
Informácie podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

Osobné údaje obsiahnuté v Elektronickej knihe zákaziek 

 

 

Geodetický a kartografický ústav Bratislava (ďalej len „GKÚ“) je rozpočtovou organizáciou 

štátu, zriadenou Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len 

„ÚGKK SR“). Podľa § 4 ods. 2 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 

215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o geodézii“) ÚGKK SR zabezpečuje tvorbu a prevádzkovanie informačného systému 

geodézie, kartografie a katastra a poskytovanie informácií a údajov z informačného systému 

geodézie, kartografie a katastra. V súlade s § 19 ods. 2 zákona o geodézii je GKÚ 

prevádzkovateľom informačného systému geodézie, kartografie a katastra. Podľa § 21 

zákona o geodézii GKÚ poskytuje informácie z informačného systému geodézie, kartografie a 

katastra. GKÚ je na účely zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“) prevádzkovateľom, ktorý 

vymedzil účel a prostriedky spracúvania osobných údajov v Elektronickej knihe zákaziek. Na 

základe uvedeného je GKÚ povinný informovať dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sú 

spracúvané v Elektronickej knihe zákaziek o skutočnostiach podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. 

z.. GKÚ si uvedenú povinnosť plní zverejnením uvedených informácií na webovom sídle, 

ktoré je dostupné širokej verejnosti. 

 

Informácie podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. 

 

1. Prevádzkovateľ: 

Geodetický a kartografický ústav Bratislava, so sídlom Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava, 

IČO:17316219, tel. +421 2 2081 6225, e-mail: gku@skgeodesy.sk.  

Prevádzkovateľ nepoveril žiadneho zástupcu spracúvaním osobných údajov.  

 

2. Zodpovedná osoba: 

Ing. Martin Boskovič, zodp.osoba.gku@skgeodesy.sk. 

3. Účel spracúvania osobných údajov: 

Účelom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi dotknutou 

osobou a GKÚ, a to na žiadosť dotknutej osoby, ako aj na účel plnenia záväzkov z takéhoto 

zmluvného vzťahu. Pre dosiahnutie tohto účelu sú osobné údaje dotknutých osôb vedené 

v Elektronickej knihe zákaziek. 

 

4. Právny základ spracúvania osobných údajov: 

Právnym základom spracúvania osobných údajov v Elektronickej knihe zákaziek je v súlade 

s ustanovením § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z., t. j. spracúvanie osobných údajov 

nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na 

vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. 
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5. Príjemcovia alebo kategória príjemcov: 

Osobné údaje sa ďalej neposkytujú. 

 

6. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácie. 

 

7.  Doba uchovávania osobných údajov: 

Prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať osobné údaje do doby, kým trvá účel spracúvania 

osobných údajov určený Prevádzkovateľom vzhľadom na zásadu minimalizácie uchovávania 

podľa § 10 zákona č. 18/2018 Z. z. a v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch 

a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o archívoch“). 

 

8. Práva dotknutej osoby: 

 Dotknutá osoba má podľa § 21 zákona č. 18/2018 Z. z. právo na prístup k osobným 

údajom, 

 

 Dotknutá osoba má podľa § 22 zákona č. 18/2018 Z. z. právo na opravu osobných 

údajov: 

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za spracúvanie nesprávnych osobných údajov, ak 

také poskytla priamo dotknutá osoba, alebo sú obsahom písomností, ktoré boli 

prevádzkovateľovi dotknutou osobou predložené. 

 

 Dotknutá osoba nemá podľa § 23 ods. 4 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. v spojení so 

zákonom o archívoch právo na výmaz osobných údajov z Elektronickej knihy 

zákaziek. 

 

 Dotknutá osoba má podľa § 24 zákona č. 18/2018 Z. z. právo na obmedzenie 

spracúvania osobných údajov: 

Vzhľadom na účel vedenia osobných údajov v Elektronickej knihe zákaziek, právo na 

obmedzenie spracúvania osobných údajov je limitované ustanoveniami zákona o 

archívoch. 

 

 Dotknutá osoba má podľa § 26 zákona č. 18/2018 Z. z. právo na prenosnosť 

osobných údajov vzhľadom na právny základ podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 

18/2018 Z. z. 

 

9. Dotknutá osoba nemá podľa § 27 zákona č. 18/2018 Z. z. právo namietať spracúvanie 

osobných údajov vzhľadom na právny základ spracúvania osobných údajov podľa § 13 

ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. 

 

10. Každá dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 

zákona č. 18/2018 Z. z.  

 



11. Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo 

zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o 

tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných 

následkoch neposkytnutia osobných údajov: 

Osobné údaje spracúvané v Elektronickej knihe zákaziek sú spracúvané na právnom základe 

podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z., t.j. spracúvanie osobných údajov je 

nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na 

vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. V zmysle 

uvedeného, poskytnutie osobných údajov je požiadavkou potrebnou na uzavretie zmluvy; 

príslušné účinné právne predpisy určujú rozsah osobných údajov, ktoré je dotknutá osoba 

povinná poskytnúť na účely uzavretia zmluvy, pričom ich neposkytnutie je podstatnou vadou, 

pre ktorú nebude návrh dotknutej osoby na uzavretie zmluvy zo strany GKÚ akceptovaný.  

 

12. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania 

podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona č. 18/2018 Z. z.; v týchto prípadoch poskytne 

prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie o použitom postupe, ako aj o význame a 

predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu: 

V prostredí GKÚ nie je zavedené automatizované individuálne rozhodovanie vrátane 

profilovania na účely zákona č. 18/2018 Z. z. 


