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vašich osobných údajov 
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1. Úvod 

Európska komisia (ďalej len „Komisia“) sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje a rešpektovať vaše 

súkromie. Komisia zhromažďuje a ďalej spracúva osobné údaje v súlade s nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom 

pohybe takýchto údajov [, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001]. 

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov sa objasňuje, prečo sa vaše osobné údaje 

spracúvajú, ako sa zbierajú a ako sa s nimi nakladá, ako sú chránené a používané a aké práva 

máte v súvislosti s vašimi osobnými údajmi. Uvádzajú sa v ňom aj kontaktné údaje 

zodpovedného prevádzkovateľa, u ktorého si môžete uplatniť svoje práva, zodpovednej osoby 

a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. 

Ďalej sa uvádzajú informácie týkajúce sa spracovateľskej operácie „Európsky profesijný preukaz 

(EPC) – osobné účty a vybavovanie žiadostí“, ktorú vykonáva prevádzkovateľ. 

https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0039.01.ENG&toc=OJ:L:2018:295:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0039.01.ENG&toc=OJ:L:2018:295:TOC
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2. Prečo a akým spôsobom spracúvame vaše osobné údaje? 

EPC je elektronický postup na dodržiavanie administratívnych právnych predpisov týkajúcich sa 
uznávania vašich odborných kvalifikácií v krajine EÚ/EHP, v ktorej chcete pracovať na trvalej 
báze (hostiteľská krajina), alebo na splnenie podmienok na dočasnú alebo príležitostnú prácu 
v tejto krajine podľa smernice 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií. 

Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje, aby ste mohli požiadať o európsky profesijný 

preukaz prostredníctvom online nástroja EPC. Ak chcete požiadať o EPC, musíte si najskôr 

vytvoriť účet v službe EULogin (Autentifikačná služba Európskej komisie). Účet EULogin 

vám umožňuje bezpečný prístup k účtu EPC, v ktorom môžete uviesť vaše osobné údaje, 

kontaktné informácie a spravovať žiadosti o EPC. Vyhlásenie služby EULogin o ochrane osobných 

údajov je k dispozícii tu: https://www.cc.cec/cas/privacyStatement.html. 

Po podaní žiadosti o EPC sa táto žiadosť spolu s vašimi osobnými údajmi postúpi na spracovanie 

príslušným orgánom v informačnom systéme o vnútornom trhu (IMI). Žiadosť sa najprv postúpi 

určenému orgánu vo vašej domovskej krajine. Keď orgán domovskej krajiny vašu žiadosť 

skontroluje, odošle ju určenému orgánu v hostiteľskej krajine. Ak na základe údajov z vašej 

žiadosti určený orgán domovskej krajiny zistí, že by ju mal vybavovať iný orgán domovskej 

krajiny v systéme IMI, postúpi vašu žiadosť tomuto orgánu. 

Spracúvanie vašich osobných údajov v systéme IMI sa riadi nariadením o IMI a súvisiacim 

záznamom DPR-EC-00373. 

Vaše údaje sa nepoužijú na prijímanie automatizovaných rozhodnutí vrátane profilovania. 

Vaše osobné údaje sa uchovávajú na serveroch Európskej komisie. 

3. Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje? 

Právny základ pre spracúvanie údajov v kontexte EPC je stanovený v: 

 článku 4b ods. 1 a článku 4e smernice 2005/36/ES o uznávaní odborných 

kvalifikácií1, 

 článku 3 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/983 o postupe vydávania 

európskeho profesijného preukazu a uplatňovania výstražného mechanizmu podľa 

smernice 2005/36/ES2, 

 bode 2 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 1024/2012 (ďalej len „nariadenie o IMI“). 

Okrem toho pri predkladaní žiadosti o EPC poskytnete prostredníctvom online nástroja výslovný 

súhlas so spracovaním vašich osobných údajov v systéme IMI. 

Spracúvanie osobných údajov v kontexte EPC je preto nevyhnutné a zákonné podľa článku 5 

ods. 1 písm. b) a d) nariadenia (EÚ) 2018/1725. 

4. Ktoré osobné údaje získavame a ďalej spracúvame? 

Na vykonanie tejto spracovateľskej operácie prevádzkovateľ spracúva tieto kategórie osobných 

údajov, ktoré ste poskytli (* označuje nepovinné údaje): 

 meno, priezvisko, rodné priezvisko*, dátum narodenia, miesto narodenia, štátna 
príslušnosť, 

                                                 
1Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22. 

2Ú. v. EÚ L 159, 25.6.2015, s. 27. 

https://www.cc.cec/cas/about.html
https://www.cc.cec/cas/privacyStatement.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R1024-20190216&qid=1588942509046&from=EN
https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
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 preukaz totožnosti (napr. číslo preukazu totožnosti/pasu, dátum skončenia platnosti*), 

 kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefónne číslo, poštová adresa*, krajina pobytu, 
uprednostňovaný jazyk pre automatické e-maily, ovládané jazyky*), 

 informácie špecifické pre jednotlivé žiadosti o EPP. V riadne odôvodnených prípadoch 
týkajúcich sa dočasného poskytovania služieb podľa článku 7 ods. 2 smernice 
2005/36/ES môžu orgány hostiteľskej krajiny vyžadovať poskytnutie informácie 
o poistnom krytí alebo vyhlásenie o znalosti jazykov*, 

 podporné dokumenty, ktoré môžu požadovať členské štáty v súlade so smernicou 
2005/36/ES a s vykonávacím nariadením 2015/983. 

Okrem toho príslušné orgány, ktoré spracovávajú vašu žiadosť o EPC v systéme IMI, môžu do 
vašej žiadosti doplniť aj osobné údaje. Môže ísť o: 

 požadované podporné dokumenty, ktoré môžu samy vydávať, 

 informácie o existencii disciplinárnych opatrení/trestných sankcií, ktoré sa týkajú zákazu 
alebo obmedzení výkonu príslušnej odbornej činnosti [v súlade s článkom 4e smernice 
2005/36/ES a s výhradou článku 10 nariadenia (EÚ) 2016/679], konkrétne dotknutého 
povolania, vnútroštátneho orgánu, ktorý prijal rozhodnutie, krajiny, v ktorej sa 
rozhodnutie prijalo, povahy/trvania disciplinárneho opatrenia alebo trestnej sankcie 
(dočasná/trvalá). 

5. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje? 

Vaše osobné údaje sa budú uchovávať dovtedy, kým nepožiadate o vymazanie svojho osobného 

účtu EPC. Môžete tak urobiť kedykoľvek na stránke „Môj účet“ v účte EPC. 

Ak ste nikdy nepredložili žiadosť a žiadate o vymazanie svojho účtu, všetky vaše údaje budú 

okamžite vymazané. 

Ak žiadate o vymazanie svojho účtu po predložení jednej alebo viacerých žiadostí v systéme IMI, 

tieto žiadosti budú spolu so všetkými vydanými osvedčeniami o EPC označené ako zrušené 

a príslušné orgány budú informované. Vaše osobné údaje budú v systéme IMI viditeľné šesť 

mesiacov potom, čo vašu žiadosť o výmaz v systéme IMI potvrdia príslušnými orgánmi. Údaje 

budú zablokované počas ďalších 30 mesiacov (nedostupné cez rozhranie IMI) a po tomto čase 

budú vymazané natrvalo (v súlade s nariadením o IMI). 

Anonymizované údaje o žiadostiach o EPC zostanú uchované v systéme IMI na štatistické účely. 

Vymazanie vášho účtu EPC nemá vplyv na váš účet v službe EULogin. 

Po vymazaní účtu EPC môžete vymazať účet v službe EULogin prostredníctvom odkazu „Môj 

účet“ na domovskej stránke služby EULogin. 

6. Ako chránime a zabezpečujeme vaše osobné údaje? 

Všetky osobné údaje v elektronickom formáte (e-maily, dokumenty, databázy, nahrané súbory 

údajov atď.) sú uložené na serveroch Európskej komisie. Všetky spracovateľské operácie sa 

vykonávajú podľa rozhodnutia Komisie (EÚ, Euratom) 2017/46 z 10. januára 2017 o bezpečnosti 

komunikačných a informačných systémov v Európskej komisii. 

Komisia má na ochranu vašich osobných údajov zavedené viaceré technické a organizačné 

opatrenia. Súčasťou technických opatrení sú vhodné opatrenia na riešenie otázok online 

bezpečnosti, rizika straty údajov, zmeny údajov alebo neoprávneného prístupu, pričom sa 

zohľadňuje riziko, ktoré predstavuje predmetné spracúvanie a povaha spracúvaných osobných 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1548093747090&uri=CELEX:32017D0046
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údajov. Súčasťou organizačných opatrení je obmedzenie prístupu k osobným údajom výlučne na 

oprávnené osoby, ktoré majú legitímnu potrebu poznať ich na účely tejto spracovateľskej 

operácie. 

Okrem toho musí každý používateľ systému IMI zaviesť organizačné bezpečnostné opatrenia 

uplatniteľné na spracovanie osobných údajov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, 

ako je objasnené v zázname DPR-EC-00373. 

7. Kto má prístup k vašim osobným údajom a komu sa poskytujú? 

Prístup k vášmu účtu EPC, ktorý je súkromný a zabezpečený vašimi osobnými osvedčeniami 

EULogin, máte iba vy. V prípade technického/IT problému s vaším účtom EPC sa môžete obrátiť 

na vaše vnútroštátne asistenčné centrum.  

Žiadosť o EPC bude po jej predložení odoslaná (vrátane vašich osobných údajov) určenému 

orgánu vo vašej domovskej krajine prostredníctvom systému IMI (pozri príslušný záznam 

o spracúvaní osobných údajov DPR-EC-00373). Keď orgán domovskej krajiny vašu žiadosť 

skontroluje, odošle ju určenému orgánu v hostiteľskej krajine. Ak na základe údajov z vašej 

žiadosti určený orgán zistí, že by ju mal spracovávať iný orgán v systéme IMI, postúpi vašu 

žiadosť tomuto orgánu. 

Orgány určujú členské štáty podľa článku 4a ods. 6 smernice 2005/36/ES. Prístup k vašim 

údajom v systéme IMI budú mať len orgány, ktoré sú priamo zapojené do spracovania žiadosti. 

Hoci sú údaje uložené na serveroch Európskej komisie, Európska komisia prístup k vašim 

osobným údajom nemá. 

Informácie, ktoré zhromažďujeme, nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane s výnimkou 

prípadov, keď to v príslušnom rozsahu a na príslušný účel ukladá zákon. 

8. Aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť? 

V zmysle kapitoly III (článkov 14 – 25) nariadenia (EÚ) 2018/1725 máte ako „dotknutá osoba“ 

osobitné práva, predovšetkým právo na prístup k svojim osobným údajom a na ich opravu 

v prípade, že sú nepresné alebo neúplné. V prípade potreby máte právo na vymazanie svojich 

osobných údajov, právo na obmedzenie ich spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu 

a právo na prenosnosť údajov. 

Máte aj právo namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej osobitnej situácie proti spracovaniu vašich 

osobných údajov, ktoré sa zákonne vykonáva podľa článku 5 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 

2018/1725. 

Súhlasili ste s poskytnutím svojich osobných údajov prevádzkovateľovi na účely tejto 

spracovateľskej operácie. Ako je objasnené v oddiele 5, svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať 

tak, že to oznámite prevádzkovateľovi. Odvolanie neovplyvní zákonnosť spracovania 

vykonaného pred odvolaním súhlasu. 

Prostredníctvom osobného účtu EPC máte priamy prístup ku všetkým svojim osobným údajom. 

Osobné údaje môžete na svojom účte upravovať do predloženia prvej žiadosti o EPC. Po 

predložení žiadosti na spracovanie už nebudete môcť upravovať príslušné osobné údaje 

s výnimkou kontaktných údajov. Pomocou funkcie „Žiadosť o aktualizáciu“ môžete požiadať 

orgány, ktoré spracovávajú vašu žiadosť, o zmenu svojich osobných údajov. 

Pokiaľ ide o odstránenie osobných údajov, pozri bod 5. 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/#contacts
https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
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V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa vašich osobných údajov sa obráťte na 

prevádzkovateľa údajov alebo v prípade konfliktu na zodpovednú osobu Európskej komisie pre 

ochranu údajov alebo európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov prostredníctvom 

kontaktných údajov uvedených v bode 9. 

9. Kontaktné údaje 

– Prevádzkovateľ 

Ak by ste si chceli uplatniť svoje práva podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725, alebo ak máte 

pripomienky, otázky alebo obavy, alebo ak by ste chceli podať sťažnosť týkajúcu sa získavania 

a používania vašich osobných údajov, môžete kontaktovať prevádzkovateľa: 

Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP, GR 

GROW, oddelenie E.4 – Podpora dodržiavania predpisov – e-mail: GROW-IMI@ec.europa.eu. 

– Zodpovedná osoba Komisie pre ochranu údajov (DPO) 

V prípade nezhody s prevádzkovateľom v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov 

podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725 sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu (DATA-PROTECTION-

OFFICER@ec.europa.eu). 

– Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS) 

Ak sa domnievate, že v dôsledku spracovania vašich osobných údajov prevádzkovateľom došlo 

k porušeniu vašich práv podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725, máte právo obrátiť sa na európskeho 

dozorného úradníka pre ochranu údajov – t. j. podať sťažnosť (edps@edps.europa.eu alebo 

https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en). 

10. Kde nájdete podrobnejšie informácie? 

Zodpovedná osoba Komisie uverejňuje register všetkých spracovateľských operácií Komisie 

týkajúcich sa osobných údajov, ktoré sa zdokumentovali a ktoré jej boli oznámené. Register sa 

nachádza na tejto adrese: http://ec.europa.eu/dpo-register. 

Táto konkrétna spracovateľská operácia bola zaznamenaná vo verejnom zozname zodpovednej 

osoby pod touto referenčnou značkou: DPR-EC-00373 

mailto:GROW-IMI@ec.europa.eu
mailto:DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu
mailto:DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu
mailto:edps@edps.europa.eu
https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en
http://ec.europa.eu/dpo-register

