Oznámenie členom Rady pre technickú normalizáciu
v súvislosti so spracúvaním osobných údajov
V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany Úradu pre normalizáciu, metrológiu
a skúšobníctvo Slovenskej republiky so sídlom Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava (ďalej len „úrad“)
ako prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“)
týmto poskytujeme informácie podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“).
Vaše osobné údaje spracúvame na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR v rozsahu nevyhnutnom na
plnenie úloh Rady pre technickú normalizáciu, za účelom Vašej identifikácie ako člena Rady (titul,
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mailová adresa), a to za účelom riadneho
plnenia úloh úradu, aby Vás mohol vhodne a personalizovane oslovovať a kontaktovať, keď s Vami
budeme komunikovať v súvislosti s Vašim členstvom v Rade pre technickú normalizáciu (ďalej len
„Rada“). Úrad takto získané osobné údaje využíva a bude využívať výlučne na účely kontaktovania
ako člena Rady pre technickú normalizáciu pri komunikácii s ňou, na účely zhromažďovania
a uchovávania týchto údajov v interných databázach úradu počas trvania Vášho členstva v Rade.
Úrad má zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri prípadnej kontrole, dozornej činnosti
alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.
Úrad je oprávnený uchovávať Vaše osobné údaje do doby, kým trvá účel spracúvania osobných
údajov určený prevádzkovateľom vzhľadom na zásadu minimalizácie uchovávania. Vaše osobné údaje
budú spracúvané po dobu Vášho členstva v Rade a uchovávané podľa zákona č. 395/2002 Z. z.
o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v spojení s Registratúrnym poriadkom a
plánom úradu, ktorý schvaľuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Dokumentácia k činnosti
Rady pre technickú normalizáciu je v zmysle Registratúrneho poriadku a plánu prevádzkovateľa
uchovávaná 5 rokov.
Prístup k Vašim osobným údajom majú len oprávnené osoby úradu ako prevádzkovateľa.
Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.
Vaše osobné údaje nie sú predmetom prenosu do tretej krajiny ani predmetom prenosu do
medzinárodnej organizácie.
Podľa čl. 15 GDPR máte právo na prístup k osobným údajom.
Podľa čl. 16 GDPR máte právo na opravu osobných údajov.
V súlade s čl. 17 ods. 3 psím. b) GDPR nemáte právo na výmaz osobných údajov.
Máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR
Vzhľadom na právny základ spracúvania osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR nemáte
právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR

Ako dotknutá osoba máte podľa čl. 21 GDPR právo namietať spracúvanie osobných údajov vzhľadom
na právny základ podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR.
Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov môžete ako dotknutá osoba adresovať
zodpovednej
osobe
prevádzkovateľa
prostredníctvom
e-mailovej
adresy:
zodpovednaosoba@normoff.gov.sk.
Ako dotknutá osoba tiež máte 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. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

