
 

Na uvedené spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú aj ďalšie informácie z projektu ,,Zlepšovanie 

digitálnych zručností a distribúcia Senior tabletov“. PREČÍTAJTE SI TU. 

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre dotknutú osobu 

(čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takých údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ,,GDPR“) 

Týmto Vám oznamujeme, že Vaše osobné údaje bude spracúvať prevádzkovateľ: Ministerstvo 

investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v súlade s nižšie 

uvedenými informáciami. 

Názov projektu: Zlepšovanie digitálnych zručností a distribúcia Senior tabletov 

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa: 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, 

Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 50349287 

Zodpovedná osoba za oblasť GDPR: 

Telefón (+421 2 2092 8425) E-mail: zodpovedna.osoba@mirri.gov.sk 

Právny základ spracúvania osobných údajov: 

Spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby sa vykonáva na právnom základe 

splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej 

prevádzkovateľovi podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR. 

§ 25 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

Účel spracúvania osobných údajov:  

Osobné údaje sa spracúvajú na účely porovnania úrovne dosiahnutých zručností účastníka 

školenia na začiatku a na konci školenia. 

Rozsah osobných údajov:  

meno, priezvisko, pohlavie, úroveň zručností na začiatku školenia a úroveň dosiahnutých 

zručností na konci školenia. 

Dotknutá osoba: fyzická osoba: senior nad 65 rokov, ktorý sa zúčastnil školenia.  

Doba spracúvania osobných údajov: 24 mesiacov najneskôr však dovtedy, pokiaľ to bude 

nevyhnutné na kontrolu implementácie opatrení vyplývajúcich z Plánu obnovy a odolnosti SR. 

Poučenie: 

Ako dotknutá osoba 

beriem na vedomie 

spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom na účely porovnania úrovne dosiahnutých 

zručností na začiatku a na konci školenia. 

 

https://www.digitalniseniori.gov.sk/documents/gdpr.pdf

