
Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany 

osobných údajov v súvislosti s poskytovaním podpory z 

Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci 

Programu obnovy dediny 

 

 
Slovenská agentúra životného prostredia v súvislosti s poskytovaním podpory formou dotácie 

z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny poskytuje v súlade s čl. 13 a 14 

nariadenia č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenia GDPR“) a § 19 a 20 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) nasledovné informácie týkajúce sa spracúvania 

osobných údajov: 

 

1. Identifikačné a kontaktné údaje 

 

Prevádzkovateľ: Slovenská agentúra životného prostredia 

   Tajovského 323/28, 974 09 Banská Bystrica  

web: obnovadediny.sk 
 

 

Kontakt na zodpovednú osobu: podinfo@sazp.sk 

tel. :  048/ 4374 176, 048/4374 173 
 

 

 

2. Informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov 

 

Spracúvanie osobných údajov je vykonávané za účelom posúdenia a implementácie projektov na 

poskytnutie podpory. Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe zákona č. 587/2004 Z. z. 

o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o fonde“), kedy je dotknutá osoba povinná osobné údaje poskytnúť. Slovenská 

agentúra životného prostredia posudzuje žiadosti o poskytnutie podpory po vecnej, ako aj odbornej 

stránke v súlade so zákonom o fonde.  

 

Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám sa 

neuskutočňuje, prevádzkovateľovi nevyplýva  z osobitných predpisov  a ani takýto prenos nezamýšľa 

vykonávať. Prevádzkovateľ nevykonáva ani spracúvanie osobných údajov založené na 

automatizovanom individuálnom rozhodovaní a nevykonáva ani profilovanie. 

 

Osobné údaje sa spracúvajú po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracúvania a uchovávajú 5 

rokov v prípade neúspešných žiadostí, inak 10 rokov. Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje likvidujú 

v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. 

 

3. Ochrana práv dotknutých osôb  

 

V súlade s čl. 15 až 22 nariadenia GDPR a § 21 až 28 zákona o ochrane osobných údajov dotknutá 

osoba je oprávnená uplatniť si práva dotknutých osôb, najmä právo na potvrdenie o spracúvaní 

osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom a informáciám týkajúcich sa spracúvania 
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osobných údajov, právo na opravu nesprávnych a právo na doplnenie neúplných osobných údajov, 

právo na výmaz osobných údajov, právo     na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Svoje práva 

si dotknutá osoba môže uplatniť najmä prostredníctvom kontaktných údajov prevádzkovateľa 

uvedených vyššie. 

 

Ak dotknutá osoba má akékoľvek otázky súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov, má právo 

kedykoľvek kontaktovať sekretariát POD Slovenskej agentúry životného prostredia prostredníctvom 

emailu alebo telefonického kontaktu uvedeného vyššie. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri 

spracúvaní osobných údajov boli porušené jej práva chránené nariadením a zákonom o ochrane 

osobných údajov, má právo podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 

sťažnosť, resp. návrh na začatie konania. 


