INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
žiadateľov o informácie podľa zákona o slobode informácií
1. Prevádzkovateľ a dotknuté osoby
Obchodná spoločnosť MH Manažment, a. s. so sídlom Turbínová 3, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto,
IČO: 50 088 033, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6295/B (ďalej
len „prevádzkovateľ“), je prevádzkovateľom pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb pri vybavovaní žiadostí o
sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), ako aj pri vybavovaní podnetov od iných povinných osôb na vydanie
rozhodnutia o nevyhovení žiadosti o sprístupnenie informácií (§ 18 ods. 2 a 4 zákona o slobode informácií).
Dotknutými osobami sú fyzické osoby, ktoré doručili prevádzkovateľovi žiadosť o sprístupnenie informácií podľa
zákona o slobode informácií (ďalej len „žiadosť”), ako aj ostatné fyzické osoby, ktoré tak urobili v mene inej fyzickej
osoby alebo v mene právnickej osoby, za ktorú konajú alebo ktorú zastupujú (ďalej len „žiadateľ”). Žiadateľmi v
postavení dotknutých osôb sú aj fyzické osoby podľa predchádzajúcej vety, ak žiadosť doručili pôvodne inej povinnej
osobe, ktorá podala prevádzkovateľovi podnet na vydanie rozhodnutia o nevyhovení žiadosti (§ 18 ods. 2 a 4 zákona o
slobode informácií).
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje žiadateľa 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 osobných údajov) (ďalej len „nariadenie
GDPR“), ako aj v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
2. Povaha spracúvaných osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva všeobecné osobné údaje, a to najmä v rozsahu akademický titul, meno, priezvisko, adresa
pobytu, vlastnoručný podpis, ďalej kontaktné informácie v rozsahu korešpondenčná adresa, telefónne číslo a e-mailová
adresa, ako aj iné osobné údaje, ak ich žiadateľ uviedol v obsahu svojej žiadosti.
Prevádzkovateľ nespracúva osobitnú kategóriu osobných údajov, pokiaľ nevyplývajú z obsahu žiadosti.
3. Následok neposkytnutia osobných údajov
Odmietnutím poskytnutia osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a adresa pobytu nedôjde k vybaveniu žiadosti z
dôvodu, že tieto osobné údaje sú povinnými náležitosťami takej žiadosti (§ 14 ods. 2 a 3 zákona o slobode informácií).
4. Spracúvanie osobných údajov, ktoré nezískal prevádzkovateľ priamo od žiadateľa
V niektorých prípadoch spracúva prevádzkovateľ osobné údaje, ktoré:
a) mu odovzdala tretia osoba, ktorá koná v mene žiadateľa, v jeho prospech alebo na základe jeho pokynu (napr.
splnomocnenec žiadateľa),
b) mu poskytol iný prevádzkovateľ v postavení povinnej osoby v rámci postúpenia žiadosti (§ 15 zákona o
slobode informácií), alebo
c) mu poskytol iný prevádzkovateľ v postavení povinnej osoby v rámci vybavenia podnetu na vydanie
rozhodnutia o nevyhovení žiadosti (§ 18 ods. 2 a 4 zákona o slobode informácií).
5. Účely a právne základy spracúvania osobných údajov
a) na právnom základe splnenia zákonných povinností prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR)
spracúva prevádzkovateľ osobné údaje pri nasledovných účeloch:
•
•

splnenie povinností povinnej osoby podľa § 14 až § 21 zákona o slobode informácií, a to najmä v rozsahu:
vybavenie žiadosti, vybavenie podnetu inej povinnej osoby na vydanie rozhodnutia o nevyhovení žiadosti,
administratívne postúpenie odvolania voči rozhodnutiu o nevyhovení žiadosti a vedenie evidencie žiadostí.
archivácia dokumentov (dokumentácia odovzdaná žiadateľom v rámci žiadosti, vrátane e-mailovej
komunikácie a ostatných súvisiacich dokumentov) a iných registratúrnych záznamov (po dobu 10 rokov od
prvého zaevidovania dokumentu alebo po dobu zákonných archivačných lehôt; najdlhšie však počas desiatich
rokov nasledujúcich po roku, v ktorom boli vyhotovené dokumenty vymedzené v zákone o účtovníctve).

b) na právnom základe oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR) spracúva prevádzkovateľ osobné
údaje pri nasledovných účeloch:

•

preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (oprávneným záujmom je
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; osobné údaje sa spracúvajú po dobu
nevyhnutnú na dosiahnutie účelu ich spracúvania, najdlhšie však 1 kalendárny rok po uplynutí premlčacích
alebo prekluzívnych lehôt, alebo 1 kalendárny rok po ukončení konania pred príslušným orgánom verejnej
moci).

6. Príjemcovia osobných údajov
Prevádzkovateľ nesprístupňuje osobné údaje žiadateľa tretím osobám, ktorých zainteresovanosť pri sprístupňovaní
informácií žiadateľovi nepredpokladá zákon o slobode informácií. Osobné údaje žiadateľa však môžu byť poskytnuté:
a) inému prevádzkovateľovi v postavení povinnej osoby, a to pri postúpení žiadosti (§ 15 zákona o slobode
informácií),
b) povinnej osobe, ktorá založila prevádzkovateľa (Ministerstvo hospodárstva SR), a to z dôvodu vybavenia
podnetu prevádzkovateľa na vydanie rozhodnutia o nevyhovení žiadosti (§ 18 ods. 2 a 4 zákona o slobode
informácií),
c) nadriadenej povinnej osobe (Ministerstvo hospodárstva SR) po podaní odvolania voči rozhodnutiu o
nevyhovení žiadosti vo veci podnetov od iných povinných osôb na vydanie rozhodnutí (§ 19 zákona o slobode
informácií),
d) advokátskej kancelárii v súdnom konaní o správnej žalobe voči rozhodnutiu alebo postupom prevádzkovateľa
podľa zákona o slobode informácií.
7. Prenos osobných údajov do tretích krajín
Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov žiadateľa do tretích krajín, t. j. do krajín ktoré nie sú členskými
štátmi Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko).
8. Automatizované spracúvanie a profilovanie
Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované spracúvanie osobných údajov žiadateľa ani profilovanie.
9. Práva dotknutej osoby
Žiadateľ ako dotknutá osoba môže kedykoľvek počas spracúvania jeho osobných údajov uplatniť voči
prevádzkovateľovi nasledovný rozsah práv:
•
•
•
•
•
•

právo na prístup k osobným údajom,
právo na opravu osobných údajov,
právo na vymazanie osobných údajov,
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
právo namietať spracúvanie osobných údajov,
právo na prenosnosť osobných údajov.

10. Uplatnenie práv u prevádzkovateľa
Písomné uplatnenie práv žiadateľa alebo žiadosti o zodpovedanie otázok ohľadom osobných údajov je možné adresovať
prevádzkovateľovi e-mailom na mhmanazment@mhmanazment.sk alebo poštou na adresu MH Manažment, a. s.,
Turbínová 3, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto.
11. Pokračovanie v spracúvaní na inom právnom základe
Prevádzkovateľ môže pokračovať v spracúvaní osobných údajov aj po uplynutí doby spracúvania alebo po uplatnení
práv žiadateľa, a to na inom právnom základe a najmä na účely plnenia zákonných povinností (ak prevádzkovateľovi
ukladá zákon povinnosť pokračovať v takomto spracúvaní) alebo na základe oprávnených záujmov (napríklad pri
uplatňovaní právnych nárokov voči žiadateľovi, ďalej tiež z dôvodu uchovania dôkazných materiálov počas doby
plynutia objektívnych lehôt, v priebehu ktorých môžu jednotlivé dozorné orgány vykonať kontrolu v sídle
prevádzkovateľa alebo z dôvodu prebiehajúcich správnych, súdnych alebo iných konaní pred orgánmi verejnej moci).
12. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Ak sa žiadateľ domnieva, že spracúvaním osobných údajov prevádzkovateľom boli dotknuté jeho práva, môže v takom
prípade podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Webové sídlo úradu je dostupné na adrese www.dataprotection.gov.sk.
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