Ochrana osobných údajov
Informačná povinnosť prevádzkovateľa
podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade s.§ 19 a
§ 20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“)
I.

Prevádzkovateľ
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia
Špitálska č. 22
812 74 Bratislava
IČO: 00802603

II.

Zodpovedná osoba prevádzkovateľa
Adresa: Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia
Špitálska č. 22
812 74 Bratislava
Tel. číslo: 0960 316 031
E-mail: zodpovedna_osoba@vusz.sk

III.

Účely spracúvania osobných údajov
a) overenie či občan (uchádzač o zamestnanie) spĺňa podmienky na výkon práce
vo verejnom záujme,
b) plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s výkonom služby
profesionálneho vojaka, prácou vo verejnom záujme a iným pracovnoprávnym
vzťahom,
c) výkon sociálneho zabezpečenia profesionálnych vojakov v rozsahu
nemocenského, úrazového a výsluhového zabezpečenia,
d) evidencia žiadostí, spracúvanie a vydávanie osobnej identifikačnej karty
výsluhového dôchodcu,
e) evidencia žiadateľov o pridelenie poukazu na domácu rekreáciu, zahraničnú
rekreáciu, detský letný tábor, preventívnu rehabilitáciu a kúpeľnú starostlivosť;
prideľovanie týchto poukazov účastníkom a ich ubytovanie v rekreačných
a účelových zariadeniach MO SR,
f) plnenie zákonných povinností súvisiacich s výkonom exekúcií a súdnych
rozhodnutí,
g) plnenie zákonných povinností súvisiacich so zverejňovaním zmlúv,
objednávok, faktúr a verejného obstarávania; vybavovanie sťažností;
poskytovanie informácií, sprístupňovanie dokumentácie; správou registratúry
h) ochrana majetku a zdravia (formou kamerového záznamu) a evidencia vstupu
do objektu.

IV.

Právny základ spracúvania osobných údajov podľa čl. III. písm. a), b), c), e),
f), g) je na základe osobitných predpisov, ktorými si prevádzkovateľ plní zákonnú
povinnosť.

V.

Právny základ spracúvania osobných údajov podľa čl. III. písm. h) je na
základe povinností realizovaných vo verejnom záujme a na základe oprávneného
záujmu prevádzkovateľa.

VI.

Právny základ spracúvania osobných údajov podľa čl. III. písm. d) je na
základe súhlasu dotknutej osoby.

VII.

Osobné údaje získané podľa čl. III. písm. a), b), c), e), f), g) a h) sa poskytujú
príjemcom (tretím stranám) na základe osobitných predpisov a to v rozsahu,
ktorý je nevyhnutný na splnenie účelu definovaného príslušným osobitným
predpisom.

VIII.

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie
Prenos osobných údajov podľa čl. III. písm. c) a e) sa vykonáva v nevyhnutnom
rozsahu na zabezpečenie zákonných nárokov podľa osobitných predpisov, pričom
dotknutá osoba bude informovaná o tretej krajine, medzinárodnej organizácii vždy
pred realizáciou prvého prenosu osobných údajov.

IX.

Doba uchovávania osobných údajov na jednotlivé účely je určená právnou
požiadavkou na základe osobitných predpisov..

X.

Práva dotknutej osoby
Na základe žiadosti má dotknutá osoba
a) právo na prístup k svojim osobným údajom, vo forme kópie osobných údajov,
ktoré má prevádzkovateľ o dotknutej osobe k dispozícii,
b) právo na opravu a doplnenie osobných údajov, pokiaľ prevádzkovateľ eviduje
o nej nesprávne alebo neúplné osobné údaje,
c) právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a to za predpokladu,
že osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali, alebo
osobné údaje sa spracúvali nezákonne, alebo je dôvodom pre výmaz splnenie
povinností zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, alebo
dotknutá osoba odvolá svoj súhlas na základe ktorého sa spracúvanie
osobných údajov vykonáva,
d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ napadne
správnosť osobných údajov; a to počas obdobia umožňujúceho
prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; spracúvanie je
nezákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov
obmedzenie ich použitia; prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na
účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho
nároku, alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa §
27 ods. 1 zákona a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane
prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby pričom
pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov,
prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské

operácie okrem uchovávania a to až do termínu, keď bude obmedzenie
spracúvania osobných údajov zrušené,
e) právo na prenosnosť osobných údajov, čo znamená získať osobné údaje,
ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne
používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné
údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné, osobné údaje
boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a
ak ich spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami,
f) právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej
konkrétnej situácie okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov
nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné
údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na
štatistický účel,
Žiadosť dotknutej osoby je možné prevádzkovateľovi doručiť osobne, písomne,
elektronicky podpísanú zaručeným elektronickým podpisom alebo e-mailom.
Súčasťou žiadosti (okrem podpísanej zaručeným elektronickým podpisom
dotknutej osoby) musí byť fotokópia dokladu totožnosti (občiansky preukaz, príp.
cestovný pas).
XI.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním
osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto
právnom titule.

XII.

Právo dotknutej osoby podať návrh na začatie konania
Každá dotknutá osoba alebo osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich
právach ustanovených zákonom má právo podať návrh na začatie konania podľa
§ 100 ods. 1 zákona Úradu na ochranu osobných údajov.
Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov:
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214
statny_dozor@pdp.gov.sk , https://dataprotection.gov.sk

