
INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 
Prostredníctvom tejto informácie Vám chceme poskytnúť podrobné a zrozumiteľné informácie 
o spracúvaní Vašich osobných údajov v podmienkach Úradu pre normalizáciu, metrológiu 
a skúšobníctvo Slovenskej republiky, so sídlom Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 15, IČO: 
30 810 710, podľa ustanovení článkov 13 a 14 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 ako „GDPR“).Táto informácia je určená pre všetky 
dotknuté osoby, o ktorých Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 
republiky spracúva osobné údaje. 
 
Kto je prevádzkovateľom 
Prevádzkovateľom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje je Úrad pre normalizáciu, metrológiu 
a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“), ktorý plní úlohy 
ústredného orgánu štátnej správy pre oblasť technickej normalizácie, metrológie, kvality, 
posudzovania zhody a akreditácie orgánov posudzovania zhody vyplývajúce mu najmä zo 
všeobecne záväzných právnych predpisov, oprávnených a verejných záujmov, ale aj 
zmluvných vzťahov. 
 
Zodpovedná osoba  
V súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania Vašich osobných údajov 
a uplatňovaním Vašich práv dotknutej osoby môžete kontaktovať zodpovednú osobu, ktorú 
prevádzkovať vymenoval s cieľom posilniť záruky a právne garancie práv a slobôd dotknutých 
osôb pri spracúvaní osobných údajov.  
 
Zodpovednú osobu môžete kontaktovať  

 písomne na adrese: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 
republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 15 alebo 

 elektronicky na e-mailovej adrese:  zodpovednaosoba@normoff.gov.sk 

 
 
Prečo spracúvame Vaše osobné údaje 
Vaše osobné údaje spracúvame, aby sme boli schopní plniť povinnosti, ciele a úlohy, ktoré 
nám ako ústrednému orgánu štátnej správy vyplývajú najmä zo všeobecne záväzných 
právnych predpisov, oprávnených alebo verejných záujmov alebo zo zmluvných vzťahov. Ak 
Vaše osobné údaje spracúvame podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, 
neposkytnutie Vašich osobných údajov by mohlo mať za následok nemožnosť realizácie úloh 
a povinností úradu.  

 
Odkiaľ získavame Vaše osobné údaje 
Pri realizácii úloh a povinností získavame Vaše osobné údaje v prevažnej časti priamo od Vás 
alebo od tretích strán (napríklad prevádzkovateľ, u ktorého úrad vykonáva kontrolu, orgán 
verejnej správy poskytujúci súčinnosť úradu a pod.).  
 
Účely a právne základy spracúvania Vašich osobných údajov 
Jednotlivé účely spracúvania osobných údajov závisia od toho, v akom sme vzájomnom 
vzťahu. Podrobnejšie informácie o účeloch spracúvania osobných údajov, ich právnych 
základoch, kategórii dotknutých osôb ako aj informácie o príjemcoch, lehote na výmaz 
osobných údajov a ďalšie súvisiace informácie týkajúce sa jednotlivých účelov spracúvania 
nájdete v dokumente Záznamy k spracovateľským činnostiam. 
 
 
 

http://unms-test.kollarservicestest.eu/files/docs/zaznamy-k-spracovatelskym-cinnostiam-61555975b46b7.xlsx


Kategórie príjemcov osobných údajov 
Vaše osobné údaje sa snažíme neposkytovať ďalším príjemcom, ak to nie je nevyhnutné. Vaše 
osobné údaje však v závislosti od jednotlivých účelov spracúvania a okolností konkrétneho 
prípadu poskytujeme v nevyhnutnej miere napr. kontrolným a dozorným orgánom a iným 
oprávneným subjektom , ak to vyplýva z osobitných právnych predpisov. V určitých prípadoch 
môžeme spracúvať vaše osobné údaje aj prostredníctvom sprostredkovateľov (napríklad 
strážna služba, IT spoločnosti a pod.). Sprostredkovateľ je subjekt, ktorého sme poverili 
spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 28 GDPR. Na poverenie spracúvaním 
vašich údajov prostredníctvom sprostredkovateľa sa nevyžaduje Váš súhlas. V tejto súvislosti 
si Vás dovoľujeme ubezpečiť, že spolupracujeme len so sprostredkovateľmi, ktorí poskytujú 
primerané technické, organizačné a ďalšie opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky 
GDPR a aby bola v plnom rozsahu zabezpečená ochrana Vašich osobných údajov. 
 
Aké osobné údaje spracúvame 
Spracúvame najmä bežné kategórie osobných údajov. Osobitné kategórie osobných údajov 
spracúvame len ak sú splnené osobitné podmienky podľa čl. 9 ods. 2 GDPR (napr. údaje 
o zdravotnom stave).  
 
Bezpečnosť údajov 
Na ochranu Vašich osobných údajov pred stratou, manipuláciou alebo neoprávneným 
prístupom sme prijali primerané technické a organizačné opatrenia. Prístup k Vašim osobným 
údajom majú výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, 
ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa. Pokiaľ by bola porušená 
bezpečnosť Vašich osobných údajov, sme povinní Vás v priebehu 72 hodín informovať, ak by 
takéto porušenie ochrany Vašich osobných údajov mohlo viesť k vysokému riziku pre Vaše 
práva. 
 
Prenos do tretích krajín 
Vaše osobné údaje môžu byť prenesené do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho 
priestoru len vo výnimočných prípadoch, najmä v prípadoch cezhraničnej spolupráce. Prenos 
do krajín, ktoré nemôžu zaručiť rovnakú úroveň ochrany osobných údajov ako v krajinách 
Európskeho hospodárskeho priestoru sa uskutočňuje na základe článku 49 ods. 1 písm. d) 
GDPR, a to z dôvodu, že prenos je nevyhnutný z dôležitých dôvodov verejného záujmu a len 
vo výnimočných prípadoch. 
 
Automatizované spracúvanie osobných údajov 
V podmienkach Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 
nedochádza k automatizovanému spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania. 
 
Doba uchovávania osobných údajov 
Vaše osobné údaje uchovávame len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania, ktorá 
sa líši v závislosti od jednotlivého účelu spracúvania osobných údajov (pre bližšie informácie, 
prosím kliknite na Záznamy k spracovateľským činnostiam). Na uchovávanie osobných 
údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch 
a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení 
s Registratúrnym plánom a registratúrnym plánom prevádzkovateľa, ktorý schvaľuje 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Po zániku zákonného titulu pre spracúvanie 
osobných údajov, vykonávame výmaz príslušných osobných údajov, za predpokladu, že 
nemáme iný zákonný dôvod na ich spracúvanie alebo trvajúci súhlas so spracúvaním.  
 
POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTÝCH OSÔB 
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vás informujeme o existencii Vašich práv. 
 
Právo odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho 
súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na 
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adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v úrade. 
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho 
základe o Vás spracúvali.  
 
Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie 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 listinnej podobe, 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, neúplne alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby 
sme tieto informácie upravili, aktualizovali a doplnili.  
 
Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných 
údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné 
na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu 
všetkých relevantných okolností. Napríklad môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, 
čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.  
 
Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnení nás požiadať, aby 
sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné 
údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje 
nepotrebujeme využívať.  
 
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 na 
prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu 
alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.  
 
Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich 
legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme legitímny oprávnený dôvod na 
spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.  
 
Právo na informáciu – máte právo na informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov 
zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie 
zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky 
neposkytnutia takýchto údajov.  
 
Právo získať informáciu – máte právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú Vaše 
osobné údaje, ak neboli získané priamo od Vás, prípadne informáciu o tom, či údaje 
podchádzajú z verejne prístupných zdrojov.  
 
Právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie – máte právo získať potvrdenie o tom, či 
prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré Vás týkajú. V prípade, ak prevádzkovateľ 
spracúva osobné údaje, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a dostať uvedené 
informácie: a) účel spracúvania; b) kategórie dotknutých osobných údajov; c) príjemcovia 
alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä 
príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie; d) ak je to možné, 
predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej 
určenie; e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov 
týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo 
práva namietať proti takémuto spracúvaniu; f) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej 
osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj.  



 
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, 
že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť 
na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 
12, 820 07 Bratislava 27, t. č.: +421 2 3231 3214, email: statny.dozor@pdp.gov.sk, 
https://dataprotection.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) v znení neskorších predpisov. 
 
Existencia vyššie uvedených práv však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní 
jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené, nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu 
uplatňovať aj výnimky z dôvodu, že niektoré práva sú naviazané na podmienky, ktoré nemusia 
byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa však 
budeme vždy zaoberať. Uplatnenie práv dotknutej osoby je bezplatné.  
 
Zmena informácií o spracúvaní osobných údajov 
Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa 
môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek 
tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, ak zmeníme tieto 
podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu oznámime podľa možností napr. všeobecným 
oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu. 
 
 
V Bratislave dňa 29.09.2021 


