
 

S ú h l a s so s p r a c ú v a n í m  o s o b n ý c h  ú d a j o v  

v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej 

len „Nariadenie“)  

V prípade zaškrtnutia súhlasu na webovej stránke udeľujem Slovenskej agentúre životného prostredia, 

Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 00626031 sazp@sazp.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“) svoj 

dobrovoľný a výslovný súhlas so spracúvaním nasledovných osobných údajov: meno, priezvisko, emailový 

kontakt, telefonický kontakt za účelom spracovania kontaktného formulára v súvislosti s obnovou rodinných 

domov z Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci investície zameranej na “Zlepšenie energetickej hospodárnosti 

rodinných domov”.  

Osobné údaje sa budú spracúvať po dobu 5 rokov od poskytnutia tohto súhlasu. Som si vedomý, že vyššie 

udelený súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať na základe mojej písomnej žiadosti na adresu 

prevádzkovateľa, alebo emailom na adresu: obnovdom@sazp.sk . Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť 

spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Súčasne prehlasujem, že som bol 

informovaný podľa § 19 a § 20 Zákona a čl. 13 a 14 Nariadenia o právach a informáciách týkajúcich sa ochrany 

mojich osobných údajov. 

Informácia o spracúvaní osobných údajov na účely kontaktného formulára 

podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“) a § 19 a § 20 

Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o 

OOÚ“). 

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi 

zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich 

osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. 

Identifikačné a kontaktné údaje 

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 

975 90 Banská Bystrica, IČO: 00626031, tel. č.: +421 48 437 41 11, email: sazp@sazp.sk (ďalej len 

„prevádzkovateľ“ alebo „SAŽP“). 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: Mgr. Ľubica 

Porubänová, tel. č.: 0948298231, dpo8@proenergy.sk. 

Podrobnosti spracúvania osobných údajov v rámci žiadostí o príspevok 

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania 

Účelom spracúvania osobných údajov je: 

spracovanie kontaktného formulára, zasielanie žiadostí o doplňujúce údaje, zasielanie informačných emailov v 
súvislosti s obnovou rodinných domov z Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci investície zameranej na “Zlepšenie 
energetickej hospodárnosti rodinných domov” 

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: 

čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR: súhlas dotknutej osoby 

Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb 

Dotknuté osoby, o ktorých osobné údaje spracúvame: 

osoby, ktoré vyplnia a zašlú kontaktný formulár 

Rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame: 

identifikačné a kontaktné osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, emailový kontakt 

Identifikácia príjemcov, prípadne iných strán, ktoré môžu mať prístup k osobným údajom 
Zamestnanci SAŽP 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny/medzinárodnej organizácii 

Nevykonáva sa. 
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Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané 

priamo od dotknutej osoby  vyplnením a odoslaním kontaktného formulára 

Doba uchovávania osobných údajov 

5 rokov  

Profilovanie 

Nevykonáva sa. 

 

Práva dotknutej osoby 

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, 

právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo 

namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania 

vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania 

dozornému orgánu. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva písomne na adresu prevádzkovateľa alebo  

zaslaním emailu na adresu: obnovdom@sazp.sk. 
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