Oznámenie členom technických komisií, subkomisií a pracovných skupín
V súvislosti so spracúvaním 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 úradu v oblasti tvorby technických noriem podľa § 6 zákona č. 60/2018 Z. z.
o technickej normalizácií.
Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je členstvo v technických komisiách, subkomisiách
a pracovných skupinách, prostredníctvom ktorého sa zapájate do činností technickej normalizácie.
Úrad ako prevádzkovateľ získava Vaše osobné údaje výlučne od Vás ako dotknutej osoby alebo
právneho subjektu, ktorý Vás nominoval ako odborníka pre činnosti technickej normalizácie.
Neposkytnutie osobných údajov dotknutých osôb by mohlo mať za následok nemožnosť účasti
dotknutých osôb na normalizačnej práci.
Vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefonický kontakt, adresa
trvalého pobytu (v prípade čestných členov), preukázanie odbornej spôsobilosti (vyhlásenie o odbornej
spôsobilosti, profesijný životopis, živnostenský list, licencia, osvedčenie) sú zhromažďované,
používané, zdieľané a archivované na účely činností technických komisií vymedzených rozsahom ich
pôsobnosti podľa Štatútu a rokovacieho poriadku technických komisií, subkomisií a pracovných
skupín. Vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno a priezvisko, e-mailová adresa a telefonický kontakt
budú použité za účelom komunikácie s Vami ako členom technickej komisie, subkomisie, pracovnej
skupiny, aby Vás úrad mohol vhodne a personalizovane oslovovať a kontaktovať, keď s Vami budeme
komunikovať. Vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno a priezvisko a e-mailová adresa budú použité
za účelom zriadenia prístupu k pracovným dokumentom európskych a medzinárodných technických
komisií prostredníctvom portálu ISOlution so sídlom vo Švajčiarsku a za účelom zverejnenia členov
technických komisií, subkomisií a pracovných skupín na webovom sídle úradu v časti Národné
technické komisie.
Úrad je oprávnený spracúvať Vaše osobné údaje do doby, kým trvá účel spracúvania osobných údajov
určený úradom ako prevádzkovateľom vzhľadom na zásadu minimalizácie uchovávania. Vaše osobné
údaje budú spracúvané po dobu Vášho členstva v technickej komisii, subkomisii alebo pracovnej
skupine 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. Prístup k Vašim osobným údajom majú len oprávnené
osoby úradu ako prevádzkovateľa.
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.

Prístup k Vašim osobným údajom majú len oprávnené osoby úradu ako prevádzkovateľa.
Vaše osobné údaje sú predmetom prenosu do Centrálneho sekretariátu organizácie ISO, ktorá
prevádzkuje portál ISOlution so sídlom vo Švajčiarsku a ktorý zaručuje primeranú ochranu osobných
údajov. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.
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 Vašich 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.

