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OCHRANA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV 

V tomto vyhlásení sa uvádzajú informácie o spracúvaní a ochrane vašich osobných údajov 

Operácia spracúvania údajov: Jednotný prístupový bod k financiám EÚ 

Prevádzkovateľ: Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, 

podnikanie a MSP, oddelenie C.1 – Prístup k financovaniu (ďalej len „oddelenie C.1 GR GROW“ 

alebo „prevádzkovateľ“) 

Referenčné označenie záznamu: DPR-EC-00770 
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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 objasňujeme, prečo spracúvame vaše osobné 

údaje, ako zhromažďujeme všetky poskytnuté osobné údaje, ako s nimi narábame a ako 

zabezpečujeme ich ochranu, ako tieto informácie používame a aké práva máte v súvislosti 

s vašimi osobnými údajmi. Takisto sa v ňom uvádzajú kontaktné údaje zodpovedného 

prevádzkovateľa, u ktorého môžete uplatniť svoje práva, zodpovednej osoby a európskeho 

dozorného úradníka pre ochranu údajov. 

V ďalšej časti sú uvedené informácie týkajúce sa spracovateľskej operácie „Jednotný prístupový 

bod k financiám EÚ“, ktorú vykonáva prevádzkovateľ. 

2. Prečo a ako spracúvame vaše osobné údaje? 

Prevádzkovateľ s podporou externého dodávateľa zhromažďuje, používa a uverejňuje vaše 

firemné kontaktné údaje vrátane niektorých osobných údajov na verejnej internetovej stránke 

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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access2finance.eu s cieľom pomôcť firmám, ktoré majú záujem o financovanie podporované EÚ, 

skontaktovať sa s finančnými sprostredkovateľmi EÚ. 

Na tejto stránke sa môžu na základe súhlasu zhromažďovať osobné údaje prostredníctvom 

súborov cookie [https://europa.eu/youreurope/business/cookies/index_en.htm]. 

Vaše údaje sa nepoužijú na prijímanie automatizovaných rozhodnutí ani na profilovanie. 

3. Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje? 

Vaše osobné údaje spracúvame z týchto dôvodov: 

– na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa vzťahuje na prevádzkovateľa [článok 5 ods. 1 písm. 
b) nariadenia (EÚ) 2018/1725], najmä článkov 63 a 154 nariadenia (EÚ, Euratom) 201/1046 
o rozpočtových pravidlách, v ktorom sa vyžaduje zabezpečenie viditeľnosti činností Únie 
a subjektov poverených využívaním finančných prostriedkov Únie, alebo 

– pretože ste udelili súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na účely uverejnenia 
kontaktných údajov, a to jednoznačným potvrdzujúcim aktom spočívajúcom v podpísaní 
formulára súhlasu. Svoj súhlas na tento účel môžete kedykoľvek odvolať, stačí zaslať písomné 
vyjadrenie na adresu GROW-C1@ec.europa.eu. 

4. Ktoré osobné údaje zhromažďujeme a ďalej spracúvame? 

Na vykonanie tejto spracovateľskej operácie prevádzkovateľ s podporou externého dodávateľa 
zhromažďuje z verejných internetových stránok vašej inštitúcie vaše podnikové kontaktné údaje 
s logom vašej inštitúcie a spracúva tieto kategórie osobných údajov: 

 e-mailová adresa a telefónne číslo, ktoré sa v niektorých prípadoch vzťahujú na 
konkrétnu fyzickú osobu. 

 
5. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje? 

Prevádzkovateľ uchováva vaše osobné údaje len na čas potrebný na splnenie uvedeného účelu. 
Pre každú kategóriu osobných údajov, ktorá sa spracúva, nájdete ďalej uvedené podrobnosti 
o uchovávaní: 

Kontaktné údaje finančných sprostredkovateľov sa spracúvajú od začiatku do konca obdobia 
dostupnosti alebo investičného obdobia finančného produktu podporovaného finančným 
nástrojom EÚ. Podľa zoznamu Komisie pre uchovávanie spisov SEC(2012)713 je obdobie 
uchovávania údajov pre nepriame centralizované riadenie programov, finančných nástrojov 
a pilotných projektov stanovené na 10 rokov. V prípade, že osobné údaje už nebudú presné, 
najmä ak kontaktná osoba zmení alebo odvolá svoj súhlas, však budeme tieto údaje aktualizovať 
alebo ich vymažeme. 

6. Ako chránime a zabezpečujeme vaše osobné údaje? 

Všetky osobné údaje v elektronickom formáte (kontaktné údaje finančných sprostredkovateľov 

EÚ) sú uložené na serveroch Európskej komisie alebo jej dodávateľov. 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. 

Dodávatelia Komisie sú viazaní osobitnou zmluvnou doložkou, ktorá sa vzťahuje na všetky 

operácie spracúvania vašich údajov vykonávané v mene Komisie, a povinnosťami zachovávania 

dôvernosti vyplývajúcimi z transpozície všeobecného nariadenia o ochrane údajov v členských 

štátoch EÚ [nariadenie (EÚ) 2016/679]. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1548093747090&uri=CELEX:32017D0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32016R0679
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Na ochranu vašich osobných údajov prijala Komisia viaceré technické a organizačné opatrenia. 

Súčasťou technických opatrení sú primerané opatrenia na riešenie otázok online bezpečnosti, 

rizika straty údajov, zmeny údajov alebo neoprávneného prístupu, pričom sa zohľadňuje riziko, 

ktoré predstavuje predmetné spracovanie a povaha spracúvaných osobných údajov. Súčasťou 

organizačných opatrení je obmedzenie prístupu k osobným údajom len na oprávnené osoby, 

ktoré majú legitímnu potrebu poznať ich na účely tejto operácie spracúvania údajov. 

 

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

Prístup k vašim osobným údajom sa poskytuje zamestnancom Komisie zodpovedným za 

vykonávanie tejto spracovateľskej operácie a oprávneným zamestnancom podľa zásady „need-

to-know“ (potreba poznať). Títo zamestnanci sú viazaní zákonnými a v prípade potreby 

dodatočnými dohodami o mlčanlivosti. 

Prístup k osobným údajom bude poskytnutý externému dodávateľovi, ktorý pomáha Európskej 

komisii pri zhromažďovaní, používaní a uverejňovaní vašich osobných údajov na stránke 

access2finance.eu. 

Kontaktné údaje sa s vaším súhlasom uvedú na danej stránke na to, aby sa s vami mohli 

skontaktovať spoločnosti žiadajúce o financovanie z prostriedkov EÚ. 

Súbory cookie 

 

Súbory cookie sú krátke textové súbory, ktoré webové sídlo ukladá na používateľskom 

zariadení (napríklad počítač, tablet alebo telefón). Súbory cookie sa používajú na 

zabezpečenie technického fungovania webového sídla (funkčné súbory cookie) alebo na 

zhromažďovanie štatistických údajov (analytické súbory cookie). 

Na súbory cookie, ktoré Komisia na tento účel umiestňuje na vaše zariadenie, sa 

vzťahuje politika Komisie v oblasti súborov cookie, ktorá je k dispozícii na tejto adrese: 

https://europa.eu/youreurope/business/cookies/index_en.htm. 

Ak navštívite stránku [www.access2finance.eu], históriu vášho prehliadača budeme 

uchovávať maximálne 13 mesiacov. Potom budú tieto informácie vymazané. Operácie 

získavania, zoskupovania a anonymizácie sa vykonávajú v dátovom centre Európskej 

komisie za primeraných bezpečnostných opatrení. 

Súbory cookie uchováva služba Europa Analytics, ktorá vyhodnocuje účinnosť 

a efektívnosť webových stránok Európskej komisie na portáli EUROPA. Ďalšie informácie 

sú k dispozícii v zázname o spracúvaní DPR-EC-00685 (Europa Analytics). 

Povolenie použitia súborov cookie nie je potrebné na správne fungovanie webových 

stránok, ale poskytne vám lepší používateľský komfort pri práci s nimi. Súbory cookie 

môžete vymazať alebo zablokovať. V takomto prípade sa však môže stať, že určité 

funkcie webových stránok nebudú fungovať tak, ako by mali. 

Informácie súvisiace so súbormi cookie sa nepoužívajú na osobné identifikovanie 

dotknutých osôb a údaje o používaní stránok sú plne pod kontrolou Komisie. Súbory 

cookie sa nepoužívajú na žiadne iné účely než na účely, ktoré sú tu opísané. 

Ak chcete vymazať svoje osobné údaje z našej anonymizovanej agregovanej štatistiky, 

môžete tak urobiť na našej stránke venovanej súborom cookie. Tieto súbory cookie tam 

môžete ľubovoľne nastaviť a/alebo vymazať. 
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Upozorňujeme, že orgány verejnej moci (napr. Dvor audítorov, Súdny dvor EÚ), ktoré môžu 

prijímať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom 

členského štátu, sa podľa článku 3 ods. 13 nariadenia (EÚ) 2018/1725 nepovažujú za príjemcov. 

Ďalšie spracúvanie daných údajov orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade 

s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania. 

Informácie, ktoré získavame, 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? 

Ako „dotknutá osoba“ máte osobitné práva podľa kapitoly III (články 14 – 25) nariadenia (EÚ) 

2018/1725, najmä právo na prístup, opravu alebo vymazanie svojich osobných údajov a právo 

obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov. V prípade potreby máte takisto právo namietať 

proti spracúvaniu alebo právo na prenosnosť údajov. 

Máte tiež právo namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej osobitnej situácie proti spracúvaniu vašich 
osobných údajov, ktoré sa zákonne vykonáva podľa článku 5 ods. 1 písm. a) uvedeného nariadenia. 
 

Súhlasili ste s poskytnutím svojich osobných údajov prevádzkovateľovi na účely tejto 

spracovateľskej operácie. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať tým, že to oznámite 

prevádzkovateľovi písomne na adresu GROW-C1@ec.europa.eu. Odvolanie súhlasu neovplyvní 

zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu. 

Svoje práva môžete uplatniť aj tak, že sa obrátite na prevádzkovateľa alebo v prípade sporu na 

zodpovednú osobu. V prípade potreby sa môžete obrátiť aj na európskeho dozorného úradníka 

pre ochranu údajov. Ich kontaktné údaje sú uvedené v oddiele 9. 

Ak si želáte uplatniť svoje práva v rámci jednej alebo viacerých konkrétnych operácií spracovania údajov, 

uveďte vo svojej žiadosti ich opis (t. j. príslušné referenčné označenie záznamu podľa oddielu 10). 

Všetky žiadosti o prístup k osobným údajom budú vybavené do jedného mesiaca. Každá ďalšia 
uvedená žiadosť sa vybaví v lehote do 15 pracovných dní. 

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 

zhromažďovania a používania vašich osobných údajov, môžete kontaktovať prevádzkovateľa: 

Európska komisia – oddelenie C.1 – Prístup k financovaniu – e-mail: GROW-C1@ec.europa.eu 

– Zodpovedná osoba Komisie: 

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). 

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
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10. Kde nájdete podrobnejšie informácie? 

Zodpovedná osoba v rámci Komisie uverejňuje register všetkých spracovateľských operácií 

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

Register je prístupný cez tento odkaz: http://ec.europa.eu/dpo-register. 

Táto konkrétna spracovateľská operácia bola zaznamenaná vo verejnom zozname zodpovednej 

osoby pod touto referenčnou značkou: DPR-EC-00770. 

http://ec.europa.eu/dpo-register

