
Poskytnutie informácií prevádzkovateľom podľa čl. 13 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 GDPR“) 

 

 

Medzi naše hlavné záujmy patrí dodržiavanie zásad ochrany osobných údajov. V tejto súvislosti 

prostredníctvom nášho webového sídla www.rvr.sk plníme našu informačnú povinnosť voči dotknutým 

osobám, ktorých osobné údaje spracúvame v tých informačných systémoch, pri ktorých nie je možné splniť 

našu informačnú povinnosť adresnejším spôsobom. 

 

Identifikačné údaje prevádzkovateľa: 

Prevádzkovateľom osobných údajov je orgán verejnej moci s názvom Rada pre vysielanie a retransmisiu, 

so sídlom Palisády 36, 811 06 Bratislava, IČO: 30 844 151 (ďalej aj len „Rada“ alebo „prevádzkovateľ“). 

 

Prevádzkovateľ určil na výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov zodpovednú osobu v súlade s čl. 37 

ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR, keďže spracúvanie osobných údajov vykonáva ako orgán verejnej moci.  

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: 

Bežná korešpondencia: 

Rada pre vysielanie a retransmisiu 

zodpovedná osoba 

Palisády 36 

811 06 Bratislava 

 

Email: 

zodpovednaosoba@rvr.sk 

 

V prípadoch, kedy by malo dôjsť k cezhraničnému prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácii, bude informačná povinnosť voči príslušnej dotknutej osobe plnená dodatočne 

spolu s oznámením primeraných a vhodných záruk zaručujúcich bezpečnosť osobných údajov pri ich 

cezhraničnom prenose ; inak k odovzdávaniu osobných údajov sprostredkovateľom alebo iným príjemcom 

v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách nedochádza. 

 

Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľom nedochádza k profilovaniu ani 

k automatizovanému rozhodovaniu o právach a slobodách dotknutých osôb. 

 

Práva dotknutých osôb 

 

Právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 Nariadenia GDPR) 

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, 

ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto 

informácie:  

 a) účely spracúvania;  

 b) kategórie dotknutých osobných údajov;  

 c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, 

najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;  

 d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je 

možné, kritériá na jej určenie;  
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 e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa 

dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať 

proti takémuto spracúvaniu;  

 f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;  

 g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ 

ide o ich zdroj;  

 h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 

ods. 1 a 4 nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, 

ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.  

Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má 

právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa článku 46 Nariadenia.  

Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o 

ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci 

administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, 

informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o 

iný spôsob. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.  

 

Právo na opravu osobných údajov (čl. 16 Nariadenia GDPR) 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne 

osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na 

doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. 

 

Právo na výmaz (čl. 17 Nariadenia GDPR) 

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie 

osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:  

 a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;  

 b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, ak neexistuje 

iný právny základ pre spracúvanie;  

 c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, ktoré je vykonávané na právnom základe 

verejného záujmu alebo oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na 

spracúvanie;  

 d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;  

 e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva 

Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;  

 f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa 

článku 8 ods. 1 Nariadenia GDPR.  

 

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na 

dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane 

technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných 

údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu 

alebo repliky.  

 

Právo na vymazanie sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné na uplatnenie práva na slobodu 

prejavu a na informácie, na splnenie zákonnej povinnosti, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo 

verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, z dôvodov verejného 

záujmu v oblasti verejného zdravia, na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého 



alebo historického výskumu či na štatistické účely, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo 

obhajovanie právnych nárokov. 

 

Právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 Nariadenia GDPR)  

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto 

prípadov:  

 a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho 

prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;  

 b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a 

žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;  

 c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich 

dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;  

 d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 nariadenia, a to až do 

overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými 

dôvodmi dotknutej osoby.  

Ak sa spracúvanie v súlade s vyššie obmedzeným obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou 

uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo 

obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z 

dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.  

Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania v súlade s vyššie uvedeným, prevádzkovateľ 

informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.  

 

Právo na prenosnosť údajov  (čl. 20 Nariadenia GDPR) 

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, 

v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje 

ďalšiemu prevádzkovateľovi pokiaľ je to technicky možné., a to v prípade ak 

a) sa spracúvanie zakladá na súhlase dotknutej osoby, alebo na zmluve; 

b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.  

 

Právo namietať (čl. 21 Nariadenia GDPR) 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti 

spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, 

pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, 

právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo 

obhajovanie právnych nárokov. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne 

prostriedky nápravy, má každá dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa 

domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s týmto nariadením alebo 

nezákonné, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07  

Bratislava, Slovenská republika. 

 

Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania 

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na 

automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo 

ju podobne významne ovplyvňujú. 

 

Právo odvolať súhlas (čl. 7 Nariadenia GDPR) 

 



Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej 

týkajú, a to rovnakým spôsobom ako bol udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť 

spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.  

Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, 

môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:  

 a) emailovou správou zaslanou na adresu office@rvr.sk (do predmetu uveďte text "GDPR - 

odvolanie súhlasu")  

 b) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa (na obálke uveďte text "GDPR 

- odvolanie súhlasu").  

 

V odsekoch vyššie sme uviedli informácie, ktoré platia spoločne pre všetky účely spracúvania 

a informačné systémy osobných údajov. V odsekoch nižšie poskytujeme dotknutým osobám 

informácie, ktoré sa týkajú konkrétnych účelov spracúvania a konkrétnych informačných systémov 

u prevádzkovateľa s uvedením názvu účelu, resp. informačného systému, ktorého sa týkajú. 

Informácie poskytujeme touto formou z dôvodu, že k týmto vybraným účelom spracúvania nie je 

možné plniť informačnú povinnosť adresnejším spôsobom a zároveň nie je možné uvedené informácie 

poskytovať spoločne pre všetky informačné systémy osobných údajov, ale informácie sa odlišujú 

podľa konkrétnych informačných systémov (účelov spracúvania) osobných údajov. 

 

Oznámenia 

Účelom spracúvania osobných údajov v informačnom systéme Oznámenia je spracúvanie osobných 

údajov oznamovateľov skutočností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a zákona 

č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní a spracúvanie osobných údajov uvedených v oznámeniach. 

Právnym základom spracúvania je plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (zákon č. 308/2000 

Z.z. o vysielaní a retransmisii, zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní) a splnenie úlohy 

realizovanej vo verejnom záujme a pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Kategórie 

príjemcov osobných údajov sú súdy, prokuratúra, orgány činné v trestnom konaní. Doba uchovávania 

údajov je 10 rokov od prijatia príslušného oznámenia.  

Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel je zákonnou požiadavkou. Poskytovanie osobných 

údajov na uvedený účel nie je zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie 

zmluvy s prevádzkovateľom. V prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté a osobné údaje sú pre 

obsahovú správnosť príslušného oznámenia nevyhnutné, neposkytnutie potrebných osobných údajov 

a súvisiaca neúplnosť alebo neurčitosť oznámenia môže viesť k nepriaznivému dôsledku uvedenému 

v príslušnom právnom predpise. 

 

Správne konania licenčné 

Účelom spracúvania osobných údajov v informačnom systéme Správne konania licenčné je 

spracúvanie osobných údajov súvisiacich so správnymi konaniami podľa zákona č. 308/2000 Z.z. o 

vysielaní a retransmisii a podľa zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní v súvislosti s 

registráciami retransmisie a licenciami na vysielanie. Právnym základom spracúvania je plnenie 

zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii, zákon č. 

220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní, správny poriadok) a splnenie úlohy realizovanej vo verejnom 

záujme a pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Kategórie príjemcov osobných údajov 

sú súdy, prokuratúra, orgány činné v trestnom konaní, orgány verejnej moci. Doba uchovávania je 10 

rokov po skončení správneho konania. 

Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel je zákonnou požiadavkou. Poskytovanie osobných 

údajov na uvedený účel nie je zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie 

zmluvy s prevádzkovateľom. V prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté a osobné údaje sú pre 
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obsahovú správnosť príslušného dokumentu týkajúceho sa konkrétneho správneho konania 

nevyhnutné, neposkytnutie potrebných osobných údajov a súvisiaca neúplnosť alebo neurčitosť 

podania môže viesť k nepriaznivému dôsledku uvedenému v príslušnom právnom predpise. 

 

Správne konania obsahové 

Účelom spracúvania osobných údajov v informačnom systéme Správne konania obsahové je 

spracúvanie osobných údajov súvisiacich so správnymi konaniami podľa zákona č. 308/2000 Z.z. o 

vysielaní a retransmisii. Právnym základom spracúvania je plnenie zákonnej povinnosti 

prevádzkovateľa (zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii) a splnenie úlohy realizovanej vo 

verejnom záujme a pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Kategórie príjemcov 

osobných údajov sú súdy, prokuratúra, orgány činné v trestnom konaní, orgány verejnej moci. Doba 

uchovávania je 10 rokov po skončení správneho konania. 

Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel je zákonnou požiadavkou. Poskytovanie osobných 

údajov na uvedený účel nie je zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie 

zmluvy s prevádzkovateľom. V prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté a osobné údaje sú pre 

obsahovú správnosť príslušného dokumentu týkajúceho sa konkrétneho správneho konania 

nevyhnutné, neposkytnutie potrebných osobných údajov a súvisiaca neúplnosť alebo neurčitosť 

podania môže viesť k nepriaznivému dôsledku uvedenému v príslušnom právnom predpise. 

 

Kontrolná správna činnosť 

Účelom spracúvania osobných údajov v informačnom systéme Kontrolná správna činnosť je 

spracúvanie osobných údajov súvisiacich s nepretržitým nahrávaním obsahu vysielania pre potreby 

kontrolnej činnosti podľa č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii. Právnym základom spracúvania 

je plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii) a 

splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme a pri výkone verejnej moci zverenej 

prevádzkovateľovi. Kategórie príjemcov osobných údajov sú súdy, prokuratúra, orgány činné v 

trestnom konaní, páchateľ deliktu a jeho právny zástupca. Doba uchovávania je 45 dní pokiaľ nedôjde 

k začatiu správneho konania alebo k podaniu sťažnosti. 

Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel je zákonnou požiadavkou. Poskytovanie osobných 

údajov na uvedený účel nie je zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie 

zmluvy s prevádzkovateľom. V prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté, prevádzkovateľ nebude 

môcť riadne vykonávať kontrolnú činnosť, teda nebude môcť riadne realizovať prenesený výkon 

verejnej moci. 

 

Sťažnosti a podnety 

Účelom spracúvania osobných údajov v informačnom systéme Sťažnosti a podnety je spracúvanie 

osobných údajov dotknutých osôb uvedených v sťažnostiach a podnetoch doručených 

prevádzkovateľovi a osobných údajov súvisiacich s vybavením sťažnosti alebo podnetu. Právnym 

základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (zákon č. 

308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii) a splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme a pri 

výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Kategórie príjemcov osobných údajov sú súdy, 

prokuratúra, orgány činné v trestnom konaní. Doba uchovávania údajov je 10 rokov od vybavenia 

podnetu. 

Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel je zákonnou požiadavkou, ak sú osobné údaje 

nevyhnutnou zákonnou náležitosťou na vybavenie sťažnosti podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z.z.  

o vysielaní a retransmisii, inak poskytovanie nie je zákonnou požiadavkou. Poskytovanie osobných 

údajov na uvedený účel nie je zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie 



zmluvy s prevádzkovateľom. V prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté, prevádzkovateľ môže, 

ale nebude povinný podanie vybaviť (napríklad v prípade anonymného podnetu). 

 

Žiadosti o informácie 

Účelom spracúvania osobných údajov v informačnom systéme Žiadosti o informácie je spracúvanie 

osobných údajov dotknutých osôb uvedených v žiadostiach doručených prevádzkovateľovi a osobných 

údajov súvisiacich s vybavením žiadosti. Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie 

zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (zákon č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií). Kategórie 

príjemcov osobných údajov sú súdy, prokuratúra. Doba uchovávania údajov je 10 rokov od vybavenia 

žiadosti. 

Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel nie je zákonnou požiadavkou. Poskytovanie osobných 

údajov na uvedený účel nie je zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie 

zmluvy s prevádzkovateľom. V prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté a osobné údaje sú 

nevyhnutné pre vybavenie žiadosti, prevádzkovateľ nebude môcť žiadosť riadne vybaviť. 

 

Správne poplatky 

Účelom spracúvania osobných údajov v informačnom systéme Správne poplatky je spracúvanie 

osobných údajov v súvislosti s vyberaním správnych poplatkov. Právnym základom spracúvania 

osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 

a retransmisii, zákon č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní, zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych 

poplatkoch, zákon č. 71/1967 Zb. správny poriadok) a splnenie úlohy realizovanej vo verejnom 

záujme a pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Kategórie príjemcov osobných údajov 

sú súdy, prokuratúra. Doba uchovávania údajov je 10 rokov. 

Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel je zákonnou požiadavkou, ak sú osobné údaje 

nevyhnutné na identifikáciu osoby poplatníka, inak poskytovanie nie je zákonnou požiadavkou. 

Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel nie je zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou 

nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy s prevádzkovateľom. V prípade, ak osobné údaje nebudú 

poskytnuté a osobné údaje sú nevyhnutné na spárovanie platby, môže dôjsť k nepriaznivému dôsledku 

uvedenom v príslušnom právnom predpise.  

 

Výročné správy 

Účelom spracúvania osobných údajov v informačnom systéme Výročné správy je spracúvanie 

osobných údajov v súvislosti s vydávaním výročných správ o činnosti Rady. Právnym základom 

spracúvania osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (§ 5 ods. 2 písm. h) 

zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii) a splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme 

a pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Príjemcom osobných údajov uvedených vo 

výročných správach je široká verejnosť, keďže výročné správy sú určené pre verejnosť. Doba 

uchovávania údajov je 10 rokov. 

Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel nie je zákonnou požiadavkou (okrem osobných 

údajov v rozsahu § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii). 

Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel nie je zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou 

nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy s prevádzkovateľom. V prípade, ak osobné údaje nebudú 

poskytnuté a osobné údaje sú potrebné pre obsah výročnej správy, môže byť neposkytnutím údajov 

ovplyvnená informačná hodnota výročnej správy. 

 

Vzťahy s verejnosťou 

Účelom spracúvania osobných údajov v informačnom systéme Vzťahy s verejnosťou je spracúvanie 

osobných údajov pre účely pozitívnej prezentácie činnosti Rady pred verejnosťou a spoznávanie 



záujmov verejnosti pre plnenie poslania Rady, napríklad prostredníctvom organizovania akcií a 

workshopov. Právnym základom spracúvania osobných údajov na uvedený účel je splnenie úlohy 

realizovanej vo verejnom záujme a pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Príjemcom 

osobných údajov je široká verejnosť. Doba uchovávania údajov je 10 rokov. 

Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel nie je zákonnou požiadavkou. Poskytovanie osobných 

údajov na uvedený účel nie je zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie 

zmluvy s prevádzkovateľom. V prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté, možnosti Rady 

udržiavať reprezentatívne vzťahy s verejnosťou a zisťovať potreby subjektov, ktorým sú ukladané 

povinnosti podľa zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a zákona č. 220/2007 Z.z. 

o digitálnom vysielaní, na ktorých dodržiavanie dohliada Rada, tým môžu byť obmedzené. 

 

Výmena informácií v rámci spolupráce s inými orgánmi verejnej moci 

Účelom spracúvania osobných údajov v uvedenom informačnom systéme je spracúvanie osobných 

údajov pre účely efektívneho fungovania verejnej správy. Právnym základom spracúvania osobných 

údajov na uvedený účel je splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme a pri výkone verejnej moci 

zverenej prevádzkovateľovi. Príjemcom osobných údajov je príslušný orgán verejnej moci, ktorý si 

informáciu vyžiadal, alebo ktorému bola postúpená. Doba uchovávania údajov je 10 rokov. 

Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel môže byť zákonnou požiadavkou podľa toho o akú 

vyžiadanú alebo postúpenú informáciu ide. Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel nie je 

zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy s prevádzkovateľom. V 

prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté, mohlo by dôjsť k obmedzeniu efektívneho fungovania 

verejnej správy. 

 

Verejné obstarávanie 

Účelom spracúvania osobných údajov v uvedenom informačnom systéme je spracúvanie osobných 

údajov v súvislosti s realizáciou verejného obstarávania. Právnym základom spracúvania osobných 

údajov na uvedený účel je plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (zákon č. 343/2015 Z.z. o 

verejnom obstarávaní). Príjemcom osobných údajov sú kontrolné orgány v prípade kontroly 

konkrétneho verejného obstarávania. Doba uchovávania údajov je 10 rokov od ukončenia zákazky. 

Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel môže byť zákonnou požiadavkou podľa toho, čo je 

predmetom verejného obstarávania. Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel nie je zmluvnou 

požiadavkou. Poskytovanie osobných údajov môže byť v závislosti od predmetu verejného 

obstarávania požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy s prevádzkovateľom. V prípade, ak 

osobné údaje nebudú poskytnuté a poskytnutie osobných údajov je pre konkrétne verejné obstarávanie 

nevyhnutné, uchádzač nebude môcť byť úspešný v uvedenom konkrétnom verejnom obstarávaní. 

 

Pohľadávky 

Účelom spracúvania osobných údajov v uvedenom informačnom systéme je spracúvanie osobných 

údajov pri uplatňovaní pohľadávok prevádzkovateľa voči tretím osobám. Právnym základom 

spracúvania osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (zákon č. 308/2000 Z.z. 

o vysielaní a retransmisii, zákon č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu) a splnenie úlohy realizovanej 

vo verejnom záujme a pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Príjemcami osobných 

údajov sú súdy, prokuratúra, obchodná spoločnosť Slovenská konsolidačná, a.s., exekútor, správca 

konkurznej podstaty, reštrukturalizačný správca, likvidátor. Doba uchovávania údajov je 10 rokov po 

úspešnom vymožení pohľadávky. 

Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel nie je zákonnou požiadavkou. Poskytovanie osobných 

údajov na uvedený účel nie je zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie 



zmluvy s prevádzkovateľom. V prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté, môže dôjsť k sťaženiu 

plnenia súvisiacich zákonných povinností prevádzkovateľa.   

 

Rada 

Účelom spracúvania osobných údajov v uvedenom informačnom systéme je spracúvanie osobných 

údajov členov Rady. Právnym základom spracúvania uvedených údajov je splnenie úlohy realizovanej 

vo verejnom záujme a pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Príjemcom osobných 

údajov o členoch Rady je široká verejnosť. Doba uchovávania údajov je 10 rokov po skončení výkonu 

funkcie. 

Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel je zákonnou požiadavkou. Poskytovanie osobných 

údajov na uvedený účel nie je zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie 

zmluvy s prevádzkovateľom. V prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté, prevádzkovateľ by 

nemohol splniť svoju úlohu realizovanú vo verejnom záujme. 

 

Došlá a odoslaná pošta 

Účelom spracúvania osobných údajov v informačnom systéme Došlá a odoslaná pošta je spracúvanie 

osobných údajov dotknutých osôb vo vyžiadanej a nevyžiadanej korešpondencii pred ich priradením 

do príslušného informačného systému. Právnym základom spracúvania osobných údajov je splnenie 

úlohy realizovanej vo verejnom záujme a pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, keďže 

korešpondencia je nevyhnutnou súčasťou plnenia úloh prevádzkovateľa. Kategórie príjemcov 

osobných údajov sú súdy, prokuratúra, orgány činné v trestnom konaní. Nevyžiadaná korešpondencia 

nie je uchovávaná, údaje vo vyžiadanej a potrebnej korešpondencii sú uchovávané po dobu 10 rokov. 

Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel nie je zákonnou požiadavkou. Poskytovanie osobných 

údajov na uvedený účel nie je zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie 

zmluvy s prevádzkovateľom. V prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté, prevádzkovateľ nebude 

môcť určiť odosielateľa zásielky a použiť údaje obsiahnuté v korešpondencii podľa ich zamýšľaného 

účelu. 

 

Správa registratúry 

Účelom spracúvania osobných údajov v informačnom systéme Správa registratúry je spracúvanie 

osobných údajov na účely archivácie po zániku primárneho účelu spracúvania. Právnym základom 

spracúvania je plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a 

registratúrach). Kategórie príjemcov sú príslušný štátny archív, kontrolné orgány. Doba uchovávania 

je rozdielna podľa právneho základu príslušného informačného systému, maximálne 70 rokov od 

narodenia zamestnanca, v prípade informačného systému Personalistika a mzdy. 

Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel je zákonnou požiadavkou. Poskytovanie osobných 

údajov na uvedený účel nie je zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie 

zmluvy s prevádzkovateľom. V prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté, prevádzkovateľ nebude 

môcť splniť jeho zákonnú povinnosť. 

 

Účtovníctvo 

Účelom spracúvania osobných údajov v informačnom systéme Účtovníctvo je spracúvanie osobných 

údajov dotknutých osôb v súvislosti so zákonnou povinnosťou prevádzkovateľa viesť účtovníctvo. 

Právnym základom spracúvania je plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (účtovné a daňové 

predpisy). Príjemcami sú kontrolné orgány. Doba uchovávania je 10 rokov. 

Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel je vo vybraných prípadoch zákonnou požiadavkou 

(napr. údaj o vystaviteľovi faktúry). Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel nie je zmluvnou 



požiadavkou ani požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy s prevádzkovateľom. V prípade, ak 

osobné údaje nebudú poskytnuté, prevádzkovateľ nebude môcť splniť jeho zákonnú povinnosť. 

 

Dodávatelia 

Účelom spracúvania osobných údajov v informačnom systéme Dodávatelia je spracúvanie osobných 

údajov dodávateľov fyzických osôb a kontaktných osôb dodávateľov, ktorí sú právnickými osobami. 

Právnym základom spracúvania je splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme a pri výkone 

verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, keďže obstarávanie vybraných služieb a tovarov je 

nevyhnutnou súčasťou plnenia úloh prevádzkovateľa, aby mohol vykonávať svoju činnosť. 

Príjemcami sú kontrolné orgány v prípade kontroly. Doba uchovávania údajov je 10 rokov. 

Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel nie je zákonnou požiadavkou. Poskytovanie osobných 

údajov na uvedený účel nie je zmluvnou požiadavkou. Poskytovanie osobných údajov môže byť 

v konkrétnom prípade požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy s prevádzkovateľom 

(napríklad osobné údaje obsiahnuté v komunikácii zmluvných strán pri rokovaní o predmete zmluvy). 

V prípade, ak osobné údaje nebudú poskytnuté a poskytnutie údajov je nevyhnutné pre realizáciu 

zmluvy, prevádzkovateľ nebude môcť objednať potrebnú službu alebo tovar potrebný na zabezpečenie 

bežného chodu prevádzkovateľa. 

 

Vizitky 

Účelom spracúvania osobných údajov v informačnom systéme Vizitky je spracúvanie osobných 

údajov z poskytnutých vizitiek. Právny základ spracúvania je splnenie úlohy realizovanej vo verejnom 

záujme a pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, keďže uchovávanie vizitiek môže byť 

potrebné na efektívne zabezpečenie bežného chodu prevádzkovateľa a je teda nevyhnutnou súčasťou 

plnenia úloh prevádzkovateľa, aby mohol vykonávať svoju činnosť. Doba uchovávania vizitiek je 3 

roky. 

Poskytovanie osobných údajov na uvedený účel nie je zákonnou požiadavkou. Poskytovanie osobných 

údajov na uvedený účel nie je zmluvnou požiadavkou. Poskytovanie osobných údajov nie je 

požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy s prevádzkovateľom. V prípade, ak osobné údaje 

nebudú poskytnuté nebude môcť prevádzkovateľ efektívne skladovať kontaktné údaje osôb, s ktorými 

komunikuje pri svojej činnosti. 

 

Zabezpečenie vašich osobných dát 

Dovoľte, aby sme Vás informovali, že dbáme o bezpečnosť osobných údajov, ktoré nám odovzdávate. 

Prevádzkovateľ prijal primerané bezpečnostné opatrenia, aby vaše údaje dostatočne chránil s ohľadom 

na závažnosť ich spracovania. K vašim osobným údajom nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a nie 

sú odovzdávané bez vášho súhlasu ďalším subjektom na ďalšie spracovanie, ak to nevyžaduje zákon 

alebo ochrana právnych záujmov prevádzkovateľa. 

  

Sociálne médiá 

Webová stránka Prevádzkovateľa www.rvr.sk môže obsahovať odkazy na aplikácie sociálnych médií 

alebo služby, ktoré Vám umožnia zdieľať obsah s ostatnými užívateľmi. Akékoľvek osobné alebo iné 

údaje, ktoré vložíte do akejkoľvek aplikácie sociálnych médií, môžu iní užívatelia tejto aplikácie čítať, 

zhromažďovať a používať, pričom nad týmito inými užívateľmi prevádzkovateľ má len malú alebo 

žiadnu kontrolu. Z týchto dôvodov nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť za akékoľvek 

použitie, zneužitie alebo iné neoprávnené nakladanie s akýmikoľvek osobnými údajmi alebo inými 

informáciami, ktoré vložíte do akejkoľvek aplikácie sociálnych médií, zo strany ostatných užívateľov. 

 

Informovanie o videozáznamoch z verejného vypočutia 

http://documents.rvr.sk/_file_system/Informacna_povinnost_-_online_stream.pdf


 

YouTube  

Na stránke môžu byť vložené odkazy na videá YouTube. Uložené sú na stránke www.youtube.com. 

Spoločnosť YouTube ukladá vaše údaje ako profily používania a používa ich na účely inzercie, 

prieskumu trhu a/alebo zlepšenie svojich webových stránok. Takáto analýza (aj v prípade 

používateľov, ktorí nie sú prihlásení) slúži na poskytovanie personalizovanej reklamy a informovanie 

ostatných používateľov sociálnych sietí o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Ak chcete 

uplatniť akékoľvek práva, ako napríklad právo vzniesť námietku proti vytvoreniu týchto 

používateľských profilov, musíte kontaktovať priamo spoločnosť Google LLC. Viac informácií o 

účele a rozsahu zhromažďovania osobných údajov a ich spracovania na YouTube nájdete v pravidlách 

ochrany osobných údajov poskytovateľa služby. Nájdete tu aj ďalšie informácie o svojich právach a 

možnostiach nastavení ochrany Vášho súkromia. Adresa a zásady ochrany osobných údajov služby 

YouTube: Google LLC, Amphitheatre Parkway. Mountain View, CA 94043, USA; 

https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=sk/. 


