
Zásady ochrany osobných údajov 
 
 
Tieto zásady zohľadňujú medzinárodné štandardy ochrany osobných údajov a primerané technické a organizačné 
opatrenia vyžadované na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb v súlade s nariadením 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 GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), z ktorých vyplývajú práva na ochranu osobných údajov. 
 
Jednotlivé práva dotknutej osoby, ich uplatňovanie a obmedzenie, sú upravené najmä v kapitole III Nariadenia 
GDPR a v § 19 až 30 zákona. Prevádzkovateľ dodržiava všetky podmienky ochrany osobných údajov a v 
zjednodušenej forme informuje dotknuté osoby o ich právach v týchto zásadách. 
 
Dotknutá osoba je fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú. Dotknutá osoba si môže svoje práva 
kedykoľvek uplatniť u prevádzkovateľa. Dotknutá osoba má tiež právo podať návrh na začatie konania o ochrane 
osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ako je uvedené v týchto zásadách 
nižšie. 
Prevádzkovateľ je osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov; prevádzkovateľom 
spracúvania osobných údajov prostredníctvom služby Datapp je: 

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 
Štefánikova 15, 811 05 Bratislava 
tel.: 02/20928253, 
e-mail: stopbyrokracii@vicepremier.gov.sk 

 

Zásady spracúvania osobných údajov 
 
Prevádzkovateľ sa riadi v súlade s čl. 5 a nasl. Nariadenia GDPR a § 6 až 12 zákona pri spracúvaní osobných údajov 
týmito zásadami: 
 
1. Zásada zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti: osobné údaje prevádzkovateľ spracúva len zákonným 
spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe; všetky účely spracúvania sú založené na 
právnom základe vyplývajúceho z Nariadenia GDPR (najmä čl. 6 ods. 1 písm. b), čl. 20 v súbehu s čl. 15 ods. 3, čl. 
20), resp. zákona (najmä § 13 ods.1 písm. b), § 21 ods. 3 písm. b) a § 26). 
Cieľom riešenia je zjednodušiť možnosť naplnenia zákonných práv dotknutej osoby týkajúcich sa jej osobných 
údajov a zakotvených najmä v Nariadení GDPR a zákone. Služba Dataap je pod verejnou kontrolou a rozhodnutie 
o každom ďalšom využití údajov je ponechaná na rozhodnutí dotknutej osoby.  

 
2. Zásada obmedzenia účelu: osobné údaje sú získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne 
účely. Všeobecnou zásadou je, že ďalšie spracovanie sa môže diať len na účely archivácie vo verejnom záujme, 
na účely vedeckého alebo historického výskumu, či štatistické účely sa v súlade s článkom 89 ods. 1 Nariadenia 
GDPR. Cieľom služby Datapp je: 

• Umožniť rýchly a digitálny prístup pre dotknuté osoby k ich údajom, ktoré sú o nich evidované 
v informačných systémoch verejnej správy; 

• Vytvoriť bezpečné privátne úložisko pre dokumenty a štruktúrované údaje dotknutých osôb;  

• Vytvoriť dôveryhodnú platformu pre online výmenu údajov medzi dotknutými osobami a tretími stranami 
pod kontrolou dotknutých osôb. 

Vzhľadom na digitalizáciu a automatizáciu služby Dataap nie je možné spracúvanie osobných údajov na iný ako 
definovaný účel. Riešenie umožňuje použitie údajov na iné účely len dotknutej osobe samej.  
 

3. Zásada minimalizácie údajov: osobné údaje sa získavajú len primerane, relevantne a obmedzene v rozsahu, 
ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účel, na ktoré sa spracúvajú; účelom služby Dataap je sprístupniť dotknutej 
osobe jej konkrétne údaje, aby ich mohla použiť podľa svojej potreby. Vzhľadom na to, že spracovanie osobných 
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údajov sleduje uplatnenie práv dotknutej osoby na prenos údajov medzi prevádzkovateľmi, nie je možné použiť 
anonymizované osobné údaje. 
 
4. Zásada správnosti: vzhľadom na to, že informačné systémy, ktoré sú zdrojovými registrami pre požadované 
osobné údaje sú referenčnými registrami, v zmysle príslušnej legislatívy sú údaje v nich uložené považované za 
pravdivé a aktuálne, pokiaľ sa nepreukáže opak; služba Dataap umožňuje dotknutej osobe identifikovať chyby v 
údajoch a inicializovať ich opravu alebo aktualizáciu. Ak dotknutá osoba identifikuje chybné alebo neúplné údaje, 
môže prostredníctvom služby Dataap požiadať o nápravu. Takáto požiadavka bude postúpená príslušnému 
správcovi zdrojového registra, pre prípad potvrdenia o návšteve školy Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky. Kvalita údajov v zdrojovom registri sa pravidelne monitoruje. Zdrojový register sa 
referencuje na základné registre, najmä Register fyzických osôb a Register právnických osôb. 
 
5. Zásada minimalizácie uchovávania: prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje 
identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú; 
s výnimkou sprístupňovania osobných údajov dotknutej osoby tretej strane cez webový portál nie sú osobné 
údaje službou Dataap vôbec uchovávané. K uloženiu dát dochádza len počas ich prenosu v rámci integrácie, tieto 
údaje sú však vo veľmi krátkom čase zmazané. Služba Dataap uchováva osobné údaje len v prípade 
sprístupňovania osobných údajov dotknutej osoby tretej strane cez webový portál, ale aj v tomto prípade sú 
osobné údaje uchovávané len, kým dotknutá osoba neodvolá svoj súhlas so zdieľaním. Následne sú osobné údaje 
bezodkladne automatizovane vymazané. 
 
6. Zásada integrity a dôvernosti: prevádzkovateľ spracúva osobné údaje spôsobom, ktorý zaručuje primeranú 
bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou 
stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných 
opatrení; osobné údaje dotknutej osoby sú chránené proti pozmeneniu alebo prezradeniu pomocou 
kryptografických prostriedkov. Služba Datapp používa špecifické prostriedky spracúvania osobných údajov. 
Predpokladom pre definované účely spracovania je inštalácia mobilných aplikácií dotknutej osoby na jej 
mobilnom zariadení. Ide o aplikácie Dataap, Digi.me, DEUS. Služba Dataap v sebe integruje prostredníctvom API 
rozhrania Digi.me. Navyše je potrebná inštalácia aplikácie DEUS kvôli vytvoreniu mID. Následne aplikácia DEUS 
poskytuje verifikovanú identitu dotknutej osoby službe Dataap a Digi.me. Služba Dataap komunikuje so 
serverovou infraštruktúrou Moje Dáta, prostredníctvom ktorej je zabezpečená integrácia na Centrálny systém 
referenčných údajov (ďalej len „CSRU“) a webový portál. CSRU zabezpečuje integráciu na integrované 
informačné systémy verejnej správy. Aplikácia Digi.me poskytuje služby správy údajov, pričom však tieto údaje 
samotná aplikácia neukladá a slúži len na ich riadenie. Zároveň Digi.me poskytuje službu Private Data Storage, 
v ktorej sú osobné údaje uložené v šifrovanej podobe. Privátny kľúč je uložený v aplikácii Digi.me (v osobnom 
profile). 
Spracúvanie osobných údajov a špecifický systém na zdieľanie údajov vybudovaný v službe Dataap je založený na 
systéme elektronických súhlasov, ktoré prevádzkovateľ archivuje počas doby uchovávania a spracúvania údajov. 
Ak prevádzkovateľ žiada o udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov dotknutú osobu, tento súhlas je 
odlíšený od iných skutočností a je vyjadrený jasne a v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme. Dotknutá osoba 
má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ ale 
výslovne upozorňuje, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na 
súhlase pred jeho odvolaním. Osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom na základe informovaného súhlasu 
dotknutej osoby na konkrétny presne vymedzený účel prezentovaný a vysvetlený v službe Dataap nebudú bez jej 
výslovného súhlasu ďalej poskytované tretím osobám. Pred každým poskytnutím osobných údajov obsiahnutých 
v službe Dataap tretiemu subjektu bude dotknutá osoba vyzvaná na udelenie informovaného súhlasu na 
konkrétny presne vymedzený účel. Údaje je možné zdieľať len na základe rozhodnutia dotknutej osoby, a to 

• Zaslaním údajov (v pdf formáte) cez mobilné aplikácie dostupné na jej mobilnom zariadení (email, whatsup, 
signal, messanger, telegram a podobne), 

• Explicitným súhlasom zo zdieľaním údajov cez mobilnú aplikáciu, pričom dotknutá osoba môže udeliť 
jednorazový súhlas alebo súhlas platný isté časové obdobie. Súhlas sa týka vždy vybraného dátové 
objektu/množiny dát. 

 
7. Zásada zodpovednosti: prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie zásad spracúvania osobných údajov a 
je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie preukázať Úradu na ochranu 
osobných údajov Slovenskej republiky. 

 



Kategórie príjemcov osobných údajov:  
 
K osobným údajom dotknutej osoby nebudú mať okrem dotknutej osoby prístup žiadni zamestnanci 
prevádzkovateľa. 
Riešenie umožňuje dotknutým osobám zdieľať údaje tretím stranám cez službu Datap. O tom, kto je prijímateľom 
rozhoduje vždy dotknutá osoba. 
Presun do tretích krajín: údaje nie sú predmetom presunu do iných krajín. 
 
 

Práva dotknutej osoby podľa osobitných predpisov na ochranu osobných údajov (Nariadenia 
GDPR a zákona): 
 
K právu na prístup k osobným údajom 
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa informácie týkajúce sa jej osobných údajov, a to účelu 
spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcov alebo kategórie príjemcov (ktorým boli alebo 
budú osobné údaje poskytnuté), doby uchovávania osobných údajov; právo požadovať od prevádzkovateľa 
opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania; 
právo namietať proti takému spracúvaniu; právo podať sťažnosť dozornému orgánu, právo požadovať 
poskytnutie informácie o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania, vrátane práva na to, 
aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní. Údaje sa 
poskytujú bezplatne elektronicky pokiaľ dotknutá osoba nepožiada o iný spôsob; prevádzkovateľ v zmysle 
Nariadenia GDPR môže účtovať za ďalšie kópie primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. 
 
K právu na opravu a vymazanie („zabudnutie“) osobných údajov 
Dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ako aj právo na doplnenie 
neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. Dotknutá osoba má 
právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak 
je splnený niektorý z nasledovných dôvodov: 

• osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, 

• dotknutá osoba odvolá súhlas na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, 

• dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1, ods. 2 Nariadenia GDPR, 

• osobné údaje sa spracúvali nezákonne, 

• osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo členského štátu, 
ktorému prevádzkovateľ podlieha, 

• osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 Nariadenia 
GDPR (§ 15 ods. 1 zákona). 

 

K právu na obmedzenie spracúvania osobných údajov 
Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania ak: 

• napadne správnosť osobných údajov, 

• spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto 
toho obmedzenie ich použitia, 

• prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na 
preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo 

• namieta voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na 
strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. 

 
K právu na prenositeľnosť osobných údajov 
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi 
v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a ma právo preniesť tieto údaje ďalšiemu 
prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa poskytli tieto osobné údaje bránil, ak sa 
spracúvanie zakladá na súhlase dotknutej osoby alebo je zmluvne podložené a spracúvanie sa vykonáva 
automatizovanými prostriedkami. 
Dotknutá osoba má právo na prenositeľnosť osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému 
prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné, pričom toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a 
slobody iných.  



 
K právu namietať proti spracúvaniu osobných údajov 
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namietať spracúvanie, ak 
sú osobné údaje spracovávané na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia GDPR (§ 13 ods. 1 písm. a) 
alebo f) zákona) vrátane namietania profilovania (spracúvanie vo verejnom záujme, na účely oprávnených 
záujmov). 
Dotknutá osoba má právo, ak sa osobné údaje spracovávajú na účely priameho marketingu, kedykoľvek namietať 
proti spracovávaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v 
rozsahu v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Služba Dataap neumožňuje spracúvanie údajov na účely 
marketingu, vrátane profilovania. 
Dotknutá osoba môže tiež uplatňovať svoje právo namietať spracúvanie osobných údajov automatizovanými 
prostriedkami s použitím technických špecifikácií. 
Dotknutá osoba má tiež právo kedykoľvek svoj súhlas na spracovanie osobných údajov. 
 
K právu podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov 
Dotknutá osoba môže podľa § 100 zákona podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, ak má 
za to, že došlo spracúvaním jej osobných údajov k porušeniu jej práv na: 
 
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 
Hraničná 4826/12 
820 07 Bratislava 27 
tel.: +421 /2/ 3231 32220 
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk 
 
V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). 
 
 

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe 
 
Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe v prípade, 
ak porušenie ochrany osobných údajov pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických 
osôb. 
V oznámení uvedie jasne a jednoducho formulovaný opis povahy porušenia ochrany osobných údajov a opis 
pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov, opatrenia prijaté alebo navrhované 
prevádzkovateľom s cieľom napraviť porušenie ochrany osobných údajov a kontaktné údaje. 

https://www.expres.sk/ochrana-osobnych-udajov/statny.dozor@pdp.gov.sk

