
Ochrana osobných údajov – GDPR – v Slovenskom banskom múzeu (ďalej len SBM) 

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákonom 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

zákona č. 221/2019 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) 

Kontakt: 

 

Slovenské banské múzeum 

Kammerhofská 2 

Banská Štiavnica 

969 01 

 

Kontakt na osoby zodpovedné za ochranu osobných údajov: 

 

Zodpovedná osoba: Beata Babiaková, Ľudmila Ivaničová  

Email: sbm@muzeumbs.sk  

 

Kontakt na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky: 

 

Úrad na ochranu osobných údajov 

Hraničná 12 

Bratislava 27 

820 07 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 

 

Účel spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Slovenskom banskom múzeu: 

 

- vedenie osobných údajov nevyhnutných na účely verejného obstarávania podľa 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a aktuálnymi metodickými usmerneniami 

Úradu pre verejné obstarávanie; 

- evidencia a vybavovanie podnetov podľa zákona o niektorých opatreniach súvisiacich 

s oznamovaním protispoločenskej činnosti podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o niektorých 

opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

- vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií podľa 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; 

- vybavovanie sťažností podľa zákona o sťažnostiach podľa zákona č. č. 9/2010 Z. z. o 

sťažnostiach v znení neskorších predpisov; 

- evidencia zmlúv, evidencia partnerov SBM; 

- monitorovanie objektov SBM; 

- vedenie personálnej agendy, databázy uchádzačov o zamestnanie, ktorí poskytli 

životopis mimo výberového konania s cieľom zamestnať sa; 

- fotografie a videozáznamy z podujatí, aktivít a činnosti SBM zverejňuje na svojom 

webovom sídle, sociálnych sieťach alebo prostredníctvom obdobných informačných 

mailto:sbm@muzeumbs.sk
https://dataprotection.gov.sk/uoou/


a komunikačných prostriedkov. Pri zverejňovaní fotografií alebo videozáznamov 

z podujatí alebo iných aktivít určených pre verejnosť spravidla ide o dokumentačné 

zábery, bez uvedenia mien účastníkov a možnosti ich identifikácie, s výnimkou 

organizátorov alebo iných osôb, ktoré na to udelia súhlas. Zverejňovanie sa vykonáva 

v závislosti od podujatia, stretnutia alebo inej aktivity, povahy a účelu tejto aktivity 

alebo činnosti v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia GDPR a zákona 

o ochrane osobných údajov. 

Príjemcovia osobných údajov, príjemcovia v tretích krajinách: 

 

Prenos osobných údajov príjemcom do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám 

SBM neuskutočňuje. 

Doba uchovávania osobných údajov: 

SBM uchováva osobné údaje po dobu trvania jednotlivých účelov spracúvania a následne po 

dobu vymedzenú v registratúrnom pláne v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a 

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

systém múzea zabezpečuje ochranu zbierkového fondu v expozíciách múzea a pre osoby v 

trestnom konaní. Údaje sa v kamerovom systéme ukladajú 72 hodín, potom sa automaticky 

vymazávajú. 

Povinnosť poskytnutia osobných údajov: 

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak ide o spracúvanie osobných 

údajov, ktoré vyplýva z osobitných predpisov (plnenie zákonných povinností), o verejnom 

záujme alebo ak sa spracúvanie vykonáva v súvislosti s výkonom verejnej moci podľa 

osobitných predpisov. Obdobne sa postupuje aj v prípade uzatvárania zmluvného vzťahu s 

dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov by nemohlo dôjsť k splneniu 

zákonným povinnostiam alebo uzatvoreniu zmluvného vzťahu. 

Práva dotknutej osoby: 

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

dotknutá osoba je oprávnená uplatniť práva dotknutých osôb, a to právo na potvrdenie 

o spracúvaní osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu 

osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania 

osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať spracúvanie 

osobných údajov, právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom 

individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania. 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu 

Ak má dotknutá osoba podozrenie, že SBM spracúva osobné údaje nezákonne alebo iným 

spôsobom porušuje ochranu osobných údajov, je oprávnená podať sťažnosť dozornému 

orgánu, ktorým je:  

Úrad na ochranu osobných údajov 

Hraničná 12 

Bratislava 27 

820 07 



Súvisiace linky:  

 

Nariadenie GDPR  

Zákon o ochrane osobných údajov  

 

 

 

V Banskej Štiavnici, 23.7.2020 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Beata Babiaková                                        Schválil: PhDr. Jozef Labuda, CSc. 

                                                                                                         riaditeľ 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525

