
                

 

   
OZNÁMENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

pre zástupcov klientov Štátnej pokladnice  
 v súlade s čl. 13 a 14 

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 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)  (ďalej len 
“Nariadenie”) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) 
 

 účelom tohto dokumentu je poskytnutie informácií v zmysle vyššie cit. Nariadenia a zákona 
o ochrane osobných údajov dotknutej osobe,  ktorej osobné údaje Štátna pokladnica spracúva, najmä 
poskytnutie:  

- údajov o Štátnej pokladnici ako prevádzkovateľovi a poskytnutie kontaktu na zodpovednú  osobu,  
- informácie o poskytovaní osobných údajov tretím osobám,  okruh sprostredkovateľov, ktorým môžu  

byť osobné údaje dotknutej osoby poskytnuté,  
- informácií o rozsahu údajov, ktoré o dotknutej osobe Štátna pokladnica spracúva,  
- okruhu účelov, na ktoré môže Štátna pokladnica osobné údaje dotknutej osoby využívať a právnych 

základov spracúvania,  
- informácií o právach dotknutej osoby a spôsobe ich uplatnenia.  
 
Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný.  
25. máj 2018  

 
1.  Kontaktné údaje prevádzkovateľa 

 
Názov a právna forma: Štátna pokladnica, rozpočtová organizácia (ďalej len „ŠP“ alebo 

„prevádzkovateľ“) 
Sídlo: Radlinského 32, 810 05 Bratislava 
IČO: 36065340 
Kontaktné údaje:  č.t. 02/ 57262409/ zodpovedna.osoba@pokladnica.sk / fax 02/57262303 . 
 

2.  Kontaktné údaje zodpovednej osoby  
 

ŠP má určenú zodpovednú osobu, ktorej úlohou je vykonávať dohľad nad dodržiavaním pravidiel 
ochrany osobných údajov v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov. V prípade potreby 
získania všeobecných informácií môže dotknutá osoba zodpovednú osobu kontaktovať na linke č.t. 
02/57262409/ zodpovedna.osoba@pokladnica.sk/ fax 02/57262303. Svoje žiadosti adresované ŠP ako 
prevádzkovateľovi súvisiace s uplatnením práv dotknutej osoby v zmysle Nariadenia môže dotknutá 
osoba podať písomne alebo e-mailom. 
 

3.  Kategórie osobných údajov, účel a právny základ spracúvania osobných údajov  
 
3.1 Právny základ a účel spracúvania osobných údajov  
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ŠP je ako poskytovateľ platobných služieb oprávnená spracúvať osobné údaje zástupcov 
klientov ŠP  s výslovným súhlasom a informovaním dotknutých osôb, pričom účel spracovania 
osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov ustanovuje osobitný zákon 
(zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov). 

ŠP je oprávnená spracúvať osobné údaje zástupcov jej klientov, ak: 

a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden 
konkrétny účel, 

b) účel spracovania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov ustanovuje 
osobitný zákon, 

c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je 
dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti 
dotknutej osoby, 

d)     spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme     
alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, 

e)   spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov ŠP alebo tretej strany 
okrem výnimiek uvedených v zákone o ochrane osobných údajov. 

  
Osobitným zákonom  podľa písm. b)  je:  
zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
 
Účelom spracovania podľa osobitného zákona je najmä: 
- zisťovanie, preverenie a kontrola identifikácie používateľov klientov ŠP a ich zástupcov,  
- uzatváranie a vykonávanie obchodov s klientmi ŠP, 
- prijímanie a vybavovanie reklamácií od klientov ŠP, 
- riešenie sporov s klientmi ŠP z poskytovania platobných služieb, 
- ochrana a domáhanie sa práv ŠP voči klientom ŠP,  
- zdokumentovanie činnosti ŠP,  
- plnenie si úloh a povinností Štátnej pokladnice podľa zákona o platobných službách alebo  
  osobitných predpisov, 
- identifikácia osoby, ktorá používa informačný systém pre systém štátnej pokladnice.  
 
Ak ŠP spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo súhlas 
kedykoľvek odvolať. 
 
3.2 Rozsah spracúvania osobných údajov  
 
ŠP spracúva osobné údaje dotknutej osoby v tomto rozsahu:  
 



                

 

a) v rozsahu meno, priezvisko, titul,  dátum narodenia, telefónne číslo, e-mail,  na účel pridelenia 
resp. zmeny prístupových práv používateľa v systéme štátnej pokladnice. 

b) v rozsahu  meno, priezvisko,  rodné číslo, na účel  získania oprávnenia na disponovanie s účtom 
vo VÚB, a. s. 

 
4. Poskytovanie osobných údajov dotknutej osoby iným osobám  

 
 Sprostredkovatelia  
 

Štátna pokladnica je v zmysle zákona o ochrane osobných údajov oprávnená poveriť na 
spracovanie osobných údajov sprostredkovateľov; zoznam sprostredkovateľov zverejňuje Štátna 
pokladnica na svojej internetovej stránke. V prípade poverenia nového sprostredkovateľa, Štátna 
pokladnica splní oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe aktualizáciou zoznamu 
sprostredkovateľov na svojej internetovej stránke www.pokladnica.sk  . Sprostredkovateľmi môžu byť 
subjekty, ktoré ŠP poverila ako sprostredkovateľov z dôvodu, že ŠP dodávateľským spôsobom 
poskytujú služby, ktorých súčasťou môže byť spracúvanie osobných údajov.  
 
 

5. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii mimo EÚ  
 

Osobné údaje dotknutej osoby sú spracúvané ŠP v rámci EÚ na území EÚ. Prenos do tretej krajiny 
sa neuskutočňuje. 
 

6.  Doba spracúvania osobných údajov  
 

Osobné údaje dotknutej osoby sú spracúvané manuálnymi a elektronickými prostriedkami 
spôsobom, ktorý zabezpečí ich bezpečnosť, integritu a dostupnosť. Doba, po ktorú sú osobné údaje 
spracúvané a uchovávané, závisí od účelu spracúvania a je určená ŠP ako prevádzkovateľom v súlade 
so schváleným Registratúrnym poriadkom prevádzkovateľa a v súlade s platnou legislatívou. 
Štandardne sú osobné údaje uchovávané po dobu 6 rokov, resp. po dobu, pokiaľ je klient, ktorého 
zástupcom je dotknutá osoba, klientom Štátnej pokladnice a následne po dobu archivácie (10 rokov). 
 

7.  Práva dotknutej osoby 
 
Dotknutá osoba má v zmysle čl. 12 a nasl. Nariadenia a v zmysle § 19 a nasl. zákona o ochrane 
osobných údajov nasledovné práva: 

a) právo na potvrdenie, či sa o nej spracúvajú osobné údaje, a ak áno, právo získať prístup                      
k spracúvaným osobným údajom, resp. právo požadovať ich kópie, spolu s niektorými ďalšími 
informáciami o spracúvaní osobných údajov. Prístup nebude umožnený, ak  by ním mohli byť 
dotknuté práva iných osôb alebo  je poskytnutie osobných údajov inak obmedzené;  

b) právo požadovať, bez zbytočného odkladu, opravu nesprávnych osobných údajov alebo 
doplnenie neúplných osobných údajov; 

c) právo z oprávnených dôvodov požadovať vymazanie osobných údajov, najmä ak už nie sú ďalej 
potrebné pre ďalšie spracúvanie; ak dotknutá osoba oprávnene namieta voči ich spracúvaniu, 
ak sa spracúvali nezákonne, alebo ak musia byť vymazané v zmysle právnych predpisov;  



                

 

d)  právo z oprávnených dôvodov požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak 
dotknutá osoba napadla správnosť osobných údajov po dobu, kým sa overí ich správnosť; ak 
je spracúvanie protizákonné; ak už nie sú ďalej potrebné pre ďalšie spracúvanie na strane 
prevádzkovateľa, ale osobné údaje potrebuje dotknutá osoba na účely uplatnenia právnych 
nárokov, alebo ak dotknutá osoba namieta proti ich spracúvaniu po dobu, kým prevádzkovateľ 
overí, či príslušné oprávnené dôvody prevažujú nad záujmami dotknutej osoby;   

e) namietať spracúvanie svojich osobných údajov; 
f) právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 

Bratislava, tel. č.: +421-2-3231-3220, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, ak sa dotknutá osoba 
domnieva, že spracúvanie osobných údajov porušuje predpisy upravujúce ochranu osobných 
údajov;  

g)  iné práva v zmysle čl. 12 a nasl. Nariadenia a v zmysle § 19 a nasl. zákona o ochrane osobných 
údajov.  

 


