Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská Dolina, 845 45 Bratislava
______________________________________________________________________
ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti
a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)
a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých
osôb (zamestnancov, platiteľov, žiadateľov a podobne) v našich informačných systémoch na presne
určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom
pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9
Nariadenia (jednotlivé účely a právne základy sú uvedené v prílohe týchto Zásad ochrany osobných
údajov).

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch
pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:
a) Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú
Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby
spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom
automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ
máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá
žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami

a identifikátormi

(článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).
b) Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65
Nariadenia).
c)

Právo na výmaz – „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na
ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie
vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou
informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17,
recitál 65, 66 Nariadenia.

d) Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete
správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67
Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému
spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné
odstránenie spracúvania.
e) Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich
informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu
prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte,
pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia
v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním
tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje

na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.
f)

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte
ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu
na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré
sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej
situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely
oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania
vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito
záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si
vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).
Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, ako dotknutá osoba máte právo
kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, na účely takéhoto priameho
marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská Dolina, 845 45 Bratislava, IČO: 47 232 480 prijala ako
prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické
opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť
riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia
Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme
ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre
práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

UPOZORNENIE: z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné
údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.
Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok
neuzavretie zmluvného vzťahu.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia
Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste
kontaktovali nás alebo sa obráťte na našu zodpovednú osobu (pokiaľ je určená):
Kontaktné údaje:
emailová adresa : zodpovednaosoba@rtvs.sk

Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov
1. PERSONÁLNA A MZDOVÁ AGENDA ZAMESTNANCOV
Účel spracúvania osobných údajov

Názov informačného systému
Právny základ

plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným
pomerom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných
mimo pracovného pomeru), vrátane predzmluvných vzťahov.
V rámci predmetného informačného systému dochádza
k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom:
a) vedenia osobnej agendy zamestnancov v pracovnoprávnom
pomere alebo inom obdobnom právnom vzťahu,
b) spracúvania agendy prijímania zamestnancov
do
pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru,
c) spracúvania potrebných štatistických výkazov,
d) realizovania spracúvania miezd a vedenia príslušnej
evidencie v zmysle mzdových predpisov,
e) vykonávania zrážky zo mzdy voči štátu a iným subjektom
podľa príslušných zákonov,
f) prípravy podklady pre tvorbu rozpočtu v oblasti miezd,
g) vedenia mzdovej agendy zamestnancov prevádzkovateľa IS
pre účely pracovnoprávne,
mzdové a pre účely
nemocenského, zdravotného a sociálneho zabezpečenia
a dane z príjmov zo závislej činnosti fyzických osôb
v pracovnom pomere v zmysle Zákonníka práce a vedenia
agendy pre potreby ich odmeňovania a s tým súvisiace
úkony.
h) komplexné zabezpečenie BOZP a s tým súvisiace úkony ako
vedenie evidencie a registrácie pracovných úrazov, ako aj
evidencia z vykonaných kontrol dodržiavania predpisov
BOZP, školení zamestnancov a podobne.
i) komplexné zabezpečenie primárnej starostlivosti
o
zdravie zamestnancov na pracovisku v zmysle platnej
legislatívy
z dôvodu
prevencie
chorôb
z povolania,
pracovných úrazov a udržanie pracovnej a funkčnej
spôsobilosti zamestnancov v priebehu ich zamestnania
(práceschopnosti).
Personálna a mzdová agenda zamestnancov
Personalistika a mzdy:
Právnym základom spracúvania osobných údajov je Ústava
Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník
práce v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov, zákon NR SR č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení
neskorších
predpisov,
zákon
NR
SR
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov, zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR
SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení
zákona NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov, zákon NR SR 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 NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom
poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákon NR SR č. 650/2004 Z. z.
o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších
predpisov, zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon
NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon o ochrane
osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení,
zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a
doplnení zákona NR SR č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v

Kategórie príjemcov

Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb

znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 43/2004 Z. z. o
starobnom dôchodkovom sporení.
BOZP: zákon č. zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška č. 500/2006 Z.
z.
MPSVaR,
ktorou
sa
ustanovuje
vzor
Záznamu
registrovanom pracovnom úraze, zákon NR SR č. 314/2001 Z.
z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov a jeho
vykonávacie predpisy. Zákon č. 355/2007 Z. z.
o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Pracovná zdravotná služba: zákon č. 577/2004 Z. z.
o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe
verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby
súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení
neskorších predpisov, zákon
č. 578/2004 Z. z. o
poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky č. 458/2006 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu
a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu
odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich
odbornú spôsobilosť, vyhláška Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o
faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku
kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík
a
o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií,
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.
208/2014 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu
pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju
vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť.
Sprostredkovateľ na spracúvanie agendy pracovnej zdravotnej
služby, orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov, Zdravotné poisťovne,
doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské
spoločnosti.
Neuskutočňuje sa.
v zmysle Registratúrneho poriadku Rozhlasu a televízie
Slovenska
Neuskutočňuje sa
odborová organizácia, doplnkové dôchodkové sporiteľne,
doplnkové správcovské spoločnosti, exekútor, externé firmy
(školenia)

2. MONITOROVANIE ZAMESTNANCOV
Účel spracúvania osobných údajov Monitorovanie zamestnancov z dôvodu sledovania dodržiavania
pracovnej disciplíny v zmysle § 13 ods. 4 Zákonníka práce, a to
prostredníctvom
monitorovania
kamerovým
systémom,
sledovania polohy a pohybu prostredníctvom GPS zariadenia v
služobných motorových vozidlách, vykonávania záznamov
telefonických
hovorov
uskutočňovaných
technickými
pracovnými
zariadeniami
zamestnávateľa,
kontrola
elektronickej pošty odoslanej
z pracovnej
elektronickej adresy a doručenej na túto adresu, vedenie
evidencie
IP
adresy
pracovnej
stanice
konkrétnych
zamestnancov.
Názov informačného systému
IS Monitorovanie zamestnancov
Právny základ
Právny základ spracúvania osobných údajov v predmetnom IS
predstavuje § 13 ods. 4 Zákonníka práce.
Kategórie príjemcov
Nie sú.

Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov

Neuskutočňuje sa
v zmysle Registratúrneho
Slovenska

poriadku

Rozhlasu

a televízie

Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
− zamestnanci prevádzkovateľa
3. EVIDENCIA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE
Účel spracúvania osobných údajov Vedenie
databázy
uchádzačov
o
zamestnanie,
ktorí
prevádzkovateľovi IS zaslali žiadosti o prijatie do zamestnania,
a to dobrovoľne, bez vypísaného výberového konania.
Názov informačného systému
IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie
Právny základ
Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a)
Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom
dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Kategórie príjemcov
Nie sú.
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov
3 roky odo dňa zaslania životopisu uchádzača o zamestnanie, 3
roky odo dňa oslovenia uchádzača o zamestnanie.
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
Uchádzači o zamestnanie
4. EKONOMICKO-ÚČTOVNÁ AGENDA
Účel spracúvania osobných údajov Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb v rámci agendy
– zmluvy, objednávky, spracovanie došlých faktúr
a
fakturácia odberateľom, styk s bankou, pokladne, sklady,
investičný majetok (vrátane automatického odpisovania)
a drobný majetok. Zabezpečovanie hotovostných príjmov
a výdavkov.
Názov informačného systému
Ekonomicko-účtovná agenda

Právny základ

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb

Právny základ spracúvania osobných údajov v predmetnom IS
predstavuje Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov, Zákon č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
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 o ochrane osobných údajov
a súvisiace právne predpisy v platnom znení, zákon
č.
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov, zákonom NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu
v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 461/2003
Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
zákonom NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok) 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., Zákon NR SR č. 461/2003
Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon
NR SR č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, Zákon NR SR
č. 580/2004 Z. z. o
zdravotnom
poistení
o zmene
a doplnení zákona NR SR č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov, Zákon č. 283/2002 Z .z. o cestovných
náhradách v znení jeho doplnkov.
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov
Neuskutočňuje sa.
v zmysle Registratúrneho poriadku Rozhlasu a televízie
Slovenska
Neuskutočňuje sa

- fyzické osoby - zamestnanci prevádzkovateľa,
- fyzické osoby - odberatelia, dodávatelia,
- zamestnanci dodávateľov a odberateľov,
- zástupcovia dodávateľov a odberateľov.
5. KAMEROVÝ SYSTÉM MONITORUJÚCI PRIESTORY PRÍSTUPNÉ VEREJNOSTI
Účel spracúvania osobných údajov Monitorovanie priestorov prístupných verejnosti
ochrany majetku a zdravia prevádzkovateľa.
Názov informačného systému
Právny základ

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania

z dôvodu

IS Kamerový systém monitorujúci priestory prístupné
verejnosti
Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f)
Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je ochrana
majetku a bezpečnosti prevádzkovateľa a dotknutých osôb
Sprostredkovateľ – strážna služba, orgány verejnej moci podľa
príslušných právnych predpisov
Neuskutočňuje sa
30 dní odo dňa nasledujúcom po dni, v ktorom bol záznam
vyhotovený
Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb

−

fyzické osoby, ktoré vstúpili do priestorov prevádzkovateľa,
ktoré sú prístupné verejnosti

6. KAMEROVÝ SYSTÉM MONITORUJÚCI PRIESTORY NEPRÍSTUPNÉ VEREJNOSTI
Účel spracúvania osobných údajov Monitorovanie priestorov neprístupných verejnosti z dôvodu
ochrany
majetkových,
finančných
a
iných
záujmov
prevádzkovateľa
Názov informačného systému
IS Kamerový systém monitorujúci priestory neprístupné
verejnosti
Právny základ
Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f)
Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je
ochrany
majetkových, finančných a iných záujmov prevádzkovateľa
Kategórie príjemcov
Sprostredkovateľ – strážna služba, orgány verejnej moci podľa
príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov
30 dní odo dňa nasledujúcom po dni, v ktorom bol záznam
vyhotovený
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
− fyzické osoby, ktoré vstúpili do priestorov prevádzkovateľa,
ktoré sú neprístupné verejnosti
7. EVIDENCIA VSTUPOV
Účel spracúvania osobných údajov

Názov informačného systému
Právny základ

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov

Identifikácia fyzickej osoby pri jej jednorazovom vstupe
do
priestorov prevádzkovateľa s cieľom zabezpečiť ochranu
majetku,
bezpečnosti
a zdravia
v podmienkach
prevádzkovateľa.
IS Evidencia vstupov
Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f)
Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je
identifikácia
fyzickej osoby pri jej jednorazovom vstupe
do
priestorov prevádzkovateľa s cieľom zabezpečiť ochranu
majetku,
bezpečnosti
a zdravia
v podmienkach
prevádzkovateľa
Sprostredkovateľ – strážna služba
Neuskutočňuje sa
30 dní po ukončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vola
vykonaná evidencia

Informácia
o
existencii
automatizovaného
rozhodovania Neuskutočňuje sa.
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
fyzické osoby, ktoré vstúpia do priestorov prevádzkovateľa
– návštevy, stránky, verejnosť
8. PROPAGÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA
Účel spracúvania osobných údajov Propagácia
prevádzkovateľa,
zverejňovanie
informácií
aktivitách
prevádzkovateľa
(napr.
o organizovaných
podujatiach, a pod.) so zámerom budovať jeho dobré meno.
Propagácia prebieha na webovom sídle prevádzkovateľa,
na intranete a tiež vo vnútorných priestoroch prevádzkovateľa.
Názov informačného systému
IS Propagácia prevádzkovateľa
Právny základ
Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a)
Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom
dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Kategórie príjemcov
Nie sú.
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie os. údajov
30 dní od odvolania súhlasu (ak je to technicky možné)

Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
zamestnanci prevádzkovateľa,
9. VNÚTROPODNIKOVÝ ČASOPIS
Účel spracúvania osobných údajov Vydávanie vnútropodnikových tlačovín – časopisov, ktoré slúžia
pre šírenie informácií o činnosti prevádzkovateľa a zároveň pre
šírenie dobrého mena prevádzkovateľa.
Názov informačného systému
IS Vnútropodnikový časopis
Právny základ
Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a)
Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom
dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Kategórie príjemcov
Nie sú.
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie os. údajov
30 dní od odvolania súhlasu (ak je to technicky možné)
Informácia
o
existencii
automatizovaného
rozhodovania Neuskutočňuje sa.
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
− zamestnanci prevádzkovateľa
10. KORPORÁTNA AGENDA
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej
agendy je vedenie organizácie, vypracovávanie zmlúv,
čestných prehlásení, príprava a zabezpečenie poverení,
plnomocenstiev, licencií a povolení.
Názov informačného systému
IS Korporátna agenda
Právny základ
Právny základ pre spracovanie osobných údajov je Zákon
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov.
Kategórie príjemcov
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie os. údajov
v zmysle Registratúrneho poriadku Rozhlasu a televízie
Slovenska
Informácia o existencii
Neuskutočňuje sa.
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb

−

členovia vedenia spoločnosti

11. SPRÁVA REGISTRATÚRY, EVIDENCIA PRIJATEJ A ODOSLANEJ POŠTY
Účel spracúvania osobných údajov Zabezpečenie správy registratúry ako riadna evidencia
záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov
v registratúrnom denníku, vedenie registrov a indexov
záznamov), riadne vyraďovanie spisov (záznamov),
zabezpečenie plánovitého vyraďovania spisov (záznamov),
ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich
uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty, evidencia
elektronickej pošty.
Názov informačného systému
IS Správa registratúry, evidencia prijatej a odoslanej pošty
Právny základ
Zákon NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach,
305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o e-Governmente).
Kategórie príjemcov
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov
v zmysle Registratúrneho poriadku Rozhlasu a televízie
Slovenska .

Informácia
o
existencii
automatizovaného
rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb

Neuskutočňuje sa
-

dotknuté osoby v rámci všetkých účelov spracúvania
osobných údajov vymedzených prevádzkovateľom

12. PODNETY PODĽA ZÁKONA NR SR Č. 307/2014 Z. Z. O NIEKTORÝCH OPATRENIACH
SÚVISIACICH S OZNAMOVANÍM PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI A O ZMENE
A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV
Účel spracúvania osobných údajov Prešetrovanie podnetov podľa zákona NR SR č. 307/2014
Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Názov informačného systému
IS Podnety podľa zákona NR SR č. 307/2014 Z. z.
o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Právny základ
Zákon NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach
súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kategórie príjemcov
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov
v zmysle Registratúrneho poriadku Rozhlasu a televízie
Slovenska
Informácia
o
existencii
automatizovaného
rozhodovania Neuskutočňuje sa
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
13. EVIDENCIA SZČO
Účel spracúvania osobných údajov

Názov informačného systému
Právny základ

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov

-

oznamovateľ,
osoba, proti ktorej podnet smeruje.

Príprava a vedenie dodávateľsko – odberateľských vzťahov
so samostatne zárobkovo činnými osobami. V rámci
predmetnej agendy sú vedené zmluvné vzťahy, faktúry
a objednávky, evidencia dodávok a odberov tovarov, služieb
a pod.
Evidencia SZČO
Zmluva medzi prevádzkovateľom a SZČO povolená Ústavou
Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným
zákonníkom,
Zákon
č.
455/1991
Zb.,
Zákonom
o
živnostenskom
podnikaní
(živnostenský
zákon)
a súvisiacimi právnymi predpismi.
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov
Neuskutočňuje sa
v zmysle Registratúrneho poriadku Rozhlasu a televízie
Slovenska

Informácia
o
existencii
automatizovaného
rozhodovania Neuskutočňuje sa.
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
odberateľ/dodávateľ– samostatne zárobkovo činná osoba
14. EVIDENCIA ZÁSTUPCOV DODÁVATEĽOV A ODBERATEĽOV
Účel spracúvania osobných údajov
Vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov
dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných,
služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých
dodávateľsko-odberateľských vzťahov.
Názov informačného systému
Evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov

Právny základ
Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov

§ 78 od. 3 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Nie sú
Neuskutočňuje sa
do 30 dní odo dňa skončenia dodávateľsko-odberateľských
vzťahov

Informácia
o
existencii
automatizovaného
rozhodovania Neuskutočňuje sa.
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
fyzická osoba - zástupca (zamestnanec) dodávateľa,
odberateľa
15. UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB
Účel spracúvania osobných údajov
Vybavovanie
žiadostí
fyzických
osôb
smerujúcich
k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Názov informačného systému
IS Uplatňovanie práv dotknutých osôb
Právny základ
Čl. 6 ods. 1 písm. c), v súlade s čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov
Kategórie príjemcov
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov
1 rok odo dňa vybavenia žiadosti
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa.
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
fyzická osoba, ktorá sa ako dotknutá osoba v rámci
prevádzkovateľom
vymedzených
účelov
obráti
na prevádzkovateľa so žiadosťou uplatniť svoje práva
Kategórie osobných údajov
titul, meno a priezvisko,
adresa, bydlisko,
kontaktné údaje,
údaje z príslušného informačného systému, ktorého
sa žiadosť o uplatnenie práv týka,
ďalšie údaje nevyhnutné na vybavenie žiadosti
o uplatnenie právPopis technických a organizačných Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné
opatrení podľa čl. 32 ods. 1 a technické opatrenia, a to formou:
Nariadenia
a) pseudonymizácie a šifrovania osobných údajov,
b) zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti
a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
c) schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov
a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického
incidentu,
d) procesu
pravidelného
testovania
posudzovania
a hodnotenia účinnosti technických a organizačných
opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.
16. ZABEZPEČOVANIE BOZP PRE EXTERNÉ OSOBY
Účel spracúvania osobných údajov

Názov informačného systému
Právny základ

Zabezpečovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci –
organizácia
vstupných
školení,
vyšetrovanie
úrazov
na pracovisku ich registrácia a evidencia.
IS Zabezpečovanie BOZP pre externé osoby
Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov

zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi,
v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy.
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov
Neuskutočňuje sa
v zmysle Registratúrneho poriadku Rozhlasu a televízie
Slovenska

Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
− externé fyzické osoby.
17. JEDNOTNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁCIE
Účel spracúvania osobných údajov

Názov informačného systému
Právny základ

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov

V predmetnom IS dochádza k spracúvaniu osobných údajov
pre potreby subjektov hospodárskej mobilizácie podľa zákona
č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii
ao
zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v
krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v
znení neskorších predpisov a pre informačnú podporu
Ministerstva hospodárstva SR v rámci krízového riadenia,
prípadne aj iných subjektov hospodárskej mobilizácie.
Poslaním IS Jednotný informačný systém hospodárskej
mobilizácie je spracúvanie osobných údajov fyzických osôb –
zamestnancov subjektu hospodárskej mobilizácie, ktorý ich
získava, spracúva a uchováva na účely krízového plánovania,
vyrozumenia subjektu hospodárskej mobilizácie o vyhlásení
núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu
a vypovedaní vojny alebo o nariadení vykonávania opatrení
hospodárskej mobilizácie, uloženia pracovnej povinnosti,
vecného plnenia, výdaja nákupných preukazov alebo
prídelových lístkov alebo evidencie zamestnancov pre
územnú vojenskú správu na účely ich oslobodenia od
mimoriadnej služby, pričom zber osobných údajov je určený
na zaistenie bezpečnosti Slovenskej republiky alebo obrany
Slovenskej republiky.
IS Jednotný informačný systém hospodárskej mobilizácie
Právnym základom spracúvania osobných údajov je Ústava
Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 179/2011 Z. z.
o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona NR
SR č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách
mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších
predpisov, zákon NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v
znení neskorších predpisov, vyhláška č. 385/2011 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 179/2011 Z. z., zákon NR SR č. 227/2002 Z. z. o
bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších
predpisov, zákon NR SR č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu
v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v
znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 125/2006 Z. z. o
inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona NR SR
č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Nie sú.
Neuskutočňuje sa
v zmysle Registratúrneho poriadku Rozhlasu a televízie
Slovenska

Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
− fyzické osoby –zamestnanci.
18. BEZPEČNOSTNÉ PREVIERKY ZAMESTNANCOV

Účel spracúvania osobných údajov

Názov informačného systému
Právny základ

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov

rozsiahle spracúvanie osobných údajov tých zamestnancov,
ktorí pre výkon svojej funkcie musia absolvovať bezpečnostnú
previerku, ktorá im umožní prístup a oboznamovanie sa s
utajovanými skutočnosťami typu
„Vyhradené“
alebo
„Dôverné“.
IS Bezpečnostné previerky zamestnancov
Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č.
215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
vyhláškou Národného bezpečnostného úradu č. 325/2004 Z.
z. o priemyselnej bezpečnosti, vyhláškou Národného
bezpečnostného úradu č. 331/2004 Z. z. o personálnej
bezpečnosti a o skúške bezpečnostného zamestnanca,
vyhláškou Národného bezpečnostného úradu
č.
336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej
bezpečnosti v znení vyhlášky Národného bezpečnostného
úradu
č.
315/2006
Z.
z.,
vyhláškou
Národného
bezpečnostného úradu č. 453/2007 z. z. o administratívnej
bezpečnosti.
Nie sú.
Neuskutočňuje sa
v zmysle Registratúrneho poriadku Rozhlasu a televízie
Slovenska

Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
− fyzické osoby –zamestnanci.
19. ZBER DÁT A ICH KONTROLA PRE POTREBY VYDÁVANIA SATELITNÝCH KARIET RTVS
Účel spracúvania osobných údajov

Názov informačného systému
Právny základ

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb

Zabezpečenie
bezplatného
prístupu
platiteľov
úhrad
za
služby
rozhlasového
a televízneho
vysielania
k verejnoprávnym
programovým
službám
vysielateľa
nasledovným procesom:
zber dát žiadateľov o vydanie satelitnej karty
kontrola prislúchajúcich úhrad žiadateľa za služby
verejnosti v zmysle zákona NR SR č. 340/2012 z. z.
vydanie satelitnej karty žiadateľovi.
IS Zber dát a ich kontrola pre potreby vydávania satelitných
kariet RTVS
Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a)
Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom
dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Nie sú.
Neuskutočňuje sa
Do vydania satelitnej karty
Neuskutočňuje sa

fyzické osoby – platitelia úhrad za služby rozhlasového
a televízneho vysielania.
20. PRÁVNE VZŤAHY A VYMÁHANIE POHĽADÁVOK
Účel spracúvania osobných údajov

Názov informačného systému
Právny základ

−

Zabezpečenie vedenia právnej agendy (napr. prvostupňové
konanie, vybavovanie opravných prostriedkov, vybavovanie
súdnych
sporov,
zastupovanie
v právnych
veciach,
uplatňovanie rozhodnutí o náhradách škôd, vymáhanie
náhrad škôd, uplatňovanie záväzkov zo zmlúv, navrhovanie
opatrení s organizačno-právnym dosahom, atď.).
IS Právne vzťahy a vymáhanie pohľadávok
Právny základ spracúvania osobných údajov predstavuje
Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb

21. ODBORNÁ PRAX
Účel spracúvania osobných údajov

Názov informačného systému
Právny základ

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
Kategórie osobných údajov

Popis technických a organizačných
opatrení podľa čl. 32 ods. 1
Nariadenia

zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 99/1963 Zb.
Občiansky súdny poriadok, Zákon NR SR č. 300/2005 Z. z.
Trestný zákon, Zákon NR SR č. 301/2005 Z. z. Trestný
poriadok, Zákon SNR č. 71/1967 Správny poriadok, 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, Zákon NR SR č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon NR SR č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení
neskorších predpisov, Zákon NR SR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v platnom znení, zákon č. 586/2003 Z.z.
o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov, zákon o ochrane osobných údajov
a súvisiace právne predpisy v platnom znení.
Nie sú.
Neuskutočňuje sa
v zmysle Registratúrneho poriadku Rozhlasu a televízie
Slovenska
Neuskutočňuje sa
−
−
−
−

zamestnanci prevádzkovateľa – dlžníci,
klienti/zákazníci prevádzkovateľa – dlžníci,
protistrany v sporoch,
iné fyzické osoby v postavení účastníkov konania.

Vedenie evidencie o fyzických osobách, ktorí sa zúčastnia
na odbornej praxi (praktickom vyučovaní) u prevádzkovateľa
IS trvajúcej vopred vymedzený čas.
IS Odborná prax
Právnym
základom
spracúvania
osobných
údajov
v predmetnom IS je Zákon NR SR č. 245/2008 o výchove
a vzdelávaní
(Školský
zákon)
a o zmene
a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon
o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy
podľa príslušných právnych predpisov
Neuskutočňuje sa
v zmysle Registratúrneho poriadku Rozhlasu a televízie
Slovenska
Neuskutočňuje sa
- žiaci stredných škôl na odbornej praxi,
- študenti vysokých škôl na odbornej praxi.
- meno, priezvisko, titul,
- dátum narodenia,
- údaje o dochádzke,
- vzdelanie,
- kontaktné údaje,
adresa.
Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné
a technické opatrenia, a to formou:
a) pseudonymizácie a šifrovania osobných údajov,
b) zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti
a odolnosti systémov spracúvania a služieb,

c)

schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov
a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického
incidentu,
d) procesu
pravidelného
testovania
posudzovania
a hodnotenia účinnosti technických a organizačných
opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.
22. ZMLUVNÉ VZŤAHY – AUTORSKÉ ZMLUVY
Účel spracúvania osobných údajov
V rámci predmetného informačného systému dochádza
k spracúvaniu osobných údajov fyzickej osoby ako jednej
zo zmluvných strán. V IS Zmluvné vzťahy – autorské zmluvy
- dochádza k pripravovaniu zmluvných vzťahov, a to
autorských a licenčných zmlúv, ktorých predmetom je právo
duševného vlastníctva.
Názov informačného systému
IS Zmluvné vzťahy – autorské zmluvy
Právny základ
Ústava Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 185/2015 Z. z.
autorský zákon.
Kategórie príjemcov
SOZA, LITA, Slovgram
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov
v zmysle Registratúrneho poriadku Rozhlasu a televízie
Slovenska
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
- zmluvná strana – fyzická osoba.
23. ZMLUVNÉ VZŤAHY – KÚPNO – PREDAJNÉ ZMLUVY
Účel spracúvania osobných údajov
V rámci predmetného informačného systému dochádza
k spracúvaniu osobných údajov fyzickej osoby ako jednej
zo zmluvných strán. V IS Zmluvné vzťahy – kúpno - predajné
zmluvy - dochádza k pripravovaniu zmluvných vzťahov, a to
kúpno – predajných zmlúv. Účelom spracúvania osobných
údajov je kúpa a predaj hnuteľného a nehnuteľného majetku.
Názov informačného systému
IS Zmluvné vzťahy – kúpno – predajné zmluvy
Právny základ
Ústava Slovenskej republiky, zákon SNR č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník, zákon SNR č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník.
Kategórie príjemcov
Nie sú.
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov
v zmysle Registratúrneho poriadku Rozhlasu a televízie
Slovenska
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
- zmluvná strana – fyzická osoba.
24. ZMLUVNÉ VZŤAHY – NÁJOMNÉ ZMLUVY
Účel spracúvania osobných údajov
V rámci predmetného informačného systému dochádza
k spracúvaniu osobných údajov fyzickej osoby ako jednej
zo zmluvných strán. V IS Zmluvné vzťahy – nájomné zmluvy
- dochádza k pripravovaniu zmluvných vzťahov, a to zmlúv o
prenájme. Účelom spracúvania osobných údajov je prenájom
hnuteľného a nehnuteľného majetku.
Názov informačného systému
IS Zmluvné vzťahy – nájomné zmluvy
Právny základ
Ústava Slovenskej republiky, zákon SNR č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník, zákon SNR č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník.
Kategórie príjemcov
Nie sú.
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
25. ZMLUVNÉ VZŤAHY – ZMLUVY
Účel spracúvania osobných údajov

Názov informačného systému
Právny základ
Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov

v zmysle Registratúrneho poriadku Rozhlasu a televízie
Slovenska
Neuskutočňuje sa
- zmluvná strana – fyzická osoba.
O DIELO
V rámci predmetného informačného systému dochádza
k spracúvaniu osobných údajov fyzickej osoby ako jednej
zo zmluvných strán. V IS Zmluvné vzťahy –zmluvy o dielo dochádza k pripravovaniu zmluvných vzťahov, a to zmlúv
o dielo.
IS Zmluvné vzťahy – zmluvy o dielo
Ústava Slovenskej republiky, zákon SNR č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník.
Nie sú.
Neuskutočňuje sa
v zmysle Registratúrneho poriadku Rozhlasu a televízie
Slovenska

Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
- zmluvná strana – fyzická osoba.
26. ZMLUVNÉ VZŤAHY – OSTATNÉ
Účel spracúvania osobných údajov
V rámci predmetného informačného systému dochádza
k spracúvaniu osobných údajov fyzickej osoby ako jednej
zo zmluvných strán. V IS Zmluvné vzťahy – ostatné dochádza k pripravovaniu rôznorodých zmluvných vzťahov,
ku ktorým dochádza v rámci plnenia predmetu činnosti
prevádzkovateľa a ktoré netvoria nosnú časť zmlúv
prevádzkovateľa.
Názov informačného systému
IS Zmluvné vzťahy – ostatné
Právny základ
Ústava Slovenskej republiky, zákon SNR č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník, zákon SNR č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník.
Kategórie príjemcov
Nie sú.
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov
v zmysle Registratúrneho poriadku Rozhlasu a televízie
Slovenska
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
- zmluvná strana – fyzická osoba.
27. RADA RTVS
Účel spracúvania osobných údajov
Spracúvanie osobných údajov fyzických osôb – členov rady
RTVS za účelom vedenia evidencie členov Rady RTVS
a plnenia jej úloh ako orgánu Rozhlasu a televízie Slovenska.
Názov informačného systému
Právny základ

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov

IS Rada RTVS
Právnym
základom
spracúvania
osobných
údajov
v predmetnom IS je § 8 a nasl. zákona NR SR č. 532/2010 Z.
z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov.
Neuskutočňuje sa
v zmysle Registratúrneho poriadku Rozhlasu a televízie
Slovenska

Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
28. TELEVÍZIA
Účel spracúvania osobných údajov
Názov informačného systému
Právny základ

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
29. ROZHLAS
Účel spracúvania osobných údajov
Názov informačného systému
Právny základ

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
30. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Účel spracúvania osobných údajov

Názov informačného systému
Právny základ

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb

Neuskutočňuje sa
-

fyzické osoby - členovia Rady RTVS.

Poskytovanie
vysielania.

služieb

verejnosti

v oblasti

televízneho

IS Televízia
Právnym
základom
spracúvania
osobných
údajov
v predmetnom IS je zákon NR SR č. 532/2010 Z. z.
o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a § 78 ods. 2 zákona NR SR č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov.
Neuskutočňuje sa
v zmysle Registratúrneho poriadku Rozhlasu a televízie
Slovenska
Neuskutočňuje sa
-

fyzické osoby – účastníci televízneho vysielania.

Poskytovanie
vysielania.

služieb

verejnosti

v oblasti

rozhlasového

IS Rozhlas
Právnym
základom
spracúvania
osobných
údajov
v predmetnom IS je zákon NR SR č. 532/2010 Z. z.
o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a § 78 ods. 2 zákona NR SR č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov.
Neuskutočňuje sa
v zmysle Registratúrneho poriadku Rozhlasu a televízie
Slovenska
Neuskutočňuje sa
-

fyzické osoby – účastníci rozhlasového vysielania.

spracúvanie osobných údajov fyzických osôb (najmä
konateľov právnických osôb), ktoré sa zo zákona zúčastnili
verejného obstarávania na zabezpečenie a obstaranie
tovarov, prác a služieb.
IS Verejné obstarávanie
Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov,
členovia výberovej komisie.
Neuskutočňuje sa
v zmysle Registratúrneho poriadku Rozhlasu a televízie
Slovenska
Neuskutočňuje sa
−

fyzické osoby – konatelia právnických osôb

−

fyzické osoby – účastníci verejného obstarávania

31. SŤAŽNOSTI
Účel spracúvania osobných údajov

Názov informačného systému
Právny základ

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb

vybavovanie sťažností v súlade so zákonom o sťažnostiach,
a to vykonávanie postupov pri ich podávaní, evidovaní,
prijímaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku
prešetrenia sťažností alebo prekontrolovania sťažností.
IS Sťažnosti
Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou
Slovenskej republiky, zákonom NR SR č. 9/2010 Z. z.
o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
Neuskutočňuje sa
v zmysle Registratúrneho poriadku Rozhlasu a televízie
Slovenska
Neuskutočňuje sa

fyzické osoby – sťažovateľ,
osoba, ktorej sa sťažnosť týka,
iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na
vybavovanie sťažností.
32. EVIDENCIA ŽIADOSTÍ NA ZÁKLADE ZÁKONA č. 211/2000 Z. Z. O SLOBODNOM
−
−
−

PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM
Účel spracúvania osobných údajov

Názov informačného systému
Právny základ

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb

poskytovanie informácií v súlade so zákonom o slobodnom
prístupe k informáciám, ktorý upravuje nielen vzťah medzi
povinnými osobami a žiadateľmi, ale aj podmienky, postup
a rozsah slobodného prístupu k informáciám.
IS Evidencia žiadostí na základe zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám
Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou
Slovenskej republiky, zákonom NR SR č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov.
žiadatelia
Neuskutočňuje sa
v zmysle Registratúrneho poriadku Rozhlasu a televízie
Slovenska
Neuskutočňuje sa

fyzické osoby – žiadateľ, dotknuté osoby podľa § 9 zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
33. EVIDENCIA UBYTOVANÝCH HOSTÍ
Účel spracúvania osobných údajov

Názov informačného systému
Právny základ

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov

−

V tomto IS Evidencia ubytovaných hostí prevádzkovateľ
poskytuje služby v oblasti ubytovania. V rámci svojho
predmetu činnosti plní funkciu ubytovacieho zariadenia
pre svojich zamestnancov, ich rodinných príslušníkov a iné
osoby. Hlavným účelom v predmetnom IS je evidencia
ubytovaných hostí v Knihe ubytovaných hostí.
IS Evidencia ubytovaných hostí
Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č.
253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej
republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky,
zákonom NR SR č. 404/2011 o pobyte cudzincov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

v zmysle Registratúrneho poriadku Rozhlasu a televízie
Slovenska

Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
− fyzické osoby – ubytovaní hostia.
34. SPRÁVA INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

(GENEROVANIE

LOGINOV A HESIEL)
Účel spracúvania osobných údajov

Názov informačného systému
Právny základ

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov

Správa
informačných
a komunikačných
technológií
(generovanie loginov a hesiel) je informačný systém, ktorý
umožňuje generovanie účtov (loginov) pre zamestnancov
prevádzkovateľa IS. Vychádza sa z IS Personálna a mzdová
agenda zamestnancov. Tento IS poskytuje základné údaje
o zamestnancoch, ktoré sú potrebné pre zavedenie
používateľov na jednotlivé servery. Systém poskytuje prehľad
o tom, na ktorých počítačoch je daná osoba zavedená.
Systém slúži pre interné potreby správcov počítačov
(informatikov) v rámci siete. Informatik má
na
starosti podporu užívateľov výpočtovej techniky
a
budovanie komplexného IS. Stará sa o počítačovú sieť
elektronickú poštu, internet, intranet, ochranu a správu dát.
IS Správa informačných a komunikačných technológií
(generovanie loginov a hesiel)
Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f)
Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je
ochrany
majetkových, finančných a iných záujmov prevádzkovateľa
Nie sú.
Neuskutočňuje sa
v zmysle Registratúrneho poriadku Rozhlasu a televízie
Slovenska

Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
− fyzické osoby – zamestnanci.
35. SÚŤAŽE NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH
Účel spracúvania osobných údajov
organizovanie a vyhodnocovanie rôznorodých súťaží
organizovaných prevádzkovateľom IS v rámci jeho profilu na
sociálnych sieťach. Do týchto súťaží sa môže zapojiť každá
fyzická osoba registrovaná na príslušnej sociálnej sieti.
Hlavným účelom predmetného IS je vedenie evidencie
súťažiacich, vyhodnocovanie týchto súťaži a vzájomná
komunikácia s účastníkmi a výhercami.
Názov informačného systému
IS Súťaže na sociálnych sieťach
Právny základ
Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a)
Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom
dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Kategórie príjemcov
Nie sú.
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov
2 roky od vyčerpania výhry
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa.
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
− účastníci súťaží organizovaných prevádzkovateľom
36. SÚŤAŽE
Účel spracúvania osobných údajov
Vyhodnocovanie súťaží, vedenie evidencie súťažiacich,
vzájomná
komunikácia
s nimi,
zasielanie informácii
týkajúcich sa súťaže.

Názov informačného systému
Právny základ

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
37. VYBAVOVANIE PODNETOV
Účel spracúvania osobných údajov

Názov informačného systému
Právny základ

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov

IS Súťaže
Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a)
Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom
dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Nie sú.
Neuskutočňuje sa
2 roky od vyčerpania výhry
Neuskutočňuje sa.
−

účastníci súťaží organizovaných prevádzkovateľom

spracúvanie osobných údajov potrebných pre vybavovanie
žiadostí (zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na
žiadosť fyzickej osoby prostredníctvom vyplnenia on-line
kontaktného formulára na webovej stránke rtvs.sk.
IS Vybavovanie podnetov
Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a)
Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom
dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Nie sú.
Neuskutočňuje sa
6 mesiacov odo dňa zaslania žiadosti prostredníctvom on-line
kontaktného formulára na webovej stránke

Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa.
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
− fyzické osoby, ktoré zaslali on-line kontaktný formulár
38. ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV NA WEBOVEJ STRÁNKE
Účel spracúvania osobných údajov

Zverejňovanie dokumentov (zmlúv, faktúr, objednávok)
na webovej stránke prevádzkovateľa – RTVS – rtvs.org

Názov informačného systému
Právny základ

Zverejňovanie dokumentov na webovej stránke
Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č.
546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov

Nie sú.
Neuskutočňuje sa
v zmysle Registratúrneho poriadku Rozhlasu a televízie
Slovenska

Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
39. ROKOVANIE RADY RTVS
Účel spracúvania osobných údajov
Názov informačného systému
Právny základ

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa
-

fyzické osoby – zmluvný partneri

Vyhotovovanie zvukových záznamov z rokovaní Rady RTVS.
IS Rokovania Rady RTVS
Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f)
Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je dodržiavanie
transparentnosti pri plnení úloh Rady RTVS.
Zamestnanci RTVS.
Neuskutočňuje sa.

Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia
o
existencii
automatizovaného
rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
40. AKREDITÁCIE
Účel spracúvania osobných údajov
Názov informačného systému
Právny základ

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
41. I-REPORTER
Účel spracúvania osobných údajov

Názov informačného systému
Právny základ

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb

V zmysle registratúrneho poriadku
Neuskutočňuje sa
-

členovia Rady RTVS,
osoby zúčastnené na rokovaní Rady RTVS.

Vybavovanie akreditácií a víz
a medzinárodných podujatí.

účastníkov

IS Akreditácie
Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a)
Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom
dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Organizátori podujatí.
Neuskutočňuje sa
3 roky odo dňa vybavenia žiadosti o akreditáciu, víza.
Neuskutočňuje sa
-

fyzické osoby – zamestnanci RTVS

Spracúvanie osobných údajov užívateľov aplikácie I-reporter
sprístupnenej pre zariadenia s operačným systémom Android
a iOS.
IS I-REPORTER
Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a)
Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom
dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Sprostredkovateľ – správca aplikácie.
Neuskutočňuje sa
do 30 dní po odhlásení sa z aplikácie
Neuskutočňuje sa
-

fyzické osoby – užívatelia

42. CENTRÁLNY REGISTER NÁMETOV
Účel spracúvania osobných údajov Spracúvanie
osobných
údajov
námetov/programových projektov.
Názov informačného systému
Právny základ

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov

republikových

predkladateľov

IS Centrálny register námetov
Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a)
Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom
dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Nie sú.
Neuskutočňuje sa
RTVS má vyhradené opčné právo na predložený námet, a to na
dobu maximálne 3 rokov od prípadného podpísania zmluvy s
autorom na vytvorenie scenára do prvého dňa výroby. Ak RTVS
nezačne scenár do tejto doby realizovať, opčné právo RTVS
zanikne a práva sa vrátia autorovi.

Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
43. PLATITELIA ÚHRAD
Účel spracúvania osobných údajov

Názov informačného systému
Právny základ

Neuskutočňuje sa
-

fyzické osoby – predkladatelia námetov/programových
projektov

Spracúvanie osobných údajov platiteľov úhrad pre účel
platenia, vyberania a vymáhania úhrad za služby verejnosti
poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska v oblasti
rozhlasového vysielania a televízneho vysielania.
IS Platitelia úhrad
Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č.
340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované
Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zákonom NR SR č. 532/2010 Z. z.
o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene
a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR
SR č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zákonom NR SR č. 176/2004 Z. z. o
nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií, Civilným
sporovým poriadkom 160/2015 Z. z..

Kategórie príjemcov

Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb

Sprostredkovateľ
pre
výber
a vymáhanie
úhrad,
sprostredkovateľ na webhosting, sprostredkovateľ na tlačenie
a balenie listových zásielok, sprostredkovateľ na call centrum,
advokátske kancelárie, orgány verejnej moci podľa príslušných
právnych predpisov.
Neuskutočňuje sa
Počas celej platnosti a účinnosti zákona č. 340/2012 Z.z.
Neuskutočňuje sa
-

fyzické osoby – platitelia úhrad

44. KONTROLA A VYMÁHANIE POHĽADÁVOK VOČI PLATITEĽOM
Účel spracúvania osobných údajov Spracúvanie osobných údajov platiteľov úhrad pre účel kontroly
a vymáhania pohľadávok za služby verejnosti poskytované
Rozhlasom a televíziou Slovenska v oblasti rozhlasového
vysielania a televízneho vysielania.
Názov informačného systému
IS Kontrola a vymáhanie pohľadávok voči platiteľom
Právny základ
Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č.
340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované
Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zákonom NR SR č. 532/2010 Z. z.
o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene
a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR
SR č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zákonom NR SR č. 176/2004 Z. z. o
nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií, Civilným
sporovým poriadkom 160/2015 Z. z..
Kategórie príjemcov

Cezhraničný prenos os. údajov
Lehoty na vymazanie os. údajov

Sprostredkovateľ pre kontrolu a vymáhanie pohľadávok,
sprostredkovateľ na webhosting, sprostredkovateľ na tlačenie
a balenie listových zásielok, sprostredkovateľ na call centrum,
advokátske kancelárie, orgány verejnej moci podľa príslušných
právnych predpisov.
Neuskutočňuje sa
v zmysle Registratúrneho poriadku Rozhlasu a televízie
Slovenska.

Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb

Neuskutočňuje sa
-

fyzické osoby – platitelia úhrad

45. WEBOVÝ ÚČET PLATITEĽOV ÚHRAD
Účel spracúvania osobných údajov
spracúvanie osobných údajov platiteľov úhrad, ktorí sa
registrovali
a vytvorili
si
webový
účet
on-line
na uhrady.rtvs.sk s cieľom vedenia prehľadu o svojom
„platiteľskom“ účte, s cieľom skvalitňovania služieb.
Názov informačného systému
IS Webový účet platiteľov úhrad
Právny základ
Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a)
Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom
dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Kategórie príjemcov
sprostredkovateľ na webhosting.
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov
do 30 dní od odvolania súhlasu
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa.
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
− fyzické osoby – majiteľ „platiteľského“ účtu
46. KLUB ZELENÝCH ANJELOV
Účel spracúvania osobných údajov
spracúvanie osobných údajov členov klubu zelených anjelov,
ktorý sa zaregistrovali prostredníctvom webovej stránky
zelenavlna.sk pre účel aktuálne a pravdivo informovať
o mimoriadnych udalostiach v doprave (dopravné nehody,
zdržania, prekážky na ceste), ktoré negatívne ovplyvňujú
bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
Názov informačného systému
IS Klub zelených anjelov
Právny základ
Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a)
Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom
dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Kategórie príjemcov
Nie sú.
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov
do 30 dní od odvolania súhlasu
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
Neuskutočňuje sa.
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
− fyzické osoby – člen klubu zelených anjelov
47. HUDOBNÉ POZDRAVY
Účel spracúvania osobných údajov
spracúvanie osobných údajov žiadateľov o odvysielanie
pozdravu (k narodeninám, meninám, výročiu sobáša,
promócie, poďakovanie) pre oslávencov.
Názov informačného systému
IS Hudobné pozdravy
Právny základ
Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a)
Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom
dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Kategórie príjemcov
Nie sú.
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov
do 30 dní od odvolania súhlasu

Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb

Neuskutočňuje sa.
−
−

fyzické osoby – žiadatelia,
fyzické osoby – oslávenci.

