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VYHLÁSENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 

v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 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) (ďalej len 
„GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v platnom znení (ďalej 
len „Zákon“) 

 
 

Kandidát na predsedu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky:  
 

Meno a priezvisko: ....................................................................................... 

Dátum narodenia: ........................................................................................ 

(ďalej len „kandidát na predsedu úradu“ a zároveň ako „dotknutá osoba“) 
 
 

týmto ako dotknutá osoba čestne vyhlasujem, že som si vedomý/á toho, že  
 

prevádzkovateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky, so sídlom Námestie slobody 1, Bratislava, PSČ: 813 
70, Slovenská republika, IČO: 00151513 (ďalej len „prevádzkovateľ“) 
 

za účelom: zabezpečenia výberu kandidátov v súlade so Spôsobom výberu kandidátov na predsedu 
Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a Rokovacím poriadkom odbornej hodnotiacej 
komisie na výber kandidátov na predsedu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 
v znení Dodatku č. 1 a príslušných právnych predpisov, 
 
- bude spracúvať moje osobné údaje v rozsahu: štruktúrovaný životopis, motivačný list, čestné 

vyhlásenie o občianstve Slovenskej republiky, čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony, 
čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvedených údajov, originál alebo úradne overená 
fotokópia výpisu z registra trestov, úradne overená fotokópia diplomu preukazujúceho 
vysokoškolské vzdelanie najmenej 2. stupňa, doklady preukazujúce minimálne 2 ročnú prax 
v oblasti ochrany osobných údajov, oznámenie kandidátom na predsedu úradu o postúpení, 
resp. o dôvodoch nepostúpenia ich návrhu na kandidáta na predsedu úradu na hodnotenie 
komisiou, 

 
- zverejní na webovom sídle prevádzkovateľa životopis kandidáta na predsedu úradu s uvedením, 

kde vykonával odbornú prax v oblasti ochrany osobných údajov a kto kandidáta navrhol, 
 
- zverejní na webovom sídle prevádzkovateľa zvukovo-obrazový záznam z verejného vypočutia 

kandidáta, 
 

- zverejní na webovom sídle prevádzkovateľa informácie o kandidátovi na predsedu úradu 
s dôvodom výberu každého kandidáta na predsedu úradu a stručným odôvodnením 
odmietnutia ostatných kandidátov na predsedu úradu. 

 
 

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je: 
- článok 6 ods.1 písm. e) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. e) Zákona) - spracúvanie osobných údajov je 

nevyhnutné pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, konkrétne ide 
o zabezpečenie volieb predsedu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, 
ktorého podľa § 82 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
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doplnení niektorých zákonov v platnom znení volí a odvoláva Národná rada Slovenskej 
republiky na návrh vlády Slovenskej republiky a 

- článok 6 ods.1 písm. c) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. c) Zákona) - spracúvanie osobných údajov je 
nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľovi, konkrétne v súlade s § 82 ods. 
1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení, ako aj so Spôsobom výberu kandidátov na predsedu Úradu na ochranu 
osobných údajov Slovenskej republiky a Rokovacím poriadkom odbornej hodnotiacej komisie na 
výber kandidátov na predsedu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v znení 
Dodatku č. 1 a s tým súvisiacich právnych predpisov. 

 
Rovnako vyhlasujem, že som si vedomý/á svojich práv v zmysle čl. 13 – 21 GDPR a potvrdzujem, že mi 
boli poskytnuté všetky informácie o právach a podmienkach spracúvania mojich osobných údajov 
podľa článku 13 GDPR. 
 
 
 
V .........................................., dňa: .......................................                           .........................................              

                                               podpis  
                dotknutej osoby 

 


