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Zásady 
spracúvania osobných údajov fyzických osôb 

V Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 
 

 
 Zásady spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Domove sociálnych služieb pre 
deti a dospelých KAMPINO (ďalej len „prevádzkovateľ“) poskytujú informáciu podľa § 19 a 
§ 20 zákona č. 18/2018 Z. . o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov? 
 
Vaše údaje spracováva (je ich prevádzkovateľom) subjekt, ktorý vymedzí účel a prostriedky 
spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene alebo na základe 
osobitných právnych predpisu. Týmto subjektom je Domov sociálnych služieb pre deti 
a dospelých KAMPINO na Haanovej ulici č. 36-38, 851 04 Bratislava; IČO: 00641413. 
Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva prostredníctvom  poverených osôb – zamestnancov, 
ktorí boli poučení o ochrane osobných údajov a o povinnosti zachovávať mlčanlivosť. 
Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na 
spracúvanie a ochranu osobných údajov. Túto osobu môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese 
kampino@kampino.sk 
 

2. Na aké účely spracúva prevádzkovateľ Vaše osobné údaje? 
 
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb podľa všeobecne záväzných právnych 
predpisov a Bezpečnostného projektu GDPR. Na ich spracúvanie nie je spravidla potrebný 
súhlas dotknutej osoby a poskytnutie osobných údajov je zákonnou alebo zmluvnou 
povinnosťou. V prípade ak dotknutá osoba osobné údaje potrebné na účely podľa legislatívy 
prevádzkovateľovi neposkytne, prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť vykonať úkony, ktoré 
bez poskytnutých osobných údajov nie je možné vykonať. 
Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o ochrane 
osobných údajov“), všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 679/2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ ES a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. 
V prípade, ak spracovanie osobných údajov je založené na základe všeobecne záväzného 
právneho predpisu, zmluvy alebo oprávneného záujmu prevádzkovateľa, prevádzkovateľ je 
povinný na spracúvanie osobných údajov získať súhlas dotknutej osoby. Súhlas je vždy udelený 
dobrovoľne a nesmie ovplyvniť poskytnutie služby. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať bez 
právnych následkov na poskytnutie služby. 
 
 
 



3. Aký je rozsah spracúvania Vašich osobných údajov? 
 
Prevádzkovateľ spracúva najmä osobné údaje určené všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. Kategórie spracúvaných osobných údajov zahŕňajú najmä identifikačné a kontaktné 
údaje dotknutej osoby, údaje o narodení a pobyte, údaje potrebné na zrealizovanie platby, údaje 
potrebné na preukázanie skutočnosti vyžadovaných zákonom. 
V prípade, ak to vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy prevádzkovateľ spracúva aj 
osobitnú kategóriu osobných údajov, napr. údaje o zdraví alebo požaduje uvedenie rodného 
čísla – indikátora dotknutej osoby. 
 

4. Komu prevádzkovateľ odovzdáva Vaše osobné údaje? 
 
Prevádzkovateľ podľa všeobecne platných právnych predpisov má povinnosť zdieľať Vaše 
osobné údaje s orgánmi verejnej moci; bez Vášho súhlasu môže spracúvaním osobných údajov 
poveriť sprostredkovateľa za účelom spracovania osobných údajov v mene prevádzkovateľa, 
na základe zmluvy. 
Príjemcami Vašich osobných údajov sú napr.: 

• orgány štátnej správy a verejnej moci 
• súdy 
• orgány činné v trestnom konaní 
• exekútori 
• sťažovatelia a osoby, ktorých sa sťažnosť týka. 

 
5. Ako dlho prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje? 

 
Vaše osobné údaje sú uchovávané podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. 
Prevádzkovateľ je povinný viesť registratúru podľa internej smernice podľa zákona č. 395/2022 
Z. z. o archívoch a registratúrach, schválenej Štátnym archívom. Sú v nej stanovené doby 
spracúvania, archivácie a likvidácie osobných údajov, ktoré sú súčasťou registratúrnych 
záznamov. 
V prípade záujmu môžete túto informáciu získať z nahliadnutia do interného predpisu 
prevádzkovateľa alebo osloviť zamestnanca alebo zodpovednú osobu. 
Pri nakladaní s osobnými údajmi prevádzkovateľ dodržiava zásadu minimalizácie, počas ktorej 
je povinný uchovávať osobné údaje. Takto Vaše osobné údaje anonymizuje zo svojich databáz 
a informačných systémov. 
Prevádzkovateľ má určené interné pravidlá uchovávania osobných údajov na zaistenie 
uchovávania osobných údajov podľa stanovených oprávnení a povinností. Prístup k osobným 
údajom vedených prevádzkovateľom je kontrolovaný a povolený je iba osobám, ktoré to 
potrebujú pre výkon svojich pracovných povinností s uchovaním zásady obmedzenia prístupu 
k osobným údajom. 
 

6. Používa prevádzkovateľ automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie? 
 
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov prevádzkovateľ nevyužíva automatizované 
individuálne rozhodovanie a profilovanie. 
 
 
 
 
 



7. Odkiaľ prevádzkovateľ získal Vaše osobné údaje? 
 
Osobné údaje spracúvaných o dotknutej osoby prevádzkovateľ získa od Vás osobne 
prostredníctvom elektronických žiadostí alebo žiadostí v listinnej podobe podaných Vami 
osobne v DSS KAMPINO alebo prostredníctvom Poštového úradu. 
V prípade, že neviete odkiaľ prevádzkovateľ získal Vaše osobné údaje, máte právo využiť 
prístup k osobným údajom – popísané nižšie alebo kontaktujte zodpovednú osobu. 
 

8.  Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov? 
 
Podľa § 21 až § 29 zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba, na základe písomnej 
žiadosti, právo vyžadovať od prevádzkovateľa: 
 

• Právo na prístup k osobným údajom 
 
Dotknutá osoba má právo na informáciu o tom aké osobné údaje prevádzkovateľ spracováva. 
Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe ako informáciu kópiu spracúvaných 
osobných údajov. 
Na žiadosť dotknutej osoby prevádzkovateľ informuje o: 
účele spracúvania osobných údajov, 

- Kategórii spracúvaných osobných údajov, 
- príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje 

poskytnuté, 
- dobe uchovávania osobných údajov prípadne informáciu o kritériách na jej určenie, 
- práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov, ich vymazanie alebo 

obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, 
- práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu 

osobných údajov vo forme sťažnosti, 
- informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ osobné údaje neboli získané priamo od 

dotknutej osoby, 
- informácie o tom, čo dochádza k automatizovanému rozhodovanie a profilovaniu, 
- informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácie. 
 

• Právo na výmaz  
 
V zákonom stanovených prípadoch je prevádzkovateľ povinný osobné údaje dotknutej osoby, 
na základe písomnej žiadosti, vymazať (právo byť zabudnutý). Takéto právo podlieha 
preskúmaniu zodpovednej osoby, ktorá dohliadne na vymazanie osobných údajov. 
 

• Právo na obmedzenie spracúvania 
 
V prípade, ak dotknutá osoba bude namietať spracúvanie nesprávnych osobných údajov alebo 
nezákonnosť ich spracúvania alebo ak osobné údaje bude potrebovať na uplatnenie právnych 
nárokov alebo bude namietať oprávnený záujem spracúvania osobných údajov bez súhlasu, má 
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, počas doby overenia dôvodov, pre ktoré 
dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov. Počas obmedzenia nie je možné, okrem 
zákonom stanovených výnimiek, s osobnými údajmi nakladať. 
 
 



• Právo na prenosnosť údajov 
 

V prípade spracúvania osobných údajov dotknutej osoby automatizovane, na základe 
udeleného súhlasu alebo zmluvy, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe kópiu 
osobných údajov v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; takto získané osobné 
údaje môže dotknutá osoba preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. 

 
• Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie. 

 
Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 
ako dozorný orgán má oprávnená osoba kedykoľvek na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 
27; tel. číslo: +421(2)3231 3220; tttps://dataprotection.gov.sk. 
 

• Uplatnenie svojich práv. 
 
Práva podľa zákona o ochrane osobných údajov si môže oprávnená osoba kedykoľvek uplatniť 
osobne u prevádzkovateľa a písomne na adrese DSS pre deti a dospelých KAMPINO, Haanova 
č. 36-38, 851 04 Bratislava alebo kontaktovaním zodpovednej osoby na e-mailovej adrese: 
kampino@kampino.sk 
 
 
 
 
 
V Bratislave, 01. 01. 2019 
 
 
  
 
 
 

 
 


