Informačná povinnosť

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

1. Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracovávajú za účelom zadávania zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na
uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie
koncesií na stavebné práce, zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní.

2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho
Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 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).

3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
Zákon č. 343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
4. Zoznam osobných údajov:
 Referenciou na účely verejného obstarávania je elektronický dokument, ktorý obsahuje
potvrdenie o dodaní tovaru, uskutočnení stavebných prác alebo poskytnutí služby.
Referencia obsahuje: meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu,
sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia,
ak nebolo pridelené identifikačné číslo, názov verejného obstarávateľa alebo
obstarávateľa, označenie verejného obstarávania, číslo zmluvy alebo koncesnej
zmluvy, stručnú identifikáciu plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy,
množstvo, objem alebo rozsah plnenia, miesto, cenu a lehotu plnenia zmluvy alebo
koncesnej zmluvy, hodnotenie plnenia, najmä hodnotenie, či plnenie bolo dodané v
rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy a či celkovo bolo
uspokojivé alebo neuspokojivé, informáciu, či došlo k odstúpeniu od zmluvy,
koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody zo strany verejného obstarávateľa alebo
obstarávateľa z dôvodu podstatného porušenia povinnosti dodávateľa, ďalšie
informácie, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ považuje za dôležité, dátum
vyhotovenia referencie.
 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v súťažných podkladoch alebo v koncesnej
dokumentácii vyžadujú, aby úspešný uchádzač v zmluve, rámcovej dohode alebo
koncesnej zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych
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subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
Ak uchádzač nevypracoval ponuku (na základe zákona o verejnom obstarávaní) sám,
uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil. Údaje
podľa prvej vety uchádzač uvedie v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo
názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo
pridelené.
Vo výzve na predkladanie ponúk možno osobné údaje uvádzať v rozsahu: meno a
priezvisko, adresu pobytu, dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo,
e-mailovú adresu a telefónne číslo.
V oznámeniach používaných pri podlimitných zákazkách bez využitia elektronického
trhoviska možno osobné údaje uvádzať v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, e-mailová adresa a telefónne
číslo.
Žiadosť o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov: obchodné meno alebo názov
hospodárskeho subjektu, adresu sídla, miesto podnikania alebo adresu pobytu
hospodárskeho subjektu, predmet činnosti, právnu formu hospodárskeho
subjektu, identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, meno, priezvisko a adresu
pobytu fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo jeho členom, obchodné
meno alebo názov a sídlo, ak je štatutárnym orgánom právnická osoba, meno,
priezvisko a adresu pobytu fyzickej osoby, ktorá je prokuristom, meno, priezvisko a
adresu pobytu fyzickej osoby, ktorá je členom dozorného orgánu, kontaktné údaje na
účely elektronickej komunikácie, ak má hospodársky subjekt záujem o registráciu na
elektronickom trhovisku, súhlas s registráciou na elektronickom trhovisku a súhlas s
obchodnými podmienkami elektronického trhoviska, pri fyzickej osobe údaje fyzickej
osoby potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov a pri právnickej osobe údaje
štatutárneho orgánu alebo jeho členov, členov dozorného orgánu, prokuristu potrebné
na vyžiadanie výpisu z registra trestov, dátum a kvalifikovaný elektronický podpis
alebo vlastnoručný podpis osoby, oprávnenej konať v mene hospodárskeho subjektu.

5. Povinne zverejňované údaje:
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu splniť povinnosť uverejniť dokumenty alebo
informácie v profile aj uverejnením priameho odkazu na informáciu alebo dokument
uverejnený na inej internetovej adrese; povinnosť zabezpečiť bezodplatne neobmedzený,
úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov tým nie je dotknutá. Ak
ide o zmluvu, koncesnú zmluvu, rámcovú dohodu alebo ich zmenu, ktoré sa zverejňujú podľa
osobitného predpisu, povinnosť môžu verejný obstarávateľ a obstarávateľ splniť aj
uverejnením priameho odkazu na text zmluvy, koncesnej zmluvy, rámcovej dohody alebo ich
zmeny, zverejnenej podľa osobitného predpisu. Osobné údaje možno v profile zverejniť v
rozsahu meno a priezvisko, adresu pobytu, dátum narodenia, ak nebolo pridelené
identifikačné číslo, e-mailovú adresu a telefónne číslo.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: tento dokument podlieha právnej ochrane, je duševným vlastníctvom spoločnosti
skupiny Top privacy s.r.o. Každé použitie tohto dokumentu sa spravuje licenčnými podmienkami, ktoré sú
dostupné na: https://topprivacy.sk/licencne-podmienky.pdf

Informačná povinnosť

6. Dotknuté osoby:
Fyzické osoby v rámci verejného obstarávania.

7. Lehoty uloženia osobných údajov:
Dokumenty a informácie podľa § 64 odsekov 1 a 2 zákon č. 343/2015 Z. z. Zákon o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uverejňujú v profile po dobu
desiatich rokov odo dňa skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy, rámcovej dohody
alebo zrušenia postupu zadávania zákazky.
Nadlimitné

10 rokov

Podlimitné

5 rokov

8. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:
Osobné údaje sa na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa nespracovávajú.

9. Postup osobných údajov do tretích krajín:
Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

10. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných
predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej
a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej,
administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými
právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

11. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):
Tretie strany
Právny základ
Úrad pre úradné publikácie Európskej Úrad pre úradné publikácie Európskej únie únie
Oznámenia používané vo verejnom obstarávaní
verejný obstarávateľ a obstarávateľ posielajú
Úradu pre úradné publikácie Európskej únie
(ďalej len „publikačný úrad“) a úradu na
uverejnenie. Zákon č. 343/2015 Z. z. Zákon o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
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Iný oprávnený subjekt

Súd, orgány činné v trestnom konaní

Exekútor

Sprostredkovateľ

V oznámeniach používaných vo verejnom
obstarávaní, v profile verejného obstarávateľa a v
profile obstarávateľa možno osobné údaje
uvádzať v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, dátum narodenia, ak nebolo pridelené
identifikačné číslo, e-mailová adresa a telefónne
číslo
na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia
Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
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)
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok
v znení neskorších predpisov zákon č. 301/2005
Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších
predpisov
Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a
exekučnej činnosti (Exekučný poriadok ) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
na základe článku 28 Nariadenia Európskeho
Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 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)
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