Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov
v súvislosti s poskytovaním podpory Environmentálnym fondom
Environmentálny fond v súvislosti s poskytovaním podpory formou dotácií a/alebo úverov poskytuje v súlade
s čl. 13 a 14 nariadenia č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane 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 ochrane osobných údajov“) nasledovné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov:
1. Identifikačné a kontaktné údaje
Prevádzkovateľ:

Environmentálny fond
Martinská 49, 821 05 Bratislava
e-mail: podatelna@envirofond.sk, tel.: 0906 31 1910

Kontakt na zodpovednú osobu: gdpr@envirofond.sk

2. Informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov
Spracúvanie osobných údajov je vykonávané za účelom posúdenia a implementácie projektov na poskytnutie
podpory:
a) posudzovanie projektov
Účelom je posúdenie projektov na poskytnutie podpory žiadateľom formou dotácií a úverov v rámci
uskutočňovania štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie ako aj pri poskytovaní dotácií
na projekt a kompenzácií financovaných z výnosov získavaných z dražieb kvót a finančných prostriedkov
na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky, financovanie riešení na zabezpečenie
starostlivosti o životné prostredie až po rozhodovanie ministra životného prostredia Slovenskej republiky
o poskytnutí podpory žiadateľom.
Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom
fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o fonde“),
kedy je dotknutá osoba povinná osobné údaje poskytnúť. Environmentálny fond posudzuje žiadosti
o poskytnutie podpory po vecnej, ako aj odbornej stránke v súlade so zákonom o fonde.
Osobné údaje sa poskytujú audítorskej spoločnosti v súvislosti s posúdením bonity podľa zákona o fonde
a zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov a Rade Environmentálneho fondu na základe zákona o fonde.
V iných prípadoch sa osobné údaje neposkytujú, pokiaľ osobitný zákon neustanoví inak. Osobné údaje sa
zverejňujú na základe zákona o fonde. Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín alebo
medzinárodným organizáciám sa neuskutočňuje, prevádzkovateľovi nevyplýva z osobitných predpisov
a ani takýto prenos nezamýšľa vykonávať. Prevádzkovateľ nevykonáva ani spracúvanie osobných údajov
založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní a nevykonáva ani profilovanie.
Osobné údaje sa spracúvajú po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracúvania a uchovávajú 5 rokov
prípade neúspešných žiadostí, inak 10 rokov. Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje likvidujú v súlade
so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
b) implementácia projektov
Účelom je implementácia projektov – poskytovanie podpory príjemcom prostredníctvom dotácií, úverov
a iných foriem poskytnutia prostriedkov z Environmentálneho fondu v rámci uskutočňovania štátnej
podpory starostlivosti o životné prostredie ako aj pri poskytovaní dotácií na projekt a kompenzácií

financovaných z výnosov získavaných z dražieb kvót a finančných prostriedkov na dosiahnutie cieľov
štátnej environmentálnej politiky, financovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie
od rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory žiadateľom.
Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom
fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o fonde“),
kedy je dotknutá osoba povinná osobné údaje poskytnúť.
Osobné údaje sa neposkytujú, pokiaľ osobitný zákon neustanoví inak. Osobné údaje sa zverejňujú
v súvislosti s povinným zverejňovaním zmlúv o poskytnutí podpory v centrálnom registri zmlúv.
Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám sa
neuskutočňuje, prevádzkovateľovi nevyplýva z osobitných predpisov a ani takýto prenos nezamýšľa
vykonávať. Prevádzkovateľ nevykonáva ani spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom
individuálnom rozhodovaní a nevykonáva ani profilovanie.
Osobné údaje sa spracúvajú po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracúvania a uchovávajú po dobu
10 rokov. Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje likvidujú v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z.
o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak
neustanoví osobitný predpis, alebo ak dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.

3. Ochrana práv dotknutých osôb
V súlade s čl. 15 až 22 nariadenia GDPR a § 21 až 28 zákona o ochrane osobných údajov dotknutá osoba je
oprávnená uplatniť si práva dotknutých osôb, najmä právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov, právo
na prístup k osobným údajom a informáciám týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, právo na opravu
nesprávnych a právo na doplnenie neúplných osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, právo
na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Svoje práva si dotknutá osoba môže uplatniť najmä
prostredníctvom kontaktných údajov prevádzkovateľa uvedených vyššie.
Ak dotknutá osoba má akékoľvek otázky súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov, má právo kedykoľvek
kontaktovať zodpovednú osobu Environmentálneho fondu. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní
osobných údajov boli porušené jej práva chránené nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov, má
právo podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sťažnosť, resp. návrh na začatie
konania.

