
Informačná povinnosť Národného bezpečnostného úradu 
 

Informácie o spracúvaní osobných údajov 

Podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 

sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ,,nariadenie (EÚ) 

2016/679“) 

1.   Kto je prevádzkovateľom osobných údajov? 

Prevádzkovateľ je ten, kto spracúva Vaše osobné údaje. V tomto prípade Národný bezpečnostný úrad, 

so sídlom Budatínska 30, 851 06 Bratislava (ďalej len „úrad“). Pri spracúvaní osobných údajov sa úrad 

riadi: 

 nariadením (EÚ) 2016/679; 

 vzhľadom na postavenie úradu a špecifické úlohy, ktoré vykonáva, sa na niektoré účely 

spracúvania osobných údajov vzťahuje aj tretia časť zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“); 

 relevantnými ustanoveniami zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností 

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

č. 215/2004 Z. z.“), zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,, zákon č. 69/2018 Z. z.“) a zákona 

č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v znení neskorších 

predpisov (ďalej len ,,zákon č. 272/2016 Z. z.“). 

Akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov môžete adresovať zodpovednej osobe písomne 

e-mailom na adresu: gdpr@nbu.gov.sk 

2.   Prečo úrad spracúva osobné údaje?  

Úrad spracúva osobné údaje v prvom rade na účely, ktoré vyplývajú alebo súvisia so zákonom 

č. 215/2004 Z. z., zákonom č. 272/2016 Z. z. a zákonom č. 69/2018 Z. z. na základe ktorého plní úlohy 

na úseku: 

a) ochrany utajovaných skutočností, 

b) šifrovej ochrany informácií, 

c) dôveryhodných služieb, 

d) kybernetickej bezpečnosti, 

e) verejnej regulovanej služby, ktorú poskytuje globálny satelitný navigačný systém zriadený v rámci 

programu Galileo a vnútornej ochrany týkajúcej sa pôsobnosti úradu a jeho príslušníkov 

a zamestnancov. 

Úrad je oprávnený podľa § 70 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. požadovať od štátnych orgánov, 

právnických osôb a fyzických osôb poskytnutie pomoci, podkladov a informácií, ktoré môžu prispieť 

k predchádzaniu a odstraňovaniu bezpečnostných rizík. Na poskytnutie pomoci, podkladov alebo 

informácií nesmie byť nikto nútený. 

Spracúvanie osobných údajov je zo strany úradu nevyhnutné najmä preto, aby mohol: 

a) zabezpečovať a plniť zákonné úlohy a povinnosti, ktoré mu vyplývajú z osobitných predpisov; 

mailto:gdpr@nbu.gov.sk


b) zabezpečovať a plniť úlohy vo verejnom záujme; 

c) hospodáriť so zverenými prostriedkami a v tej súvislosti vstupovať, realizovať a evidovať 

zmluvné vzťahy. 

Úrad vystupuje vo vzťahu k nižšie uvedeným účelom ako prevádzkovateľ. 

3.   Na aké účely a na základe akých právnych základov úrad spracúva osobné údaje?  

Záznam o spracovateľských činnostiach  

4. Ako o Vás úrad získava osobné údaje?  

Vaše osobné údaje najčastejšie úrad získava z dôvodu špecifických úloh na úseku ochrany utajovaných 

skutočností, šifrovej ochrany informácií, dôveryhodných služieb a kybernetickej bezpečnosti, a to od 

iných orgánov (najmä informácie o bezpečnostnej spoľahlivosti navrhovanej osoby z evidencií 

Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva pri vykonávaní 

bezpečnostnej previerky). Policajný zbor, Slovenská informačná služba alebo Vojenské spravodajstvo 

sú najčastejším zdrojom, od ktorých úrad získava osobné údaje o navrhovanej osobe. V tomto prípade 

nejde o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov Vami ako dotknutej osoby, ale o zákonnú požiadavku 

takéto osobné údaje spracúvať. Ak úrad získava osobné údaje priamo od Vás na základe osobitných 

právnych predpisov, je Vašou povinnosťou osobné údaje poskytnúť (napr. v prípade kontroly vstupov 

do priestorov úradu), pričom dôsledkom neposkytnutia môže byť zamietnutie vstupov do 

kontrolovaných priestorov úradu. Údaje o osobách, u ktorých bolo začaté vykonávanie bezpečnostnej 

previerky, sa zhromažďujú v rozsahu primeranom tomuto konaniu na základe osobitných právnych 

predpisov. Osobné údaje požadované pri vykonávaní bezpečnostných previerok úrad spracúva 

v rozsahu zodpovedajúcom naplneniu účelu. 

Ak vstupujete do priestorov úradu, spracúvajú sa o Vás osobné údaje na právnom základe plnenia úloh, 

ktoré úrad plní vo verejnom záujme, ako vyplývajú zo zákona č. 215/2004 Z. z., konkrétne úloh 

týkajúcich sa zabezpečenia objektov úradu. Kamerový systém je prevádzkovaný na základe úloh, ktoré 

úrad plní vo verejnom záujme na zabezpečenie ochrany objektov úradu a zabezpečenie ochrany 

verejného poriadku v blízkosti objektov úradu. Ak ste záujemcom o pracovnú pozíciu, úrad získava 

osobné údaje priamo od Vás, pričom v takom prípade je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné 

a predstavuje požiadavku na uzavretie zmluvy. Neposkytnutím údajom môže byť prerušený prijímací 

proces. 

5. Komu sú sprístupňované Vaše osobné údaje?  

Osobné údaje o Vás sú sprístupňované len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti 

príslušníkmi úradu, prípadne inými zamestnancami, ktorých rozsah prístupu k Vašim údajom závisí od 

konkrétnej pozície. 

Ak je úrad požiadaný iným orgánom verejnej moci o sprístupnenie Vašich osobných údajov, skúma 

legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie, a bez preverenia, či sú tieto podmienky 

splnené, Vaše osobné údaje neposkytuje.  

Pri zabezpečovaní bežnej administratívnej agendy (napr. účely personalistiky a mzdy, vymáhanie 

pohľadávok, súdne spory a pod.), úrad poskytuje osobné údaje v nevyhnutnej miere aj poskytovateľom 

služieb, ako napr.: 

a) mzdové a účtovné spoločnosti; 

b) poradenské spoločnosti; 

c) dodávatelia alebo správcovia softvérových a hardvérových technológií; 

d) iné orgány verejnej moci oprávnené na základe osobitného predpisu. 
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6. Do ktorých krajín úrad prenáša Vaše osobné údaje?  

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho 

priestoru je možný. V prípade, ak je úrad požiadaný poskytnúť osobné údaje príslušným orgánom 

z tretích krajín v rámci trestného konania, postupuje výlučne v súlade s právnymi predpismi 

a medzinárodnými zmluvami. Konkrétne, podľa § 73 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z.: „Prenos osobných 

údajov medzi príslušnými orgánmi a orgánmi členských štátov príslušnými na plnenie úloh na účely 

trestného konania sa zaručuje, ak sa taký prenos vyžaduje podľa osobitného predpisu alebo 

medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná“ a podľa § 74 ods. 1 písm. a) zákona 

č. 18/2018 Z. z.: „Prenos osobných údajov, ktoré sa spracúvajú alebo sú určené na spracúvanie po 

prenose do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, vrátane následného prenosu do ďalšej tretej 

krajiny či ďalšej medzinárodnej organizácii príslušný orgán (vrátane úradu) môže uskutočniť len vtedy, 

ak je prenos potrebný na plnenie úloh na účely trestného konania.“  

7. Ako dlho úrad uchováva Vaše osobné údaje?  

Vaše osobné údaje sú spracúvané iba v rámci možností, ktoré úradu dovoľuje osobitná právna úprava. 

Najčastejšie všetky Vaše osobné údaje, ktoré úrad spracúva bezpečným spôsobom, sú vymazané 

bezodkladne po: 

a) uplynutí úložných lehôt stanovených podľa registratúrneho plánu; alebo 

b) zánikom potreby uchovávať Vaše osobné údaje na plnenie ustanovených úloh úradu. 

Ďalej je úrad v zmysle § 68 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. povinný raz za tri roky preveriť, či spracúvané 

osobné údaje sú naďalej potrebné na plnenie úloh na účely trestného konania. Akékoľvek náhodne 

získané osobné údaje úrad v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúva na žiadny iný účel. Ak je 

to možné, informuje dotknutú osobu, ktorej náhodne získané osobné údaje patria o ich náhodnom 

získaní a podľa povahy prípadu jej poskytne potrebnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad jej 

osobnými údajmi. Ihneď, po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k vyriešeniu situácie, všetky 

náhodne získané osobné údaje úrad bezodkladne a bezpečným spôsobom vymaže. 

V prípade záujmu o informácie o konkrétnej dobe uchovávania Vašich osobných údajov prosím 

kontaktujte úrad prostredníctvom gdpr@nbu.gov.sk 

8. Aké práva máte ako dotknutá osoba?  

Ak úrad spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, 

máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.  

Navyše máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ak je spracúvania 

založené na právnom základe verejného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) 2016/679, 

ako aj proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Úrad 

nespracúva osobné údaje na účely priameho marketingu. 

Nariadenie (EÚ) 2016/679 a zákon č. 18/2018 Z. z. ustanovujú všeobecné podmienky výkonu Vašich 

jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im 

bude vyhovené, nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky. Vašou žiadosťou 

týkajúcou sa konkrétneho práva sa bude úrad vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy 

a uplatniteľných výnimiek. Navyše, pri spracúvaní osobných údajov na účely trestného konania sa úrad 

riadi osobitnou právnou úpravou tretej časti zákona č. 18/2018 Z. z., ktorá umožňuje obmedziť výkon 

Vašich práv v právnom poriadku Slovenskej republiky. Výkon Vašich práv podľa nariadenia (EÚ) 

2016/679 je viazaný iba na účely spracúvania osobných údajov na právnych základoch podľa nariadenia 



(EÚ) 2016/679. Výkon Vašich práv podľa zákona č. 18/2018 Z. z. je viazaný iba na účely spracúvania 

osobných údajov na právnych základoch podľa zákona č. 18/2018 Z. z. 

Ako dotknutá osoba máte vo všeobecnosti najmä: 

 Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje 

úrad spracúva na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas 

môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní 

súhlasu alebo osobne na úrade. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania 

osobných údajov, ktoré úrad na základe Vášho súhlasu o Vás spracúval. 

 Právo na prístup - máte právo na poskytnutie zoznamu osobných údajov, ktoré o Vás má úrad 

k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje úrad spracúva. Vo väčšine prípadov 

Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté prostredníctvom emailu alebo v listinnej forme, pokiaľ 

nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali 

elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. 

 Právo na opravu – úrad prijíma primerané opatrenia, aby zabezpečil presnosť, úplnosť 

a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás má k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponuje, sú 

nepresné, neúplné alebo neaktuálne, neváhajte požiadať úrad, aby tieto informácie upravil, 

aktualizoval alebo doplnil. 

 Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, 

napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie 

pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých 

relevantných okolností.  

 Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený požiadať úrad, aby 

prestal používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré 

úrad o Vás spracúva, môžu byť nepresné, alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje 

nepotrebuje úrad využívať. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných 

okolností.  

 Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať úrad o prenos osobných 

údajov, ktoré ste mu poskytli, na inú, tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa 

však týka len osobných údajov, ktoré úrad od Vás získal na základe súhlasu alebo na základe 

zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. 

 Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej 

konkrétnej situácie ak sa vykonáva podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo f) zákona č. 18/2018 Z. z. 

V prípade, ak nie je legitímny právny základ na spracúvanie, a Vy podáte námietku, úrad nebude 

Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. V súvislosti s uplatnením vyššie uvedených práv, môžete 

podať žiadosť alebo podnet zodpovednej osobe, a to prostredníctvom emailu gdpr@nbu.gov.sk. 

 Právo podať sťažnosť dozornému orgánu – máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, 

v prípade ak sa domnievate, že Vaše práva na ochranu osobných údajov sú porušované. Dozorným 

orgánom, kde si môžete uplatniť právo podať sťažnosť, je Úrad na ochranu osobných údajov 

Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, email: statny.dozor@pdp.gov.sk. V prípade 

podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). 

 Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - máte právo podať návrh na 

začatie konania o ochrane osobných údajov dozornému orgánu, v prípade ak sa domnievate, že 

Vaše práva na ochranu osobných údajov sú porušované. Dozorným orgánom, kde si môžete 

uplatniť právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, je Úrad na ochranu 

osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, email: 
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statny.dozor@pdp.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby 

spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). 

9. Profilovanie a automatizované individuálne rozhodovanie pri spracúvaní osobných údajov 

Podľa aktuálnych informácií nedochádza v podmienkach úradu k rozhodovaniu, ktoré je založené na 

výlučne automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré by malo právne účinky, ktoré by 

sa Vás týkali alebo by Vás podobne významne ovplyvňovali v zmysle čl. 22 nariadenia (EÚ) 2016/679. 

10. Ako úrad chráni Vaše osobné údaje? 

Je povinnosťou úradu chrániť Vaše osobné údaje primeraným spôsobom a z tohto dôvodu sa ich 

ochrane venuje náležitá pozornosť. Úrad implementoval všeobecne akceptované technické 

a organizačné štandardy za účelom zachovania bezpečnosti spracúvaných osobných údajov najmä pred 

ich stratou, zneužitím, neautorizovanej úprave, zničením alebo iným dopadom na práva a slobody Vás 

ako dotknutej osoby. 

11. Zmena podmienok ochrany súkromia 

              Ochrana osobných údajov nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré je Vám úrad povinný 

poskytnúť vzhľadom na spracúvanie osobných údajov, sa môžu meniť. Z tohto dôvodu si úrad 

vyhradzuje právo kedykoľvek tieto podmienky upraviť a v akomkoľvek rozsahu zmeniť. V prípade, že 

tieto podmienky budú zmenené podstatným spôsobom, úrad Vás bude o tejto zmene informovať, 

napr. všeobecným oznámením na webovom sídle úradu. 

12. Záverečné ustanovenia  

Úrad vytvoril tieto podmienky ochrany súkromia z dôvodu posilnenia dostatočnej transparentnosti 

a vysvetlenia základných pravidiel, ktoré dodržiava pri ochrane súkromia a osobných údajov 

dotknutých osôb. Úrad pravidelne tieto podmienky ochrany súkromia reviduje a aktualizuje. Aktuálne 

verzia je vždy zverejnená na webovom sídle úradu www.nbu.gov.sk 

 

Tieto podmienky ochrany súkromia sú platné a účinné od 01.12.2022. 

 

https://www.nbu.gov.sk/

