Informácie o spracúvaní osobných údajov v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre

Účel spracúvania

Rozsah OÚ

Dôvod spracúvania

Právny základ spracúvania

Získavanie
súhlasu
dotknutej
osoby

okruh dotknutých osôb

Osobitná
kategória OÚ

Prijímatelia OÚ

Právny základ sprístupnenia

Presun do tretích
krajín

Retenčná politika

Projektová činnosť - fondy EÚ, evidencia v zmysle požiadaviek RO
Štrukturálne fondy

meno, priezvisko, titul, adresa TP, rodné číslo, dátum narodenia

spracovanie je nevyhnutné na splnenie
zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov
zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom
poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a
Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006
zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov

fyzické osoby uvedené vo výpise nie
z obchodného registra a vo výpise
z registra trestov

nie

Orgány vládneho auditu

zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
Nevykonáva sa
poskytovanej z fondov Európskej únie v znení
neskorších predpisov
zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z
európskych štrukturálnych a investičných fondov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

v zmysle registratúrneho
poriadku

spracúvanie na základe súhlasu dotknutých
osôb
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
výkone verejnej moci zverenej
prevádzkovateľovi

Čl. 6, ods. 1, písm. a) Nariadenia 2016/679 (EÚ)

fyzické osoby – záujemcovia
o poradenstvo
fyzické osoby – záujemcovia
o poradenstvo

áno

nie

nevzťahuje sa

Nevykonáva sa

nie

nie

údaje nie sú ďalej
poskytované
údaje nie sú ďalej
poskytované

nevzťahuje sa

Nevykonáva sa

v zmysle registratúrneho
poriadku
v zmysle registratúrneho
poriadku

fyzické osoby – žiadatelia
nie
o poskytnutie príspevku,
fyzické osoby - splnomocnenci,
ktorých určí žiadateľ, (žiadateľ
môže splnomocniť a inú osobu na
jeho zastupovanie),
fyzické osoby - kontaktné osoby
(osoba, ktorú žiadateľ uvedenie v
žiadosti o príspevok ako
kontaktná osoba).
fyzické osoby –uvedené vo výpise nie
z obchodného registra
zhotoviteľa; fyzické osoby –
odborne spôsobilé osoby na
inštaláciu zariadenia na využívanie
obnoviteľných zdrojov energie

nie

Ministerstvo životného
prostredia SR

zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z Nevykonáva sa
európskych štrukturálnych a investičných fondov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov

MAGIC INDUSTRY s.r.o.

Zmluva o dielo č. 98/2015/KGR, vrátane dodatkov k
zmluve

Ministerstvo životného
prostredia SR

zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z Nevykonáva sa
európskych štrukturálnych a investičných fondov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov

MAGIC INDUSTRY s.r.o.

Zmluva o dielo č. 98/2015/KGR, vrátane dodatkov k
zmluve

fyzické osoby – žiadatelia /
nie
zástupcovia PO žiadajúcich o
registráciu zariadenia do zoznamu
oprávnených zariadení

nie

Ministerstvo životného
prostredia SR

zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z Nevykonáva sa
európskych štrukturálnych a investičných fondov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov

v zmysle registratúrneho
poriadku

zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom
poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a
Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006
Schéma na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v znení dodatku č.1 - Schéma DM -1/2018 (schéma
pomoci de minimis)
Riadiaca dokumentácia OP VaI platná pre implementáciu národných projektov v sekcii MH SR
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
doplnení niektorých zákonov
výkone verejnej moci zverenej
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné
prevádzkovateľovi
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom
poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a
Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006
Schéma na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v znení dodatku č.1 - Schéma DM -1/2018 (schéma
pomoci de minimis)
Riadiaca dokumentácia OP VaI platná pre implementáciu národných projektov v sekcii MH SR

FO - štatutárni zástupcovia
nie
podnikateľských subjektov, ktoré
sú oprávnenými cieľovými
skupinami NP PRKP a FO podnikatelia, ktorí sú
oprávnenými cieľovými skupinami
NPPRKP

nie

Orgány vládneho auditu

zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z Nevykonáva sa
európskych štrukturálnych a investičných fondov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z
európskych štrukturálnych a investičných fondov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

v zmysle registratúrneho
poriadku

FO - štatutárni zástupcovia
nie
podnikateľských subjektov, ktoré
sú oprávnenými cieľovými
skupinami NP PRKP a FO podnikatelia, ktorí sú
oprávnenými cieľovými skupinami
NPPRKP // FO - účastníci podujatí
organizovaných v rámci NPPRKP

nie

verejnosť - propagačné
aktivity SIEA

Čl. 6, ods. 1, písm. e) Nariadenia 2016/679 (EÚ)

spracovanie je nevyhnutné na splnenie
zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

FO - zamestnanci na TPP a FO nie
pracovníci na príslušný typ
dohody o práci vykonávanej mimo
pracovného pomeru

nie

Riadiaci orgán NP

zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z Nevykonáva sa
európskych štrukturálnych a investičných fondov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

OP Kvalita životného prostredia
NP Žiť energiou - newsletter

e-mail

NP Žiť energiou - poradenstvo

titul, meno, priezvisko, e-mail, telefón, informácie z dokladu o vyúčtovaní za spotrebu
energie

NP Zelená domácnostiam spracúvanie žiadostí domácností

NP Zelená domácnostiam evidencia odborne spôsobilých
osôb

NP Zelená domácnostiam registrácia zariadení do zoznamu
oprávnených zariadení

OP Výskum a inovácie
NP Podpora rozvoja kreatívneho
priemyslu / vytvor.me predkladanie žiadostí o Kreatívne
vouchre, monitorovanie projektu
príjemcu KV a systém preplácania
kreatívnych voucherov

zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom
poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a
Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006
zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Partnerská dohoda SR na roky 2014 - 2020
meno, priezvisko, titul, adresa TP, dátum narodenia, rodné číslo, e- mail, telefónne číslo spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
doplnení niektorých zákonov
výkone verejnej moci zverenej
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné
prevádzkovateľovi
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom
poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a
Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006
zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov
zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Partnerská
dohoda Z.
SRz.na
roky 2014poskytovanom
- 2020
meno, priezvisko, titul, adresa TP, dátum narodenia, rodné číslo, e- mail, telefónne číslo spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy zákon
č. 292/2014
o príspevku
z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
doplnení niektorých zákonov
výkone verejnej moci zverenej
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné
prevádzkovateľovi
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom
poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a
Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006
zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov
zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Partnerská dohoda SR na roky 2014 - 2020
titul, meno, priezvisko, názov PO, email, telefónne číslo.
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
doplnení niektorých zákonov
výkone verejnej moci zverenej
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné
prevádzkovateľovi
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom
poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a
Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006
zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov
zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Partnerská dohoda SR na roky 2014 - 2020
Meno a priezvisko (oprávnená osoba/štatutárny zástupca):
Dátum narodenia (štatutári / FO-podnikatelia ):
Adresa bydliska (oprávnená osoba/štatutárny zástupca): // Register trestov FO
(štatutári / FO-podnikatelia )//

NP PRKP - účasť na informačných V rozsahu poskytnutých nepovinných súhlasov aj : podobizne - fotografie, hlasové
podujatiach NP PRKP
záznamy prejavu a audiovizuálne záznamy dotknutej osoby

NP PRKP - refundácia
personálnych výdavkov

personálne a mzdové informácie v rozsahu uvedenom na výplatnej páske, pracovnej
zmluve, resp. príslušnej dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru,
vrátane č. bank. účtu., a výkazov dokladujúcich vykonanú prácu a dochádzku

spracovanie je nevyhnutné na splnenie
zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom
poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a
Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006
Schéma na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v znení dodatku č.1 - Schéma DM -1/2018 (schéma
pomoci de minimis)
Riadiaca dokumentácia OP VaI platná pre implementáciu národných projektov v sekcii MH SR

nie

v zmysle registratúrneho
poriadku

v zmysle registratúrneho
poriadku

v zmysle registratúrneho
údaje zverejnené na
poriadku
profiloch SIEA v rámci soc.
Sietí - dostupné celosvetovo

v zmysle registratúrneho plánu

NP PRKP - poskytovanie
skupinového a/alebo
individuálneho poradenstva
oprávneným žiadateľom a
účastníkom poradenských
podujatí

titul, meno, priezvisko, názov zamestnávateľa, prac. email, dátum narodenia štatutárov spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy
PO
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
výkone verejnej moci zverenej
prevádzkovateľovi

zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom
poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a
Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006
zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov
zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

FO - štatutárni zástupcovia
nie
podnikateľských subjektov, ktoré
sú oprávnenými cieľovými
skupinami NP PRKP a FO podnikatelia, ktorí sú
oprávnenými cieľovými skupinami
NPPRKP // FO - účastníci podujatí
organizovaných v rámci NPPRKP

nie

Orgány vládneho auditu

zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z Nevykonáva sa
európskych štrukturálnych a investičných fondov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

v zmysle registratúrneho plánu

zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom
poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a
Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006
zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov
zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

FO - členovia odborných prac.
skupín NPPRKP, lektori a/alebo
prednášajúci a/alebo odborní
hostia, resp. moderátori na
vzdelávacích / poradenských /
informačných podujatiach
organizovaných v rámci NPPRKP,
odborní poradcovia NPPRKP

nie

nie

Orgány vládneho auditu

zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z Nevykonáva sa
európskych štrukturálnych a investičných fondov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

v zmysle registratúrneho plánu

zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom
poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a
Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006
Schéma na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v znení dodatku č.1 - Schéma DM -1/2018 (schéma
pomoci de minimis)
Riadiaca dokumentácia OP VaI platná pre implementáciu národných projektov v sekcii MH SR
NP PRKP - monitoring - povinne Všetky dáta a informácie potrebné pre povinné monitorovanie nasledujúcich
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a
zisťované DMU o FO zúčastnených parametrov/údajov : Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
doplnení niektorých zákonov
na projekte
znevýhodnených sociálnych skupín / Počet osôb, ktoré dostali nefinančnú podporu /
výkone verejnej moci zverenej
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné
Počet dlhodobo nezamestnaných, ktorí dostali nefinančnú podporu / Počet osôb
prevádzkovateľovi
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom
mladších ako 29 rokov veku, ktoré dostali nefinančnú podporu / Počet osôb nad 50
poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú
rokov veku, ktoré dostali nefinančnú podporu / Počet osôb so zdravotným postihnutím,
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a
ktoré dostali nefinančnú podporu / Počet príslušníkov tretích krajín, ktorí dostali
Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006
nefinančnú podporu / Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo
Schéma na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v znení dodatku č.1 - Schéma DM -1/2018 (schéma
technickej pomoci OP/OP TP / Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným
pomoci de minimis)
postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP / Počet
Riadiaca dokumentácia OP VaI platná pre implementáciu národných projektov v sekcii MH SR
pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo
technickej pomoci OP/OP TP / Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov
veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP / Počet pracovníkov,
pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z
projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP / Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí
boli pred zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu
mimo technickej pomoci OP/OP TP / Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov,
príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP
/ Mzda mužov refundovaná z projektu (medián, priemer) / Mzda žien refundovaná z
projektu (medián, priemer) / Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu / Podiel žien
na iných ako riadiacich pozíciách projektu / Počet absolventov vzdelávacích aktivít
projektu / Počet absolventov vzdelávacích aktivít projektu zo znevýhodnených skupín /
Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov/

FO - štatutárni zástupcovia
nie
podnikateľských subjektov, ktoré
sú oprávnenými cieľovými
skupinami NP PRKP a FO podnikatelia, ktorí sú
oprávnenými cieľovými skupinami
NPPRKP

nie

Orgány vládneho auditu

zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z Nevykonáva sa
európskych štrukturálnych a investičných fondov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

v zmysle registratúrneho plánu

(zamestnanci, dohodári aj cieľové nie
skupiny)

nie

Orgány vládneho auditu

zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z Nevykonáva sa
európskych štrukturálnych a investičných fondov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

v zmysle registratúrneho plánu

NP Zvýšenie inovačnej výkonnosti meno, priezvisko, titul, adresa TP, rodné číslo, dátum narodenia
slovenskej ekonomiky /
inovujme.sk - Štrukturálne fondy

spracovanie je nevyhnutné na splnenie
zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom
poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a
Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006
zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov

fyzické osoby uvedené vo výpise nie
z obchodného registra a vo výpise
z registra trestov

nie

Orgány vládneho auditu

zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z Nevykonáva sa
európskych štrukturálnych a investičných fondov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

v zmysle registratúrneho
poriadku

NP ZIVSE - Propagácia a záznamy

fotodokumentácia a videozáznamy z podujatí - audio/vizuálne záznamy osôb

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
výkone verejnej moci zverenej
prevádzkovateľovi

zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom
poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a
Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006
zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov
zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

FO - účastníci podujatí
realizovaných v rámci NP ZIVSE a
PRK

nie

nie

verejnosť - propagačné
aktivity SIEA

Čl. 6, ods. 1, písm. e) Nariadenia 2016/679 (EÚ)

NP ZIVSE - refundácia mzdových
nákladov

personálne a mzdové informácie (viď aj účel Personalistika a mzdy)

spracovanie je nevyhnutné na splnenie
zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom
poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a
Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006
zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov
zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

FO - zamestnanci a dohodári SIEA, nie
ktorých časť miezd je refundovaná
z prostriedkov NP

nie

Riadiaci orgán NP

zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z Nevykonáva sa
európskych štrukturálnych a investičných fondov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

v zmysle registratúrneho plánu

NP ZIVSE - Implementácia NP prihlasovanie na podujatia

titul, meno, priezvisko, názov zamestnávateľa, prac. email, dátum narodenia štatutárov spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy
PO
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
výkone verejnej moci zverenej
prevádzkovateľovi

zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom
poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a
Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006
zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov
zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

FO - podnikatelia v oblasti
kreatívneho priemyslu (PRK),
účastníci podujatí projektu ZIVSE

nie

Orgány vládneho auditu

zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z Nevykonáva sa
európskych štrukturálnych a investičných fondov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

v zmysle registratúrneho plánu

NP PRKP - odborní
titul, meno, priezvisko, profesný životopis, údaje potrebné k uzatvoreniu príslušného
spolupracovníci projektu a
typu pracovnej zmluvy
publikovanie v Galérii odborných
spolupracovníkov

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
výkone verejnej moci zverenej
prevádzkovateľovi

NP PRKP - predkladanie žiadostí o
zaradenie do Zoznamu
oprávnených realizátorov a
publikovanie v Galérii realizátorov

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
výkone verejnej moci zverenej
prevádzkovateľovi

Meno a priezvisko (oprávnená osoba/štatutárny zástupca):
Dátum narodenia (štatutári / FO-podnikatelia ):
Adresa bydliska (oprávnená osoba/štatutárny zástupca): // Register trestov FO
(štatutári / FO-podnikatelia )// v rozsahu poskytnutých nepovinných súhlasov aj :
podobizne - fotografie, hlasové záznamy prejavu a audiovizuálne záznamy dotknutej
osoby.

nie

v zmysle registratúrneho
údaje zverejnené na
poriadku
profiloch SIEA v rámci soc.
Sietí - dostupné celosvetovo

NP ZIVSE - Implementácia NP odborné pracovné skupiny

titul, meno, priezvisko, profesný životopis

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
výkone verejnej moci zverenej
prevádzkovateľovi

zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom
poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a
Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006
zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov
zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

FO - odborné pracovné tímy
participujúce na nastavení a
implementácii projektov PRK a
ZIVSE

nie

nie

Orgány vládneho auditu

zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z Nevykonáva sa
európskych štrukturálnych a investičných fondov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

v zmysle registratúrneho plánu

NP ZIVSE - Implementácia NP evidencia lektorov

titul, meno, priezvisko, profesný životopis

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
výkone verejnej moci zverenej
prevádzkovateľovi

zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom
poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a
Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006
zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov
zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

FO - lektori zodpovední za
realizáciu vzdelávacích aktivít a
prednášok v rámci NP

nie

nie

Orgány vládneho auditu

zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z Nevykonáva sa
európskych štrukturálnych a investičných fondov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

v zmysle registratúrneho plánu

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
výkone verejnej moci zverenej
prevádzkovateľovi
- Implementačný orgán Programu Bohunice

Dohoda o delegovaní č. 59/2016/PB medzi EK asi SIEA, Nariadenie Rady (Euratom) č. 1368/2013 z 13. decembra 2013 o
podpore Únie pre programy pomoci na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky v Bulharsku a na Slovensku a o
zrušení nariadení (Euratom) č. 549/2007 a (Euratom) č. 647/2010 (ďalej ako „Nariadenie 1368/2013“)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré
sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013,
(EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č.
541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (ďalej ako „Nariadenie 2018/1046“)
Národné legislatívne predpisy v súvislosti s plnením zákonných povinností

FO - štatutári Prijímateľa,
dodávateľov
FO - zamestnanci SIEA
participujúci na programe,

nie

nie

subjekty participujúce na
Programe Bohunice;- orgán
zabezpečujúci
ochranu finančných záujmov
(Úrad vlády SR);
- auditné orgány (napr. EDA,
NKÚ, MF SR, Úrad vládneho
auditu);
- Nezávislý externý auditný
subjekt ;

Nariadenie Rady (Euratom) č. 1368/2013 z 13.
Nevykonáva sa
decembra 2013 o podpore Únie pre programy
pomoci na vyraďovanie jadrových zariadení z
prevádzky v Bulharsku a na Slovensku a o zrušení
nariadení (Euratom) č. 549/2007 a (Euratom) č.
647/2010 (ďalej ako „Nariadenie 1368/2013“)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU,
Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018o
rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na
všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady
(ES, Euratom) č. 1605/2002 (ďalej ako „Nariadenie
2018/1046“),
a viaceré národné legislatívne predpisy v súvislosti s
plnením zákonných povinností

v zmysle registratúrneho
poriadku - 10 rokov

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným
trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚL 187,26. 6. 2014),
Zákon č. 358/2015 o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci),
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov,Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení zákona
č. 321/2014 Z. z. ,
Zákon č.172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o
organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚL 187,26. 6. 2014) ,
výkone verejnej moci zverenej
Zákon č. 358/2015 o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení
prevádzkovateľovi
niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) ,
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov,
Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení zákona
č. 321/2014 Z. z.,
Zákon č.172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o
organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy Čl. 6, ods. 1, písm. a) Nariadenia 2016/679 (EÚ)
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
výkone verejnej moci zverenej
prevádzkovateľovi
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy zákon NR SR č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
Schéma na podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá (schéma pomoci de minimis), DM - 06/2019
výkone verejnej moci zverenej
prevádzkovateľovi

FO - štatutári a kontaktné osoby
SK partnera projektu

nie

nie

Poskytovateľ - MH SR

Zmluva o spolupráci

Nevykonáva sa

v zmysle registratúrneho
poriadku - 10 rokov

zástupcovia organizácií a FO, ktorí nie
sa zúčastňujú na informatívnych
seminároch k projektu, príp.
zástupcovia stakeholder-ov, ktorí
sa zúčastňujú na stakeholder
mítingoch k projektu

nie

Poskytovateľ - MH SR

Zmluva o spolupráci

Nevykonáva sa

v zmysle registratúrneho
poriadku - 10 rokov

uchádzači o zamestnanie

nie

nie

Vyhlasovateľ - MH SR

Poverenie zriaďovateľa - MH SR organizovať súťaž

Nevykonáva sa

v zmysle registratúrneho
poriadku

FO - štatutárni zástupcovia a
nie
kontaktné osoby podnikateľských
subjektov, ktoré sú oprávnenými
cieľovými skupinami a FO podnikatelia, ktorí sú
oprávnenými cieľovými skupinami

nie

obec, vyššie územné celky a Poverenie zriaďovateľa - MH SR organizovať súťaž
nimi zriadené organzácie, MH
SR

Nevykonáva sa

v zmysle registratúrneho
poriadku - 10 rokov odo dňa
poskytnutia pomoci

meno, priezvisko, adresa TP, telefón, e-mail, číslo osvedčenia a dátum vydania
osvedčenia, príp. zamestnávateľ (rozsah zverejňovaných údajov závisí od požiadavky
dotknutej osoby)
Odborná spôsobilosť v energetike - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, telefón, e-mail, adresa TP, doklad o
výkon skúšok
ukončenom vzdelaní, zamestnávateľ

spracúvanie realizované na základe získania
súhlasu dotknutej osoby

Čl. 6, ods. 1, písm. a) Nariadenia 2016/679 (EÚ)

fyzické osoby – špecialisti
v energetike

áno

nie

súhlas dotknutých osôb

Nevykonáva sa

v zmysle reg. Poriadku

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie
zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov v znení neskorších
predpisov,
zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov
zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

fyzické osoby – žiadatelia o skúšku nie
odbornej spôsobilosti

nie

verejnosť - údaje zverejnené
pre záujemcov zo strany
verejnosti
údaje nie sú ďalej
poskytované

nevzťahuje sa

Nevykonáva sa

v zmysle reg. Poriadku

Aktualizačná odborná príprava

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie
zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákon č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov v znení neskorších
predpisov,
- zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov
zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

fyzické osoby – žiadatelia
o aktualizačnú prípravu

nie

nie

údaje nie sú ďalej
poskytované

nevzťahuje sa

Nevykonáva sa

v zmysle reg. Poriadku

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy Čl. 6, ods. 1, písm. e) Nariadenia 2016/679 (EÚ)
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
výkone verejnej moci zverenej
prevádzkovateľovi
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy Čl. 6, ods. 1, písm. e) Nariadenia 2016/679 (EÚ)
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
výkone verejnej moci zverenej
prevádzkovateľovi

zamestnanci organizácie a
dodávateľov s prístupom do IS
spoločnosti

nie

nie

údaje nie sú ďalej
poskytované

nevzťahuje sa

Nevykonáva sa

do ukončenia pracovného
pomeru, kedy je konto zrušené

zamestnanci organizácie a
dodávateľov s prístupom do IS
spoločnosti

nie

nie

údaje nie sú ďalej
poskytované

nevzťahuje sa

v závislosti od adresáta el.
správ

do ukončenia pracovného
pomeru, kedy je konto zrušené

Podporné a ďalšie programy
Program Bohunice

údaje z prac. zmlúv, , údaje o štatutároch Prijímateľa a dodávateľských firiem
Prijímateľa;

Podpora pre bilaterálnu
štatutár: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum vzniku funkcie
spoluprácu SK - Izrael a V4 - Izrael - kontaktná osoba: titul, meno, priezvisko, email, telefón (kontaktné údaje sú
riadenie a posudzovanie projektov najčastejšie firemné)

Podpora pre bilaterálnu
titul, meno, priezvisko, názov PO, email, telefónne číslo, podpis
spoluprácu SK - Izrael a V4 - Izrael sprievodné aktivity (Semináre,
mítingy)

Riadenie a podpora pre súťaž
"Inovatívny čin roka"

titul, meno, priezvisko, adresa, dátum vzniku funkcie štatutára
titul, meno, priezvisko, adresa PO, email, telefón kontaktnej osoby

Podpora budovania verejne
prístupných elektrických
nabíjacích staníc

titul, meno, priezvisko, adresa, dátum vzniku funkcie štatutára
titul, meno, priezvisko, funkcia, email, telefón kontaktnej osoby, adresa PO

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
výkone verejnej moci zverenej
prevádzkovateľovi

Energetika
Vedenie databázy špecialistov v
energetike

meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, email

Správa domény - IKT
Prevádzka interného IS a riadenie meno, priezvisko, používateľské meno, e-mailová adresa, tel. číslo pracovné
prístupov používateľov v rámci
domény
Mailové služby

emailová adresa, meno, priezvisko, prípadné OÚ v el. správach

Webstránky organizácie
prezentácia organizácie a
technická realizácia prevádzky
webového portálu

meno, priezvisko, pracovné kontaktné údaje zamestnancov, Cookies

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy Čl. 6, ods. 1, písm. e) Nariadenia 2016/679 (EÚ)
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
výkone verejnej moci zverenej
prevádzkovateľovi

zamestnanci spoločnosti,
návštevníci webstránky

nie

nie

verejnosť - údaje použité na
marketingové účely

nevzťahuje sa

do doby odchodu z pozície
údaje zverejnené na
webovom sídle spoločnosti dostupné celosvetovo

newsletter

meno, priezvisko, e-mail

spracúvanie realizované na základe získania
súhlasu dotknutej osoby

FO - žiadatelia o pravidelné
informácie / newsletter SIEA

áno

nie

údaje nie sú ďalej
poskytované

nevzťahuje sa

Nevykonáva sa

zverejňovanie zmlúv

meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia

spracovanie je nevyhnutné na splnenie
zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

nie

verejnosť - údaje sú
zverejnené v zmysle zákona

zákon č. 546/2010 . Povinné zverejňovanie zmlúv,
objednávok a faktúr

v zmysle registratúrneho
údaje zverejnené na
webovom sídle spoločnosti - poriadku
dostupné celosvetovo

Čl. 6, ods. 1, písm. a) Nariadenia 2016/679 (EÚ)
recitál č. 47 Nariadenia - Spracúvanie osobných údajov
na účely priameho marketingu možno považovať za oprávnený záujem.
Zákon č. 546/2010 Z. z. Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr,
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

zmluvné strany - FO, s ktorými má nie
SIEA zmluvný vzťah

do odvolania súhlasu

Personalistika a mzdy
Spracovanie personálnej a
mzdovej agendy zamestnancov

meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia,
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie
podpis, rodinný stav, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko, prechodné zákonnej povinnosti prevádzkovateľa
bydlisko, pohlavie, údaje o vzdelaní, spôsobilosť na právne úkony, poberanie prídavkov
na deti, mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za
výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, údaje o odpracovanom čase, údaje o
bankovom účte fyzickej osoby, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným
súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené
zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, neprávom prijaté
sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia
alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k
dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov
ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť na základe
vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu, ročný úhrn vyplateného
dôchodku,
údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje
o zmenenej pracovnej schopnosti, údaje o zamestnávateľoch,
údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia,
údaje o manželovi alebo manželke, deťoch, rodičoch detí v rozsahu meno, priezvisko,
dátum narodenia, rodné číslo, adresa
údaje z potvrdenia o zamestnaní, údaje o vedení zamestnanca v evidencii
nezamestnaných občanov,
údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje z dokladu o
bezúhonnosti u štatutárov, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, údaje zo
zamestnaneckej zmluvy doplnkovej dôchodkovej poisťovne, údaje o členstve v
odborovej organizácii a platbe členského príspevku odborovej organizácii,
osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a
vzdelávacích aktivitách, údaje uvedené v životopise,
výpis z registra trestov
údaje o odpracovanom pracovnom čase, dovolenkách, informácie o PN zamestnanca,
OČR, evidencia jázd pri služobných cestách zamestnanca.
záznamy zo vstupnej lekárskej prehliadky pri vybraných pracovných zaradeniach (napr.
nočná práca), ak to zákon vyžaduje

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov
zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení
neskorších predpisov
zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zamestnanci SIEA, manželia alebo nie
manželky zamestnancov SIEA,
vyživované deti zamestnancov,
rodičia vyživovaných detí
zamestnancov, blízke osoby,
bývalí zamestnanci SIEA

nie

zdravotné poisťovne

daňový úrad
doplnkové dôchodkové
sporiteľne

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie
zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

zamestnanci organizácie

nie

nie

Prijímacie konanie zamestnancov Údaje zo životopisu, motivačného listu, prípadne ďalšie informácie, ktoré poskytne
uchádzač o zamestnanie
Výkaz prác
meno, priezvisko, osobné číslo,

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie
zákonnej povinnosti prevádzkovateľa
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
výkone verejnej moci zverenej
prevádzkovateľovi
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie
zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

uchádzači o zamestnanie

nie

nie

Čl. 6, ods. 1, písm. e) Nariadenia 2016/679 (EÚ) - oprávnený záujem organizácie evidovať pracovné úlohy v rámci
jednotlivých oddelení

zamestnanci organizácie

nie

nie

§ 41 Zákonníka práce

zamestnanci organizácie

nie

spracúvanie realizované na základe získania
súhlasu dotknutej osoby

Čl. 6, ods. 1, písm. a) Nariadenia 2016/679 (EÚ)

uchádzači o zamestnanie

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie
zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
Zákon č. 311/2001 Z. z., Zákonník práce v znení neskorších predpisov

zamestnanci organizácie

vedenie evidencie uchádzačov

Údaje zo životopisu, motivačného listu, prípadne ďalšie informácie, ktoré poskytne
uchádzač o zamestnanie

zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
v znení neskorších predpisov
zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom
sporení
o zmene aZ.doplnení
niektorých
zákonov
zákon č.a580/2004
z. o zdravotnom
poistení
o v

Nevykonáva sa

V zmysle registratúrneho
poriadku až 50 rokov podľa
požiadaviek legislatívy

zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o
poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

Záznam dochádzky zamestnancov Titul, meno, priezvisko, os. Číslo
pre účely mzdovej agendy

Vedenie zdravotných záznamov o Meno, priezvisko, titul, údaje o zdravotnom stave, rodinných pomeroch, prípadne
zamestnancoch pre overenie
tehotenstve zamestnancov na základe zdravotnej prehliadky
spôsobilosti vykonávať konkrétnu
prac. pozíciu a pre účely evidencia
ZŤP zamestnancov

Sociálna poisťovňa

zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov
zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom
sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov

dôchodkové správcovské
spoločnosti

zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov

orgány štátnej správy a
verejnej moci na výkon
kontroly a dozoru (napr.
inšpektorát práce)

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov
zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a
doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a
nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení
niektorých v znení neskorších predpisov
zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

zástupcovia zamestnancov

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov

Ústredie práce, sociálnych
vecí a rodiny

zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
zákon č. 53/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v
oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

súd, orgány činné v trestnom zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v
konaní
znení neskorších predpisov
zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení
neskorších predpisov
exekútor
zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a
exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
Zdravotné poisťovne a
odpovedajúca legislatíva ČR
Sociálna poisťovňa ČR
údaje nie sú ďalej
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
Nevykonáva sa
poskytované
neskorších predpisov

v zmysle registratúrneho
poriadku

údaje nie sú ďalej
poskytované
údaje nie sú ďalej
poskytované

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov
nevzťahuje sa

Nevykonáva sa
Nevykonáva sa

počas trvania výberového
konania
po dobu trvania prac. pomeru

áno

údaje nie sú ďalej
poskytované

nevzťahuje sa

Nevykonáva sa

po dobu trvania prac. pomeru

áno

nie

údaje nie sú ďalej
poskytované

nevzťahuje sa

Nevykonáva sa

najviac 3 roky

nie

áno

Jozef Olša, IČO: 35157241

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a Nevykonáva sa
ochrany zdravia pri práci

BOZP
Zabezpečenie kompletnej ochrany meno, priezvisko, titul, podpis, záznam o úraze
zdravia a bezpečnosti pri práci,
vrátane evidencie

v zmysle registratúrneho
poriadku

inšpektorát práce, soc.
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
Poisťovňa a zdrav. Poisťovne zdravia pri práci

Odbory
evidencia zamestnancov v
odborovej organizácii

meno, priezvisko, dátum narodenia

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie
zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

zákon č. 311/2001 Z. z., Zákonník práce v znení neskorších predpisov

zamestnanci organizácie

nie

nie

údaje nie sú ďalej
poskytované

nevzťahuje sa

Nevykonáva sa

v zmysle registratúrneho
poriadku

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie
zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení
neskorších predpisov
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

zamestnanci organizácie
nie
zamestnanci dodávateľov tovaru a
služieb
fyzické osoby, s ktorými vznikol
obchodný vzťah

nie

Sociálna poisťovňa

zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
v znení neskorších predpisov
zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom
sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o
zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o
poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov

Nevykonáva sa

V zmysle registratúrneho
poriadku až 15 rokov podľa
požiadaviek legislatívy

Nevykonáva sa

v zmysle registratúrneho
poriadku, po dobu trvania zmluvy

Ekonomika a účtové doklady
viesť účtovníctvo podľa zákona a
ostatných osobitných predpisov, t.
j. používať pri vedení účtovníctva v
priebehu účtovného obdobia
účtovné zásady a účtovné metódy
stanovené v zákone a následne
rozpracované v postupoch
účtovania

Titul, meno, priezvisko, dátum narodenia
telefóne číslo, email
rodné číslo, číslo OP
podpis, splnomocnenie
číslo bankového účtu fyzickej osoby
adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu

zdravotné poisťovne

daňový úrad

Právna agenda a všeobecné povinnosti organizácie
spracovanie predzmluvných a
zmluvných činností s klientmi a
partnermi SIEA

V závislosti od typu zmluvy, najmä Titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné
číslo, trvalé bydlisko a podpis.

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie
zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

V závislosti od konkrétneho typu zmluvy

zmluvné strany - FO, s ktorými má nie
SIEA zmluvný vzťah

nie

zmluvné strany, partneri pri v závislosti od konkrétneho typu zmluvy / agendy.
realizácii projektových
činností, verejnosť (pozri účel
infozákon).
V rámci jednotlivých konaní
najmä orgány verejnej
správy, advokáti, znalci,
audítori a osoby poverené na
výkon činností podľa
príslušných zmlúv.

vybavovanie súdnych sporov

meno, priezvisko a adresa pobytu, korešpondenčná adresa, podpis, ďalšie osobné údaje spracúvanie je nevyhnutné na splnenie
zistené alebo poskytnuté v priebehu vybavovania súdnych sporov
zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov

fyzické osoby v postavení
účastníkov konania

nie

nie

orgány činné v trestnom
konaní

zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení
neskorších predpisov

Nevykonáva sa

zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný
sporový poriadok

súd

zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok

iný oprávnený subjekt

všeobecne záväzný právny predpis v zmysle
súvisiacej legislatívy
nevzťahuje sa

Nevykonáva sa

v zmysle registratúrneho
poriadku

Evidencia pošty - správa
registratúry

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo korešpondenčná adresa

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie
zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov

Odosielatelia a prijímatelia
korešpondencie – fyzické osoby

nie

nie

údaje nie sú ďalej
poskytované

Systém riadenia registratúrnych
záznamov, v rámci záznamov
môžu byť uvedené aj OÚ
dotknutých osôb

titul, meno, priezvisko, podpis, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, ročné číslo,
dátum narodenia

spracúvanie dané zákonnými požiadavkami

zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov

fyzické osoby – odosielatelia a
prijímatelia úradnej
korešpondencie

nie

nie

údaje nie sú ďalej
poskytované

nevzťahuje sa

nevykonáva sa

v zmysle registratúrneho
poriadku

vybavovanie žiadostí podávaných meno, priezvisko a adresa na doručovanie (spravidla trvalé bydlisko), ďalšie osobné
oprávnenými osobami v zmysle
údaje žiadateľa a osobné údaje o dotknutej osobe sprístupnené povinnou osobou na
zákona č. 211/2000 Z. z
základe zákona alebo predchádzajúceho písomného súhlasu

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie
zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
zákon č. 71/1967 Zb. Správny poriadok v znení neskorších predpisov

Žiadatelia o informácie – fyzické nie
osoby
dotknuté osoby podľa § 9 zákona
č. 211/2000 Z. z.

nie

žiadatelia podľa zákona č.
211/2000 Z. z

zákon č. 211/2000 Z. z.

Nevykonáva sa

v zmysle registratúrneho
poriadku

vybavovanie sťažností a iných
podaní, ktoré nie sú sťažnosťou v
zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o
sťažnostiach v znení neskorších
predpisov

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie
zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

nie

nie

údaje nie sú ďalej
poskytované

nevzťahuje sa

Nevykonáva sa

v zmysle registratúrneho
poriadku

vybavovanie petícií v zmysle
meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu alebo korešpondenčná adresa
zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom
práve v znení neskorších predpisov

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie
zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

sťažovatelia – fyzické osoby, v
prípade podaní, ktoré nie sú
sťažnosťou – fyzické osoby, iné
fyzické osoby , ktorých osobné
údaje sú potrebné pre
vybavovanie sťažností
fyzické osoby – podávatelia
petície

nie

nie

Ministerstvo hospodárstva SR zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení
neskorších predpisov

Nevykonáva sa

v zmysle registratúrneho
poriadku

Manažment vedúcich činností SIEA meno, priezvisko, titul, pracovné zaradenie, podpis
(najmä plánovanie, rozvoj, ..)

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
výkone verejnej moci zverenej
prevádzkovateľovi
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie
zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

Čl. 6, ods. 1, písm. e) Nariadenia 2016/679 (EÚ) - oprávnený záujem riadenia a vedenia organizácie z pozície štatutárnych zamestnanci organizácie
a riadiacich pracovníkov

nie

nie

údaje nie sú ďalej
poskytované

nevzťahuje sa

Nevykonáva sa

po dobu trvania prac. pomeru

zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.

fyzické osoby – podávatelia
podnetov

nie

nie

údaje nie sú ďalej
poskytované

nevzťahuje sa

Nevykonáva sa

v zmysle registratúrneho
poriadku

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy Čl. 6, ods. 1, písm. a) Nariadenia 2016/679 (EÚ)
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
výkone verejnej moci zverenej
prevádzkovateľovi
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy Čl. 6, ods. 1, písm. a) Nariadenia 2016/679 (EÚ)
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
výkone verejnej moci zverenej
prevádzkovateľovi
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy Čl. 6, ods. 1, písm. a) Nariadenia 2016/679 (EÚ)
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
výkone verejnej moci zverenej
prevádzkovateľovi

návštevníci sídla SIEA (Bajkalská)

nie

nie

údaje nie sú ďalej
poskytované

nevzťahuje sa

Nevykonáva sa

v zmysle registratúrneho
poriadku

zamestnanci SIEA

nie

nie

údaje nie sú ďalej
poskytované

nevzťahuje sa

Nevykonáva sa

po dobu trvania prac. pomeru

zamestnanci SIEA

nie

nie

pre lokality Bajkalská a reg. §78, ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov
Strediská (TN, BB, KE) sa
údaje ďalej neposkytujú
V lokalite Trnavská cesta sú
prevádzkovateľovi budovy
poskytnuté OÚ v rozsahu
meno, priezvisko pre vydanie
čipovej karty

Nevykonáva sa

po dobu trvania prac. pomeru

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy Čl. 6, ods. 1, písm. a) Nariadenia 2016/679 (EÚ)
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
výkone verejnej moci zverenej
prevádzkovateľovi
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy Čl. 6, ods. 1, písm. a) Nariadenia 2016/679 (EÚ)
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
výkone verejnej moci zverenej
prevádzkovateľovi
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie
zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

zamestnanci SIEA

nie

nie

Verejnosť

§78, ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov

Zoznam dostupný cez webové
sídlo prevádzkovateľa - možný
prenos do tretích krajín

po dobu trvania prac. pomeru

zamestnanci SIEA

nie

nie

údaje nie sú ďalej
poskytované

nevzťahuje sa

Nevykonáva sa

v zmysle reg. Poriadku

štatutári a kontaktné osoby PO,
nie
resp. FO - živnostníci, oslovení pri
prieskume trhu

nie

údaje nie sú ďalej
poskytované

nevzťahuje sa

Nevykonáva sa

v zmysle reg. Poriadku

kontaktné údaje vyhlasovateľa
VO, údaje o štatutároch a
kontaktných osobách účastníkov
VO

nie

eBIZ Consulting s.r.o.,
Bratislava, prevádzkovateľ
systému www.ezakazky.sk
v závislosti od účelu VO:
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo životného
prostredia SR
Sprostredkovateľské orgány
projektov EŠIF
Orgány vládneho auditu pre
projekty EŠIF
Systém ITMS2014+

Zmluva s poskytovateľom portálu pre VO.
Nevykonáva sa
zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z
európskych štrukturálnych a investičných fondov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v
znení neskorších predpisov

Oznamovanie protispoločenskej
činnosti

meno, priezvisko a adresa trvalého a prechodného pobytu sťažovateľa, adresa
sťažovateľa na doručovanie v elektronickej forme, ďalšie osobné údaje zistené alebo
predložené v priebehu vybavovania sťažnosti

meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu alebo korešpondenčná adresa, e-mail

Vnútorná správa
Kniha návštev - evidencia
meno, priezvisko, titul, číslo občianskeho preukazu, číslo služobného preukazu alebo
príchodov a odchodov návštev do číslo cestovného dokladu, štátnu príslušnosť
spoločnosti
Správa majetku SIEA - evidencia
prideleného majetku
zamestnancom

meno, priezvisko, prac. pozícia

Evidencia pridelených kľúčov /
čipových kariet

meno, priezvisko, prac. pozícia

Telefónny zoznam

Meno, priezvisko, prac. pozícia, Tel. číslo

Evidencia autodopravy SIEA

Meno, priezvisko, os. Číslo, pracovná pozícia, kópia VP

Prieskumy trhu OVS - pri
nákupoch drobného tovaru a
služieb v správe OVS

meno, priezvisko, email, tel. číslo, adresa štatutára, príp. FO - živnostníka

Verejné obstarávanie
Realizácia verejného obstarávania meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné spracúvanie je nevyhnutné na splnenie
v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. číslo, e-mailová adresa, podpis a telefónne číslo
zákonnej povinnosti prevádzkovateľa
o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

nie

v zmysle registratúrneho
poriadku

