Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní ich osobných údajov
Prevádzkovateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, IČO: 30 416 094, so
sídlom Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava, ktorý má určenú zodpovednú osobu (kontaktné
údaje: Ing. Emil Bošanský, zodpovedná osoba prevádzkovateľa, gdpr@mindop.sk, 02/5949
4331), spracúva osobné údaje dotknutých osôb (fyzických osôb) v rámci spracovateľských
činností, ktorých účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných
údajov, sú uvedené nižšie:
Účel spracúvania
prevádzkovanie verejného portálu
www.pomocpreukrajinu.sk aj
neverejného portálu
pre zabezpečenie
sprostredkovania ubytovania pre
občanov Ukrajiny na základe
vyhlásenia mimoriadnej situácie v
súvislosti s hromadným prílevom
cudzincov na územie Slovenskej
republiky spôsobeným
ozbrojeným konfliktom na území
Ukrajiny

Právny základ Kategórie
spracovateľskej dotknutých
činnosti
osôb

Kategória
osobných údajov

verejný záujem
vyplývajúci z
subjekty
Uznesenia vlády poskytujúce
č. 142/2022 a č. ubytovanie
170/2022

bežné osobné údaje
(meno, priezvisko,
adresa, telefónny
a mailový kontakt,
adresa trvalého
pobytu, ak sa
ubytovanie
poskytuje na tejto
adrese)

Teda prevádzkovateľ spracúva osobné údaje fyzických osôb (dotknutých osôb) v rámci
spracovateľskej činnosti vykonávanej za účelom: prevádzkovania verejného a neverejného
portálu pre zabezpečenie sprostredkovania ubytovania pre občanov Ukrajiny, na
základe vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov
na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území
Ukrajiny.
Platí, že prevádzkovateľ získava a následne spracúva osobné údaje dotknutých osôb vo
verejnom záujme. Dotknuté osoby sú povinné strpieť spracúvanie osobných údajov
prevádzkovateľom v požadovanom rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu ich
spracúvania a v prípade verejného portálu strpieť aj zverejnenie údajov.
Osobné údaje sa budú spracúvať počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou SR
uznesením č.142/2022 v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej
republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.
Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú:
- tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú na základe právnych predpisov
(príslušné orgány a inštitúcie),
- samotné dotknuté osoby (majú právo na prístup k svojim osobným údajom),
oprávnené osoby prevádzkovateľa (riadne poverené a poučené vrátane poučenia
o povinnosti mlčanlivosti),
- sprostredkovateľ, CREANET, a.s. L. Svobodu 73, 058 01 Poprad, IČO: 44 813 244).

Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje aj tretím stranám, ktoré nie sú
považované za príjemcov, ktorým sú údaje poskytované v súlade so zákonnou povinnosťou
na výkon ich oficiálnych úloh. Osobné údaje si žiadajú spravidla na základe oprávnení, ktoré
im vyplývajú z osobitných predpisov a v súvislosti s plnením ich úloh (napr. Úrad na ochranu
osobných údajov SR pri výkone dozoru, iné kontrolné, dohliadajúce a dozorujúce orgány).
Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby, ktoré prevádzkovateľ poveril spracúvaním
osobných údajov v rámci uvedených spracovateľských činností), sú riadne poverené
spracúvaním osobných údajov (preukázateľne a pred začatím samotného spracúvania
osobných údajov) a poučené o povinnostiach vrátane povinnosti mlčanlivosti (§ 79 zákona č.
18/ 2018 Z. z. o ochrane osobných údajov).
Dotknutá osoba má:
- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom (vyžiadať
potvrdenie o spracúvaní osobných údajov, informovanie o spracúvaní osobných
údajov, svoje osobné údaje vo vhodnej a čitateľnej forme),
- právo na opravu svojich osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva,
- právo na vymazanie svojich osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva,
- právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov prevádzkovateľom,
- právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov prevádzkovateľom (keď je
právny základ spracúvania osobných údajov verejný záujem, keď ide o privilegovaný
účel spracúvania).
Žiadosti si dotknuté osoby môžu uplatňovať:
- v listinnej forme na adrese Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava ,
- v elektronickej forme na mail gdpr@mindop.sk.
Vzory žiadostí, ktoré môžu dotknuté osoby použiť, sú dostupné aj na webovom sídle Úradu
na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky (vzor návrhu, ktorý môžu dotknuté osoby použiť, je
dostupný aj na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky).
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie prevádzkovateľ
neuskutočňuje.
V podmienkach prevádzkovateľa sa neuskutočňuje automatizované individuálne
rozhodovanie vrátane profilovania.
Podrobnejšie : https://www.mindop.sk/info-pre-obcanov/ochrana-osobnych-udajov

