Účely spracúvania osobných údajov

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
REGISTER AUTENTIFIKAČNÝCH CERTIFIKÁTOV

1. Účel spracúvania osobných údajov:
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom spravovania a servisovania autentifikačných
certifikátov, a za účelom vytvárania samostatných kariet správcom komunikačnej časti.
Autentifikačný certifikát je elektronický dokument, ktorý preukazuje elektronickú identitu
toho, komu bol vydaný, a používa sa na účely identifikácie a autentifikácie pri
automatizovanom prístupe k informačnému systému alebo elektronickej komunikácii, ktoré
súvisia s výkonom verejnej moci, alebo na účely automatizovaného prístupu do elektronickej
schránky alebo disponovanie s elektronickou schránkou na základe Zákona č. 305/2013 Z. z.
Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), Zákona č. 351/2011 Z. z. Zákon o
elektronických komunikáciách.
Tieto autentifikačné certifikáty a samostatné kartičky, ktoré sú potrebné pre správcu
komunikačnej časti, obsahujú osobné údaje, ktoré sú potrebné k prihláseniu na elektronickú
komunikáciu cez www.slovensko.sk.

2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
•

Za účelom spravovania a servisovania autentifikačných certifikátov:
o

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) 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).

•

Za účelom vytvárania samostatných kariet správcom komunikačnej časti:
o

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) 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).
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3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
•

Za účelom spravovania a servisovania autentifikačných certifikátov:
o

Zákon č. 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente),

o

Zákon č. 351/2011 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách

o

Vyhláška č. 78/2020 Z. z. Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej
republiky pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné
technológie verejnej správy

•

Za účelom vytvárania samostatných kariet správcom komunikačnej časti:
o

Zákon č. 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente),

o

Zákon č. 351/2011 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách

o

Vyhláška č. 78/2020 Z. z. Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky
pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej
správy

4. Zoznam osobných údajov:
•

Za účelom spravovania a servisovania autentifikačných certifikátov:
o

•

Titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, pracovné zaradenie

Za účelom vytvárania samostatných kariet správcom komunikačnej časti:
o

Titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, pracovné zaradenie.

5. Dotknuté osoby:
Zamestnanci – držitelia autentifikačného certifikátu.

6. Lehoty uloženia osobných údajov:
•

Lehota uloženia osobných údajov je 5 rokov.

•

Lehota uloženia osobných údajov oprávnenej osoby na elektronickú komunikáciu
cez www.slovensko.sk po dobu trvania pracovného pomeru.
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7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:
Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa
nevykonáva.

8. Postup osobných údajov do tretích krajín:
Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

9.

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných
predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej
a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej,
administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými
právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

10. Kategória osobných údajov:
Bežné osobné údaje.

11. Zverejňovanie osobných údajov
Osobné údaje sa nezverejňujú.

12. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

Tretie strany
Iný oprávnený subjekt

Právny základ
na základe článku 6 ods. 1 písm. c) 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).

Príslušný súd,

Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový
poriadok
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Orgány činné v trestnom konaní

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
v znení neskorších predpisov

Úrad podpredsedu vlády

Zákon č. 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej
moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o e-Governmente)

Sprostredkovateľ

na základe sprostredkovateľskej zmluvy článku
28 ods. 3 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

o ochrane údajov).

(všeobecné

nariadenie

