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I N F O R M Á C I E  
o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby. 

 
Občianske združenie s názvom ESTHER (v texte ďalej ako „prevádzkovateľ“) prostredníctvom svojho 

strediska Komunitný domov ESTHER – zariadenie núdzového bývania, týmto podľa článku 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 takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (v texte ďalej ako „zákon č. 18/2018 Z.z.“), vydáva informačný 

dokument, ktorým vymedzuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov prijímateľov 

Komunitného domova ESTHER – zariadenie núdzového bývania (v texte ďalej ako „dotknutá osoba“), 

tohto   z n e n i a: 

 

 

(A) Prevádzkovateľ: 

ESTHER s právnou formou občianskeho združenia, IČO: 42 163 129, so sídlom Hlohovec, ul. 

R. Dilonga 127/2, PSČ 920 01, tel.: 0940 183 902, e-mail: estherobcianskezdruzenie@ 

gmail.com. 

Prevádzkovateľ nie je povinný ustanoviť zodpovednú osobu na spracúvanie osobných údajov.  

 

(B) Účel spracúvania osobných údajov: 

Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie sociálnej služby na základe uzatvorenej 

Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, ktorú prevádzkovateľ uzatvoril s dotknutou osobou 

podľa § 74 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 

  

(C) Právny základ spracúvania osobných údajov: 

Konštatuje sa zákonnosť spracúvania osobných údajov podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 

18/2018 Z.z., na právnom základe zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene 

a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov. 

 

(D) Príjemcovia, alebo kategória príjemcov: 
V súvislosti s plnením Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je v individuálnych prípadoch 

dotknutých osôb nevyhnutné komunikovať s tretími stranami, čím prichádza k spracúvaniu 

osobných údajov týmito príjemcami: 

 Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, podľa miestnej príslušnosti v rámci celej 

Slovenskej republiky;  

 Okresné a Krajské súdy, podľa miestnej príslušnosti v rámci celej Slovenskej 

republiky; 

 Policajný zbor Slovenskej republiky; 

 Orgány územnej samosprávy; 

 Nemocnice a  

 Predškolské a školské zariadenia. 

  

(E) Prevádzkovateľ spracúvania osobných údajov vyhlasuje, že osobné údaje nebudú prenášané 

do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. 

 

(F) Doba uchovávania osobných údajov: 
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Prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať osobné údaje dotknutej osoby do doby trvania 

Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a následne, po zániku Zmluvy o poskytovaní sociálnej 

služby, po dobu povinnej archivácie osobnej spisovej dokumentácie dotknutej osoby, ktorú 

ustanovuje osobitný predpis, t.j. desať rokov. 

 

(G) Práva dotknutej osoby: 

 Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa 

spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Informácie podľa § 21 ods. 1 a 2 

zákona č. 18/2018 Z.z. je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe 

spôsobom podľa jej požiadavky; 
 Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil 

nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania 

osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov; 
 Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal 

osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená 

niektorá z podmienok v § 23 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z.z. alebo ak je spracúvanie 

potrebné kvôli dôvodom v § 23 ods. 4 zákona č. 18/2018 Z.z.; 
 Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných 

údajov, ak ide o prípady podľa § 24 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z.; 
 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu 

týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) 

alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. 

Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné 

oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami 

alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. 

 

(H) Každá dotknutá osoba má právo obrátiť sa na dozorný orgán, ktorým je v Slovenskej 

republike Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sťažnosťou, resp. podať 

návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. Kontaktná adresa Úradu 

na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky je: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-

mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. 

 

(I) Dotknutá osoba ....................................................................................... (meno, priezvisko 

a dátum narodenia) týmto vyhlasuje a zároveň svojim podpisom výslovne potvrdzuje, že si 

informácie obsiahnuté v tomto dokumente prečítala, porozumela im a zároveň vyhlasuje, že 

preberá jedno vyhotovenie tohto dokumentu. Vyhlásenie podľa predchádzajúcej vety činí 

dotknutá osoba aj v mene jej maloletých detí, ktorých je zákonnou zástupkyňou. 

 

 

 

 

V Hlohovci, dňa ...........................         ....................................... 

                                                                                                                            podpis  

                                                                                                                     dotknutej osoby 

 

 

 

 

Vypracoval: Bc. Erik Múcska 

                     právnik ESTHER 

 

 


