
 
 

OCHRANA ÚDAJOV – OSOBITNÉ VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV 
ŽIADOSTI O INFORMÁCIE A PRÍSTUP K DOKUMENTOM 

 

 
Toto osobitné vyhlásenie sa týka spracovania osobných údajov poskytnutých osobami, ktoré vypĺňajú 
kontaktný formulár a vybrali si kategóriu „Všeobecné otázky“ alebo ktoré Dvoru audítorov zasielajú 
žiadosť o informácie, žiadosť o prístup k dokumentom alebo iné oznamy.  
Nižšie je opísaný spôsob, akým Dvor audítorov spracúva Vaše osobné údaje a ochraňuje Vaše 
súkromie. 
Tým, že kontaktujete Dvor audítorov, dávate súhlas so spracovaním Vašich údajov, ako sa uvádza 
v tomto vyhlásení. 
 
Kto je zodpovedný za spracovanie Vašich údajov? 
Operácie spracovania údajov v súvislosti so žiadosťami o informácie alebo prístup k dokumentom sa 
vykonávajú pod vedením vedúceho právneho oddelenia, ktorý je prevádzkovateľom. 
 
Prečo zbierame Vaše údaje? 
Účelom spracovania Vašich údajov je rýchlo a uspokojivo odpovedať na všetky žiadosti 
o informácie/prístup k dokumentom, s ktorými sa na Dvor audítorov obracia verejnosť, alebo 
odpovedať osobám, ktoré dobrovoľne oznamujú informácie Dvoru audítorov. Ďalším údajom, ktorý 
zbierame je IP adresa, aby sme sa uistili o legitímnosti žiadosti a informačnej bezpečnosti. 
 
Aké sú pravidlá pre použitie Vašich údajov? 
Právny rámec pre spracovanie Vašich údajov Dvorom audítorov je stanovený v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto 
údajov.  
Žiadosti o informácie a dokumenty budú spracované podľa článku 15 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie, článku 42 Charty základných práv a rozhodnutia EDA č. 12-2005 o prístupe verejnosti 
k dokumentom Dvora audítorov, ktoré bolo neskôr zmenené rozhodnutím EDA č. 14-2009. 
 
Ktoré osobné údaje zbierame? 
Vaše krstné meno a priezvisko, e-mailovú adresu, IP adresu, pohlavie, štátnu príslušnosť a akékoľvek 
ďalšie osobné údaje, o ktoré sa rozhodnete podeliť a na spracovanie ktorých dáte súhlas. 
 
Kto má prístup k Vašim údajom a komu sa Vaše údaje zverejňujú? 
Prístup k Vašim osobným údajom majú zamestnanci právneho oddelenia Dvora audítorov, ktorí tieto 
údaje spracujú podľa zásady „potreba poznať“. Údaje môžu byť poskytnuté iným útvarom Dvora 
audítorov, ak sa to považuje za nevyhnutné na vybavenie Vašej žiadosti (napríklad inému útvaru Dvora 
audítorov zodpovedajúcemu za otázku uvedenú v žiadosti).  
Vaše osobné údaje sa môžu postúpiť ďalším adresátom: interným a/alebo externým audítorom, 
riaditeľstvu Dvora audítorov pre preklad (ak je potrebný preklad), úradníkovi pre ochranu údajov, 
európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov, ombudsmanovi, ak podáte sťažnosť, alebo 
inej inštitúcií alebo orgánu EÚ. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=SK
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/DEC12_2005/DEC12_2005_SK.PDF
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/DEC14_2009/014sk.pdf


Ako chránime Vaše údaje pred možným zneužitím alebo neoprávneným prístupom? 
Údaje, ktoré o Vás máme, ukladáme bezpečne v dátovom stredisku Dvora audítorov, ktoré sa 
nachádza v Luxemburgu. Ste preto chránení početnými opatreniami, ktoré sme prijali na ochranu 
dostupnosti, integrity a dôvernosti našich vlastných elektronických aktív. 
Prístup k osobným údajom má len vymedzená skupina používateľov. Prístupové práva sú udeľované 
podľa zásady „potreba poznať“, zohľadňujúc úlohu, pracovné miesto a zodpovednosti príslušnej 
osoby. Tieto práva sú priebežne aktualizované, keď sa menia pracovné úlohy zamestnancov.  
Generálny tajomník Dvora audítorov nesie celkovú zodpovednosť za vykonávanie pravidiel týkajúcich 
sa prístupových práv a za dodržiavanie pravidiel o ochrane údajov, avšak zodpovednosť v týchto 
oblastiach delegoval na rôzne subjekty.  
Úradník Dvora audítorov pre informačnú bezpečnosť zabezpečuje, aby bola naša politika v oblasti 
informačnej bezpečnosti správne vykonávaná a aby bola testovaná efektívnosť príslušných kontrol.  
 
Ako dlho si ponechávame Vaše údaje? 
Vaše osobné údaje budú z registra kontaktných formulárov Dvora audítorov zmazané päť (5) rokov 
po tom, ako ste podali žiadosť. 
 
Aké sú Vaše práva? 
Vaše práva vo vzťahu k Vašim osobných údajom sú uvedené v článkoch 17 až 24 nariadenia (EÚ) 
2018/1725. 
Máte právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich bezodkladnú opravu, ak sú nepresné 
alebo neúplné.  
Za istých okolností máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich 
použitia. Kedykoľvek máte právo vzniesť námietku na základe konkrétnej situácie voči spracovaniu 
Vašich osobných údajov a právo na prenos údajov. 
Môžete požiadať, aby sme v rámci svojich možností oznámili akékoľvek zmeny súvisiace s Vašimi 
osobnými údajmi iným stranám, ktorým boli Vaše údaje zverejnené. 
Vašu žiadosť zvážime, prijmeme rozhodnutie a bezodkladne Vám ho oznámime, v každom prípade 
do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Toto obdobie môže byť v prípade potreby predĺžené o ďalšie 
dva mesiace. 
Tieto práva môžete uplatniť tak, že sa obrátite na prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktných 
údajov uvedených nižšie. 
 
Koho kontaktovať v prípade otázok alebo sťažností? 
Prvým kontaktným miestom je prevádzkovateľ eca-info(zavináč)eca.europa.eu. 
Ak požadujete ďalšie informácie alebo si želáte podať sťažnosť v súvislosti so spracovaním Vašich 
osobných údajov, môžete tiež kontaktovať úradníka pre ochranu údajov. 
European Court of Auditors 
Data Protection Officer 
12 rue Alcide de Gasperi 
1615 Luxembourg 
LUXEMBOURG 
E-mail: eca-data-protection(zavináč)eca.europa.eu 
 
V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť 
európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov (edps(zavináč)edps.europa.eu). 


