
Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov 
 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti so súťažným kvízom pri príležitosti Svetového 

dňa životného prostredia „Ako dobre sa vyznáš v témach životného prostredia?“ poskytuje v súlade s čl. 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, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 

o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných 

údajov“) nasledovné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov: 
 

1. Identifikačné a kontaktné údaje 
 

Prevádzkovateľ:   Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

     Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 

e-mail: podatelna@enviro.gov.sk, tel.: +421 2 59561111 
 

Kontakt na zodpovednú osobu:   zodpovednaosoba@enviro.gov.sk 
 

2. Informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov 
 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky s cieľom zvýšenia povedomia a znalosti o životnom prostredí 

na Slovensku usporiada súťaž zverejnenú na sociálnych sieťach Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky - Facebook a Instagram. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje súťažiacich v rozsahu, v akom sú prístupné 

verejnosti na sociálnej sieti, na ktorej sa autor komentára (sociálna sieť Facebook) alebo autor reakcie (sociálna sieť 

Instagram) zapojil do súťaže a v nevyhnutnom rozsahu, najmä meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo 

a poštová adresa, ak sa stane výhercom. Údaje poskytnuté prevádzkovateľovi zverejnením odpovede v komentári 

pod príspevkom (sociálna sieť Facebook) alebo reakciou na Insta-Stories (sociálna sieť Instagram) budú použité 

na účely účasti v súťaži, vyhodnotenia súťaže a doručenia výhry. Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva 

na základe súhlasu dotknutej osoby, za ktorý sa považuje moment zverejnenia komentára k príspevku so súťažnými 

otázkami zverejnenými na sociálnej sieti prevádzkovateľa - Facebook alebo moment odoslania reakcie              

na Insta-Stories na sociálnej sieti prevádzkovateľa - Instagram. Súťažiaci mladší ako 18 rokov sú povinní mať súhlas 

zákonného zástupcu s účasťou v súťaži a s prípadným prevzatím výhry. Bez spracúvania osobných údajov nie je 

možné sa tejto súťaže zúčastniť. Súhlas dotknutej osoby, ako aj účasť v súťaži, sú dobrovoľné. Dotknutá osoba má 

právo súhlas kedykoľvek odvolať; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov 

založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Osobné údaje sa neposkytujú iným osobám, pokiaľ osobitný 

zákon neustanoví inak alebo dotknutá osoba neudelí na to súhlas. Osobné údaje sa uchovávajú na obdobie, ktoré je 

nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania. Osobné údaje účastníkov súťaže budú vymazané najneskôr 

po ukončení súťaže a odovzdaní výhry. Osobné údaje sa likvidujú v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch 

a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám sa neuskutočňuje, 

prevádzkovateľovi nevyplýva z osobitných predpisov a ani takýto prenos nezamýšľa vykonávať. Prevádzkovateľ 

nevykonáva ani spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, 

nevykonáva profilovanie. 
 

Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak neustanoví 

osobitný predpis, podľa ktorého Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky postupuje, alebo ak dotknutá 

osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas. 
 

3. Ochrana práv dotknutých osôb 
 

V súlade s čl. 15 až 22 nariadenia GDPR a § 21 až 28 zákona o ochrane osobných údajov dotknutá osoba je oprávnená 

uplatniť si práva dotknutých osôb, najmä právo na prístup k osobným údajom a informáciám týkajúcich sa 

spracúvania osobných údajov, právo na opravu nesprávnych a právo na doplnenie neúplných osobných údajov, právo 

na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, právo namietať vo vzťahu 

k spracúvaniu osobných údajov v konkrétnych situáciách. 
 

Svoje práva si dotknutá osoba môže uplatniť najmä prostredníctvom kontaktných údajov prevádzkovateľa uvedených 

vyššie. 
 

Ak dotknutá osoba má akékoľvek otázky súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov, má právo kedykoľvek 

kontaktovať zodpovednú osobu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. 
 

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej práva chránené nariadením 

GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov, má právo podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej 

republiky sťažnosť, resp. návrh na začatie konania. 


