
PODMIENKY POUŽÍVANIA APLIKÁCIE DATAPP 
 

Obsah 
Obsah ....................................................................................................................................................... 1 

1. Informácia o Prevádzkovateľovi ...................................................................................................... 2 

2. Základné pojmy ............................................................................................................................... 2 

3. Popis aplikácie Datapp .................................................................................................................... 3 

4. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov ....................................................................... 3 

5. Inštalácia a technické používanie aplikácie Datapp, Aktivácia mobilnej identity a systému správy 

osobných údajov, mPIN pre Aplikáciu ..................................................................................................... 4 

6. Deaktivácia a dočasné pozastavenie Aplikácie Datapp ................................................................... 5 

7. Poplatky za používanie Aplikácie ..................................................................................................... 5 

8. Záverečné ustanovenia.................................................................................................................... 5 

 

  



1. Informácia o Prevádzkovateľovi 
 

Prevádzkovateľom aplikácie Datapp je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície 
a informatizáciu, IČO: 50349287, so sídlom: Štefánikova 15, 811 05 Bratislava (ďalej len „Úrad“).  

 
Zabezpečenie ochrany Vašich osobných údajov je pre Úrad veľmi dôležité, a preto pri spracúvaní 
osobných údajov dôsledne dbáme na súlad s platnými právnymi predpismi, predovšetkým s princípmi 
a požiadavkami vyplývajúcimi z 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 „GDPR“). 
Naše technické a organizačné opatrenia prispievajú k zabezpečeniu ochrany spracúvaných osobných 
údajov dotknutých osôb. 

 
V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním vašich osobných údajov prosím kontaktujte 
Úrad, ktorý je poverený dohľadom nad spracúvaním osobných údajov na Úrade. Kontaktnú osobu 
môžete kontaktovať emailom na datalab@vicepremier.gov.sk alebo písomne na adrese: Oddelenie 
dátovej kancelárie, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava. 

2. Základné pojmy 
 
API -  rozhranie pre programovanie aplikácií 
Datapp – mobilná aplikácia umožňujúca systematický manažment osobných údajov, ktoré sú 
evidované v informačných systémoch verejnej správy. 
Dotknutá osoba - fyzická osoba, ktorá je používateľom aplikácie Datapp. 
Prevádzkovateľ -aplikácie Datapp Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu,  ktorý 
určuje účel a prostriedky, akým spôsobom dochádza ku šifrovanému prenosu údajov medzi občanom 
a verejnou správou a medzi občanom a treťou stranou. 
Konzument údajov -  tretia strana, ktorá získava údaje na konkrétny účel na základe súhlasu dotknutej 
osoby. 
eID – občiansky preukaz s elektronickým kontaktným čipom (elektronická identifikačná karta). 
mID - mobilná identita, ktorá umožňuje používať mobilný telefón ako formu bezpečného digitálneho 
ID. Rovnako ako elektronický občiansky preukaz (eID) sa dá použiť na prístup k bezpečným 
elektronickým službám a na digitálne podpisovanie dokumentov, má však výhodu v tom, že nevyžaduje 
čítačku kariet. 
Digi.me – aplikácia, ktorá vytvorením digitálnej knižnice umožňuje skopírovanie Vami vybraných 
údajov, ktoré sa skopírujú a uložia vo Vašom privátnom úložisku. 
Údaje uložené v privátnom úložisku budú zašifrované bezpečným spôsobom a prístup do úložiska máte 
len vy. Vytvorená digitálna knižnica bude prepojená s manažmentom súhlasov, prostredníctvom, 
ktorých budete môcť udeliť súhlas tretej strane. 
Privátne úložisko -  Prepojením služby digi.me s komerčným úložiskom vznikne bezpečnostne silnejšie 
úložisko, ktorému hovoríme privátne úložisko. Zvýšená bezpečnosť je najmä v spôsobe ukladania 
a prenosu údajov. Prenos údajov prebieha pomocou šifrovaného prenosu údajov, kde jeden kľuč je v 
digi.me a jeden kľúč je uložený v užívateľskej aplikácii na mobile. Iba táto kombinácia kľúčov dokáže 
dešifrovať obsah súboru, ktoré si dotknutá osoba uložila na svoje privátne úložisko. 
mPIN – mobilný bezpečnostný číselný kód. 
Vyjadrenie súhlasu - potiahnutím vyjadrujete súhlas v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) v nadväznosti na GDPR 
so sprístupnením Vašich osobných údajov obsiahnutých v príslušnom dokumente na verejne 
prístupnom webovom portáli, pričom k reálnemu sprístupneniu údajov dôjde až na základe 
poskytnutia doplňujúceho údaju v podobe PIN kódu generovaného v Datapp. 
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3. Popis aplikácie Datapp 
 
Aplikácia Datapp umožňuje systematický manažment osobných údajov, ktoré sú evidované v 
informačných systémoch verejnej správy. Znamená to, že dotknutá osoba môže získať aktuálnu verziu 
dát, ktoré sú o nej evidované, zdieľať údaje a udeľovať súhlas tretím stranám pre prístup k údajom . 
Aktuálna beta verzia aplikácie Datapp je pilotným projektom pre službu Moje údaje. Aplikácie je 
dostupná len pre operačný systém Android 9.0 a vyššie. 
Základnou podmienkou používania aplikácie Datapp je prihlásenie sa do aplikácie s cieľom zabezpečiť 
aby aktivity s dátami vykonávala priamo dotknutá osoba. Zdieľanie konkrétneho potvrdenia je možné 
3 spôsobmi: 

a) prostredníctvom zaslania emailu alebo prostredníctvom dočasného vyjadrenia súhlasu 
v elektronickej podobe (vygenerovaním 6-miestneho PIN kódu); 

b) cez takzvaný Webový portál (WP), ktorý umožňuje prístup k údajom oprávnenou osobou mimo 
verejnej správy (napríklad zamestnancom banky, udeľujúcej zvýhodnené produkty pre 
študentov; zamestnancom dopravného podniku, udeľujúcom zľavu na cestovné) ); potvrdenie 
o návšteve školy sa zobrazí po vložení PIN kódu spojeného s dočasným súhlasom dotknutej 
osoby; 

c) na základe súhlasu udeleného študentom na pozadí cez API . V rámci pilotného overenia bude 
vypracovaný návrh riešenia tohto tretieho spôsobu zdieľania. 

 

4. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov 
 
Prevádzkovateľ aplikácie Datapp spracúva osobné údaje v súlade s čl. 6 GDPR  a § 13 zákona iba na 
právnom základe podľa uvedených právnych predpisov.  

 
Občan má okrem uvedeného právo pristupovať k údajom podľa 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 (ďalej len „zákon“), a to k údajom z referenčných 
registrov a informačných systémov verejnej správy cez modul procesnej a dátovej integrácie  . Právo 
na prístup k elektronickej kópii osobných údajov, ktoré sú o osobe spracovávané je zakotvené v  GDPR 
a v zákone. Aplikácia Datapp umožňuje praktickú realizáciu vyššie definovaných práv dotknutej osoby 
cez konkrétne technické prostriedky Open API v súlade s výnosom MFSR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch 
pre informačné systémy verejnej správy. 
 
Ukotvenie v GDPR: 

• Čl. 6 ods. 1 písm. b) GPDR; 

• Čl. 20 v súbehu s čl. 15 ods. 3. GDPR 

• Čl. 20 GDPR 
 
Ukotvenie v zákone: 

• § 13 ods. 1 písm. b) zákona 

• § 26 v súbehu s § 21 ods. 3 písm. b) zákona 

• § 26 zákona 



5. Inštalácia a technické používanie aplikácie Datapp, Aktivácia mobilnej identity 

a systému správy osobných údajov, mPIN pre Aplikáciu 
 

1. Aplikácia Datapp je dostupná pre dotknutú osobu na stiahnutie na príslušnom portáli v závislosti 

od využívaného operačného systému mobilného telefónu (v tzv. Google Play, ak zariadenie využíva 

operačný systém Android alebo v tzv. Apple Store, ak zariadenie využíva operačný systém iOS). 

2. Pre aktiváciu Aplikácie Datapp je potrebná inštalácia mobilného ID DEUS Lite, ktorá je dostupná na 

príslušnom portáli v závislosti od využívaného operačného systému mobilného telefónu (v tzv. 

Google Play, ak zariadenie využíva operačný systém Android alebo v tzv. Apple Store, ak zariadenie 

využíva operačný systém iOS).  

Pre stotožnenie identity dotknutej osoby  mobilným zariadením s identitou používateľa navštívte 

stránku www.slovensko.sk, kde prebehne overenie identity dotknutej osoby. Podrobný návod, ako 

využívať portál s popisom pre jednotlivé kroky, nájdete v časti „Ako začať". 

3. Overenie prebieha pomocou občianskeho preukazu s čipom (eID), ktorý je dôveryhodným 

a bezpečným nosičom identifikačných údajov občana, teda jeho elektronickej identity. Overenie 

identity dotknutej osoby je základnou a nevyhnutnou požiadavkou pre prístup k elektronickým 

službám. Na prihlásenie a prístup k elektronickým službám potrebujete: 

a) občiansky preukaz s elektronickým čipom spolu s bezpečnostným osobným kódom (BOK), 

b) čítačku čipových kariet, 

c) inštalovaný softvér v počítači. 

4. Po úspešnom prihlásení sa, bude na portáli vygenerovaný QR kód. Dotknutá osoba potvrdí 

registráciu nasnímaním tohto QR kódu čím dôjde k aktivácii aplikácie mID DEUS Lite. Pre úplné 

dokončenie aktivácie a spárovanie mobilnej identity mID a aplikácie Datapp, si dotknutá osoba 

zvolí vlastný mPIN (štvormiestny číselný kód), ktorý bude využívať na prihlásenie do aplikácie 

Datapp. 

5. Pri nečinnosti používateľa v aplikácii je časová platnosť prihlásenia používateľa v aplikácii 

z bezpečnostných dôvodov nastavená na 30 minút. 

6. Zmenu mPIN nemôže dotknutá osoba vykonať priamo v aplikácii. Zmenu mPIN je možné vykonať 

zopakovaním krokov 3 a 4. Úrad ako prevádzkovateľ aplikácie nevedie o mPIN aplikácie žiadne 

záznamy. 

7. Inštalovaním aplikácie digi.me sú všetky údaje o dotknutej osobe, ako aj o dátových transakciách 

uskutočnených prostredníctvom aplikácie Datapp v mobilnom zariadení, šifrované. Všetky údaje 

sú ukladané v privátnom úložisku a sú šifrované. Privátne úložisko si dotknutá osoba zvolí pri 

inštalácii aplikácie Digi.me. Aplikácia Digi.me neukladá žiadne osobné údaje dotknutej osoby v 

aplikácii Datapp. 

8. Po vyjadrení súhlasu dotknutej osoby potiahnutím tlačidla „vyjadrenie súhlasu“ v aplikácii digi.me 

bude pre dotknutú osobu vygenerovaný jedinečný 6-miestny overovací kód. Vygenerovaný 6-

miestny overovací kód je potrebné zadať na webový portál mydata.gov.sk, ktorý umožní 

oprávnenej osobe tretej strany overovať potvrdenie. Portál umožňuje zobrazenie a stiahnutie 

potvrdenia v PDF formáte na základe zadaného 6-miestneho PIN kódu. 

9. Vygenerovaný 6-miestny PIN kód je jedinečný, nie je nikde prevádzkovateľom aplikácie ukladaný. 

Vygenerované 6-miestne kódy majú obmedzenú časovú platnosť a možno ich použiť iba raz. 

Časová platnosť 6-miestneho PIN kódu je 15 minút.  

 

 

http://www.slovensko.sk/
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6.  Deaktivácia a dočasné pozastavenie Aplikácie Datapp 
 

1. Dotknutá osoba je oprávnená zamedziť používanie Aplikácie jej deaktiváciou, a to priamo v 

Aplikácii, alebo požiadať pomocou e-mailu na stopbyrokracii@vicepremier.gov.sk, alebo 

zavolaním na telefónne číslo. 

2. Úrad je oprávnený kedykoľvek z dôvodov technických, bezpečnostných, z dôvodu údržby, správy 

alebo z iných dôvodov dočasne pozastaviť používanie Aplikácie na nevyhnutnú dobu, bez toho, aby 

Úradu vznikli akékoľvek záväzky voči Dotknutej osobe. Úrad nezodpovedá za ujmy, ktoré vznikli v 

súvislosti so zlyhaním pri použití Aplikácie. 

7. Poplatky za používanie Aplikácie 
 

1. Za používanie Aplikácie Datapp si Úrad neúčtuje žiadne poplatky. 

2. Za dátové transakcie vykonané v aplikácii si Úrad neúčtuje žiadne poplatky. 

8. Záverečné ustanovenia 
 

1. Zákaz zneužívania cudzej identity: Iný užívateľ ako dotknutá osoba nie je oprávnená  používať 

aplikáciu Datapp pod cudzím prihlásením. Za akcie vykonané v mene iného užívateľa nesie 

neoprávnený užívateľ (plnú právnu zodpovednosť. 

2. Informácie, obsah, grafika, text, obrázky, ochranné známky, obchodné názvy, logá a iné duševné 

vlastníctvo obsiahnuté alebo použité v spojení s aplikáciou Datapp sú chránené autorským právom 

a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi o duševnom vlastníctve. 

3. Úrad má kedykoľvek právo vykonať zmeny v týchto podmienkach. Úrad o vykonanej zmene 

dotknutú osobu informuje prostredníctvom webovej stránky https://datalab.digital/ochrana-

osobnych-udajov. Úrad tak učiní najneskôr jeden mesiac pred dňom, kedy má zmena nadobudnúť 

účinnosť. 

4. Úrad môže s okamžitou platnosťou vykonať takú zmenu Podmienok používania aplikácie Datapp, 

ktorá jednostranne nezasahuje do práv a povinností dotknutej osoby. Takáto zmena môže byť 

najmä úprava podmienok spôsobená doplnením novej funkcionality, zvýšením bezpečnosti, 

technologickým rozvojom, či zmenou súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov. O 

takto vykonanej zmene Úrad dotknutú osoba informuje prostredníctvom webovej stránky 

https://datalab.digital. 

5. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.12.2019 
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