
Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov 
 

Dotknutá osoba zaškrtnutím checkboxu udeľuje súhlas so spracúvaním jej osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 
písm. a) 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) (ďalej len ,,GDPR“) prevádzkovateľovi 
 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 
(ďalej len  ,,prevádzkovateľ“)  
 
v rozsahu osobných údajov uvedených v zaslanom životopise, motivačnom liste prípadne iných dokumentoch  
(napr. meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a pod.) za účelom evidencie dotknutej osoby 
v rámci agendy výberových konaní. 
 
Súhlas so spracúvaním osobných údajov je platný po dobu 1 roka. Po ukončení tohto obdobia budú všetky osobné 
údaje vymazané. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať (napríklad zaslaním 
vyplnenej žiadosti o odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na e-mailovú adresu 
zodpovedna.osoba@mfsr.sk). 
 
Ďalšie informácie v súvislosti so spracúvaním osobných údajov: 

 kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa: email: zodpovedna.osoba@mfsr.sk,  

 príjemcami osobných údajov sú poverení zamestnanci osobného úradu prevádzkovateľa, 

 prevádzkovateľ nezamýšľa získané osobné údaje dotknutých osôb preniesť do tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácie, 

 ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov  nájdete aj na https://www.mfsr.sk/sk/verejnost/ochrana-

osobnych-udajov/    

 
Ako Dotknutá osoba máte právo: 

 Právo na prístup k osobným údajom – dotknutá osoba má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré 
o nej prevádzkovateľ má k dispozícií, ako aj na informácie o tom, ako sú jej osobné údaje používané. Vo 
väčšine prípadov budú osobné údaje dotknutej osobe poskytnuté v  listinnej forme alebo elektronicky 
prostredníctvom emailu, pokiaľ nepožaduje iný spôsob ich poskytnutia. 
 

 Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov – dotknutá osoba má právo udelený súhlas so 
spracúvaním jej osobných údajov kedykoľvek odvolať. Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže byť 
odvolaný napríklad zaslaním vyplnenej žiadosti o odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na e-
mailovú adresu zodpovedna.osoba@mfsr.sk.  
* Odvolaniu súhlasu so spracúvaním osobných údajov bude mať za následok výmaz životopisu dotknutej 
osoby z databázy uchádzačov o zamestnanie. 
 

 Právo na opravu osobných údajov –  Ak sa dotknutá osoba domnieva, že osobné údaje, ktoré 
prevádzkovateľovi odovzdala nie sú presné, úplné alebo aktuálne, má právo požiadať prevádzkovateľa 
o opravu svojich osobných údajov.  
 

 Právo na výmaz osobných údajov (na zabudnutie) – dotknutá osoba má právo požiadať o vymazanie svojich 
osobných údajov bez zbytočného odkladu.   

*Uplatnením žiadosti na výmaz zároveň dôjde k odvolaniu súhlasu so spracúvaním osobných údajov čo bude 
mať za následok výmaz životopisu dotknutej osoby z databázy uchádzačov o zamestnanie. 

 

 Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - za určitých okolností je dotknutá osoba oprávnená 
požiadať prevádzkovateľa, aby prestal viesť jej osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si dotknutá osoba 
myslí, že osobné údaje, ktoré o nej prevádzkovateľ má, môžu byť nepresné alebo keď si myslí, že už jej osobné 
údaje nepotrebuje využívať. Toto právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. 
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Napríklad, prevádzkovateľ môže mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť 
uplatneniu takejto žiadosti vyhovieť. 
 

 Právo na prenosnosť osobných údajov - dotknutá osoba má právo za určitých okolností požiadať 
prevádzkovateľa o prenos jej osobných údajov na inú tretiu stranu podľa jej výberu. Právo na prenosnosť sa 
však týka len osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ získal na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, 
ktorej jednou zo zmluvných strán je dotknutá osoba.  
 

 Právo namietať spracúvanie osobných údajov – dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných 
údajov, ak je vykonávané na základe plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo na základe 
legitímnych oprávnených záujmov prevádzkovateľa. V prípade, ak nemá prevádzkovateľ legitímny právny 
základ na ďalšie spracúvanie osobných údajov a dotknutá osoba podá námietku, nebude prevádzkovateľ jej 
osobné údaje ďalej spracúvať. 

 

 Právo podať návrh na začatie konania - každá dotknutá osoba alebo osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá 
na svojich právach na ochranu osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania na adresu: Úrad 
na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07, Bratislava, 
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk , email: statny.dozor@pdp.gov.sk. 
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