
 
INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV   

URČENÁ  PRE DOTKNUTÉ OSOBY 
V SÚVISLOSTI SO ZABEZPEČENÍM SPOLUPRÁCE PRI TVORBE EURÓPSKYCH A MEDZINÁRODNÝCH 

NORIEM S MEDZINÁRODNÝMI NORMALIZAČNÝMI ORGÁNMI A EURÓPSKYMI 
NORMALIZAČNÝMI ORGANIZÁCIAMI 

Tento dokument obsahuje informácie týkajúce sa účelu spracúvania, podmienok získavania, 
samotného spracúvania, poskytovania osobných údajov, príjemcov, prenosu osobných 
údajov, ako aj  informácie o právach dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané 
za účelom  zabezpečenia tvorby európskych a medzinárodných noriem  na základe dohody 
o spolupráci pri tvorbe európskych a medzinárodných noriem, súhlasu dotknutých osôb a na 
základe § 6 zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii.   

V rámci zabezpečenia spolupráce pri tvorbe európskych a medzinárodných  noriem 
s medzinárodnými normalizačnými orgánmi a európskymi normalizačnými organizáciami  
na základe dohody o spolupráci pri tvorbe európskych a medzinárodných noriem 
prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktorými sú: 

- fyzická osoba - podnikateľ, ktorá sa zapája do tvorby európskych a medzinárodných 
noriem na základe dohody o spolupráci pri tvorbe európskych a medzinárodných 
noriem  ako spracovateľ európskych a medzinárodných noriem  a 

- fyzická osoba, ktorá sa zapája do tvorby európskych a medzinárodných noriem na 
základe dohody o spolupráci pri tvorbe európskych a medzinárodných noriem medzi 
úradom a spracovateľom európskych a medzinárodných noriem, ktorým je právnická 
osoba alebo fyzická osoba podnikateľ a je spracovateľom európskych 
a medzinárodných noriem určená ako zodpovedný zamestnanec (ďalej len 
„zodpovedný zamestnanec spracovateľa“). 

V rámci zabezpečenia spolupráce pri tvorbe európskych a medzinárodných noriem 
s medzinárodnými normalizačnými orgánmi a európskymi normalizačnými organizáciami  
na základe súhlasu dotknutých osôb prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých 
osôb, ktorými sú fyzické osoby – experti pracujúci v pracovných skupinách európskych alebo 
medzinárodných technických komisií. 
 

V rámci zabezpečenia spolupráce pri tvorbe európskych a medzinárodných noriem 
s medzinárodnými normalizačnými orgánmi a európskymi normalizačnými organizáciami 
 na základe § 6 zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii prevádzkovateľ 
spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktorými sú fyzické osoby – členovia technických 
komisií za oblasť technických komisií. 
 
Na účel zabezpečenia tvorby európskych a medzinárodných noriem na základe dohody 
o spolupráci pri tvorbe európskych a medzinárodných noriem sú spracúvané  aj osobné 
údaje fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom spracovateľa európskych 
a medzinárodných noriem  – právnickej osoby v rozsahu titul, meno a priezvisko. 
K zabezpečeniu tvorby európskych a medzinárodných noriem medzi prevádzkovateľom 
a spracovateľom – právnickou osobou alebo spracovateľom - fyzickou osobou podnikateľom 
sú spracúvané aj osobné údaje (titul, meno,  priezvisko, adresa elektronickej pošty a telefón) 
zodpovedného zamestnanca spracovateľa. Osobné údaje týchto zástupcov poskytuje 
spracovateľ – právnická osoba prevádzkovateľovi  v súlade  s § 78 ods. 3 zákona o ochrane 
osobných údajov, v inom prípade len po predchádzajúcom písomnom súhlase dotknutej 
osoby.  
 
Na účel zabezpečenia tvorby európskych a medzinárodných noriem na základe súhlasu 
dotknutých osôb prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu 



 
titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa elektronickej pošty, telefón, národná 
rola, vzťah k národnému normalizačnému orgánu alebo národnému komitétu, životopis 
(vrátane pohlavia, fotografie, národnosti, vzdelania, profesijnej praxe; ak to bude potrebné na 
posúdenie napríklad na funkciu predsedu európskej alebo medzinárodnej technickej komisie 
alebo subkomisie), údaje z cestového pasu alebo občianskeho preukazu (ak bude potrebné 
vydať víza). 
 
Na účel zabezpečenia tvorby európskych a medzinárodných noriem na základe § 6 zákona 
č.60/2018 Z. z. o technickej normalizácii prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých 
osôb v rozsahu titul, meno, priezvisko a  adresa elektronickej pošty. 

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb na základe dohody o spolupráci je v súlade 
s ustanovením čl. 6 ods. 1 písm. b) 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 (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“), t. j. spracúvanie osobných údajov je 
nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. V prípade 
dotknutej osoby, ktorou je zodpovedný zamestnanec spracovateľa medzinárodnej 
spolupráce je spracúvanie osobných údajov v súlade s § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
o ochrane osobných údajov“), t. j. poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby v rozsahu 
titul, meno, priezvisko a adresa elektronickej pošty na pracovisko je potrebné v súvislosti 
s plnením pracovných povinností, služobných povinností alebo funkčných povinností 
dotknutej osoby. Ak spracovateľ – právnická osoba poskytuje úradu osobné údaje dotknutej 
osoby – zodpovedného zamestnanca v inom prípade ako podľa § 78 ods. 3 zákona o 
ochrane osobných údajov  alebo v rozsahu nad rámec ustanovený v § 78 ods. 3 zákona o 
ochrane osobných údajov, spracúvanie osobných údajov zodpovedného zamestnanca je v 
súlade s ustanovením čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, t. j. zodpovedný zamestnanec vyjadril 
súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, ktorým disponuje spracovateľ normy – 
právnická osoba.  

Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie tvorby európskych a medzinárodných 
noriem.  

Prevádzkovateľ získava osobné údaje dotknutých osôb priamo od dotknutých osôb alebo od 
spracovateľov – právnických osôb alebo od spracovateľov – fyzických osôb podnikateľov. 
Neposkytnutie osobných údajov dotknutých osôb by mohlo mať za následok nemožnosť 
účasti dotknutých osôb na tvorbe európskych a medzinárodných noriem. 

Osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu titul, meno  priezvisko, adresa elektronickej pošty 
a telefón sú zhromažďované, používané, zdieľané a archivované na účel zabezpečenia 
tvorby európskych a medzinárodných noriem, najmä formou evidencie v internom 
informačnom systéme odboru technickej normalizácie, evidencie v informačných systémoch 
medzinárodných normalizačných orgánoch a európskych normalizačných organizácií, 
registrácie na zasadnutia európskych alebo medzinárodných technických komisií, subkomisií 
alebo pracovných skupín. Osobné údaje dotknutých osôb sú spracovávané 
prevádzkovateľom a jeho zamestnancami. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným 
údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce 
s prevádzkovateľom. Osobné údaje sú poskytované medzinárodným normalizačným 
orgánom (Medzinárodnej organizácií pre normalizáciu, Medzinárodnej elektrotechnickej 
komisii), európskym normalizačným organizáciám (Európskemu výboru pre normalizáciu, 
Európskemu výboru pre normalizáciu v elektrotechnike, Európskemu inštitútu pre 
telekomunikačné normy), členom medzinárodných normalizačných orgánov a členom 
európskych normalizačných organizácií.  



 
Osobné údaje spracovateľov - fyzických osôb a riešiteľov úloh technickej normalizácie sa 
poskytujú za účelom výkonu finančného auditu zameraného na kontrolu použitia finančných 
prostriedkov európskej únie na implementáciu európskych normalizačných dokumentov do 
sústavy slovenských technických noriem aj subjektu vykonávajúcemu audit. Prevádzkovateľ 
má zákonnú povinnosť poskytnúť osobné údaje dotknutých osôb pri kontrole, dozornej 
činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva 
z osobitných predpisov.  

Prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať osobné údaje do doby, kým trvá účel spracúvania 
osobných údajov určený prevádzkovateľom vzhľadom na zásadu minimalizácie uchovávania. 
Osobné údaje sú spracovávané v internom informačnom systéme odboru technickej 
normalizácie, v informačných systémoch medzinárodných normalizačných orgánoch a 
európskych normalizačných organizácií po dobu trvania aktívnej účasti na tvorbe európskych 
a medzinárodných noriem. Osobné údaje v rámci registrácie na zasadnutia európskych 
alebo medzinárodných technických komisií, subkomisií alebo pracovných skupín sú 
spracovávané po dobu trvania aktívnej účasti na tvorbe európskych a medzinárodných 
noriem.  Na uchovávanie niektorých osobných údajov sa vzťahuje zákon 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 zabezpečeniu tvorby európskych a medzinárodných noriem je v zmysle 
Registratúrneho poriadku a plánu prevádzkovateľa uchovávaná 10 rokov. Osobné údaje sú 
poskytované medzinárodným normalizačným orgánom (Medzinárodnej organizácií pre 
normalizáciu, Medzinárodnej elektrotechnickej komisii) so sídlom vo Švajčiarsku, európskym 
normalizačným organizáciám (Európskemu výboru pre normalizáciu, Európskemu výboru 
pre normalizáciu v elektrotechnike) so sídlom v Belgicku, členom medzinárodných 
normalizačných orgánov a členom európskych normalizačných organizácií, ktorí organizujú 
zasadnutia medzinárodných technických komisií, subkomisií a pracovných skupín alebo 
zasadnutia európskych technických komisií, subkomisií a pracovných skupín. 

Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.  

Dotknutá osoba má podľa čl. 15 GDPR právo na prístup k osobným údajom. 

Dotknutá osoba má podľa čl. 16 GDPR právo na opravu osobných údajov.  

Dotknutá osoba nemá podľa čl. 17 ods. 3 psím. d) GDPR právo na výmaz osobných údajov.  

Dotknutá osoba má podľa čl. 18 GDPR právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov.  

Dotknutá osoba má podľa čl. 20 GDPR za určitých okolností právo na prenosnosť osobných 
údajov. 

Ak je spracúvanie osobných údajov založené na právnom základe podľa článku 6 ods. 1 
písm. e) alebo f) má dotknutá osoba za určitých okolností právo namietať spracúvanie 
osobných údajov podľa čl. 21 GDPR. 

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. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov sa dotknutá 
osoba môže obrátiť na zodpovednú osobu prevádzkovateľa na adrese elektronickej pošty: 
zodpovednaosoba@normoff.gov.sk. 
 

 

 


