Informačná povinnosť Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
pre účely konania o udelenie akreditácie
v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 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) a
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Prevádzkovateľ: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Župné nám. 13
813 11 Bratislava
IČO: 00166073, telefón: 02/ 888 91 111
ďalej len „ministerstvo“
Zodpovedná osoba: ochrana.osobnych.udajov.MSSR@justice.sk, 02/888 91 557
Vaše osobné údaje spracúvame v rámci plnenia povinností ministerstva, ktoré mu vyplývajú
z osobitných právnych predpisov a na základe verejného záujmu ministerstva, ktorý je nevyhnutný na
splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme a pri výkone verejnej moci zverenej ministerstvu
spracúvať podnety a dopyty dopytujúcich sa osôb. Pri spracúvaní osobných údajov ministerstvom ste
dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
Zásady ochrany osobných údajov
Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne v súlade s bezpečnostnou politikou ministerstva a len
po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať
výlučne osoby poverené ministerstvom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na
základe pokynov prevádzkovateľa a v súlade s bezpečnostnou politikou.
Vaše osobné údaje budú zálohované v súlade s retenčnými pravidlami ministerstva. Zo zálohových
úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako to v súlade s pravidlami zálohovania
uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie
bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného
incidentu. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky je povinné zabezpečovať zálohovanie
údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami 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) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Na základe čoho budú Vaše údaje spracúvané?
Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe právneho základu, ktorým je § 23 a nasl. zákona č.
274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„ZOOTČ“). Účelom spracúvanie osobných údajov je vedenie konania o udelenie akreditácie programu
podpory obetí trestných činov. V rámci predmetného konania dochádza k plneniu účelu spracúvania
osobných údajov prostredníctvom:
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a) evidencie a vedenia zoznamu obdržaných žiadostí o udelenie akreditácie programu podpory
obetí trestných činov, vrátane zoznamu poskytnutých osobných údajov žiadateľom v rámci
konania o udelenie akreditácie vyžadovaných v zmysle príslušných ust. ZOOTČ;
b) vedenie evidencie o stave jednotlivých správnych konaní o udelenie akreditácie a následnej
štatistiky o udelení/neudelení akreditácie;
c) spracúvania osobných údajov žiadateľa o akreditáciu programu podpory obetí trestných činov
v rozsahu § 25 ods. 1 písm. a) ZOOTČ najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt;
d) spracúvania osobných údajov osôb uvádzaných žiadateľom v žiadosti ako osôb odborne
spôsobilých v rozsahu § 25 ods. 1 písm. b) ZOOTČ najmä meno, priezvisko, príp. rodné
priezvisko, dátum narodenia, trvalý alebo prechodný pobyt;
e) spracúvania osobných údajov žiadateľa a osôb uvádzaných žiadateľom v žiadosti ako osôb
odborne spôsobilých potrebných na vyžiadanie odpisu z registra trestov v zmysle § 24 ods. 2
ZOOTČ v rozsahu meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo
občianskeho preukazu alebo pasu, adresa trvalého bydliska alebo prechodného pobytu, meno
a priezvisko otca, meno a priezvisko matky;
f) spracúvanie osobných údajov žiadateľa a osôb uvádzaných žiadateľom v žiadosti ako osôb
odborne spôsobilých týkajúcich sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku.
Príjemcovia:
Osobné údaje sú poskytované Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky za účelom vyžiadania
odpisu registra trestov a členom hodnotiacej komisie (zriadenej v súlade s § 27 ods. 3 ZOOTČ a vyhlášky
Ministerstva spravodlivosti č. 301/2017 Z. z. o zložení, organizácii práce a postupe hodnotiacej
komisie), ktorá posudzuje žiadosti o udelenie akreditácie a predkladá ministerstvu návrh
na udelenie/neudelenie akreditácie.
Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.
Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?
Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávane?
Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o
archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom ministerstva, ktorý schvaľuje
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
Doba uchovávania Vašich osobných údajov je 10 rokov. Ak osobitný predpis určuje, že Vaše osobné
údaje sa zverejňujú v rozsahu, spôsobom a formou určenou osobitným právnym predpisom za účelom
materiálnej ako aj formálnej publicity, nie je možné, aby ste sa ako dotknutá osoba dotazovali
a dožadovali práva odvolať súhlas, práva na výmaz, práva na obmedzenie spracúvania Vašich osobných
údajov, práva namietať.
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Zákonná požiadavka na poskytnutie údajov:
V zmysle § 25 ods. 1 písm. b) ZOOTČ žiadosť o udelenie akreditácie obsahuje osobné údaje o osobách
uvádzaných ako odborne spôsobilých. V prípade neposkytnutia údajov nie je žiadosť o udelenie
akreditácie úplná a nie je možné začať konania o udelenie akreditácie podľa § 26 ods. 1 ZOOTČ.
Podľa § 24 ods. 1 písm. a) a písm. b) ZOOTČ je preukázanie bezúhonnosti jednou z podmienok pre
udelenie akreditácie. V zmysle § 24 ods. 2 ZOOTČ bezúhonnosť zisťuje Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej republiky. V prípade neposkytnutia osobných údajov vyžadovaných vo formulári žiadosti
nie je možné vyžiadať odpis registra trestov a zistiť bezúhonnosť žiadateľa a žiadateľom uvádzaných
osôb ako odborne spôsobilých.
Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre konanie o udelenie akreditácie, v prípade ich
neposkytnutia nie je možné začať konanie o udelenie akreditácie.
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie činnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky ako orgánu, ktorý v zmysle § 26 ods. 2 ZOOTČ rozhoduje o udelení akreditácie, predĺžení
platnosti akreditácie alebo zrušení akreditácie.
Aké máte práva?









Právo na prístup - máte právo na poskytnutie zoznamu osobných údajov, ktoré o Vás máme k
dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov
Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný
spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými
prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a
aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými
disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosíme, neváhajte nás požiadať, aby
sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
Právo na výmaz – Vaše osobné údaje budú vymazané po 10 rokoch od uloženia do
Registratúrneho strediska Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.
Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos
osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu.
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše
osobné údaje sú spracúvané bez právneho základu alebo nezákonne, môžete podať podnet
zodpovednej osobe na ochranu osobných údajov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky a to prostredníctvom emailu ochrana.osobnych.udajov.MSSR@justice.sk , tel. číslo:
+421 /2/ 888 91 557. 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).
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