDPR alebo § 20 ods. 2 písm. a)  zákona je doba uchovávania vymedzená osobitnými predpismi, 
na základe ktorých ŠP spracúva osobné údaje (predpisy daňové, mzdové, sociálneho zabezpečenia 
a pod.). Všeobecným predpisom je zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s registratúrnym poriadkom ŠP. 
 



 
Právo dotknutej osoby 
Podľa čl. 13 ods. 2 písm. b)  a c) GDPR alebo § 19 ods. 2 písm. b)  a c) zákona, resp. podľa 14 ods. 2 písm. 
c) a d) GDPR alebo § 20 ods. 2 písm. c) a d) zákona má dotknutá osoba právo na prístup k osobným 
údajom, právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, právo na opravu osobných údajov, 
právo na výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo 
na prenosnosť osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo podať návrh 
na začatie konania (každá dotknutá osoba alebo osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich  
 
právach ustanovených zákonom má právo podať návrh na začatie konania na adresu: Úrad na ochranu 
osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, 
(https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk), email: statny.dozor@pdp.gov.sk)). 
Žiadosť dotknutej osoby je možné doručiť osobne, písomne, emailom 
(zodpovedna.osoba@pokladnica.sk). Súčasťou žiadosti  je fotokópia dokladu totožnosti (napr. 
občiansky preukaz, cestovný doklad, atď.), na základe ktorého ŠP vierohodne overí totožnosť 
oprávneného žiadateľa. 
 
ŠP neprofiluje ani automatizovane nerozhoduje pri spracúvaní osobných údajov. 
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