
 

OSOBITNÉ VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Verejná konzultácia ako súčasť kontroly vhodnosti právnych predpisov EÚ o 

prírode (smernica o vtákoch, smernica o biotopoch) (SK) 

(ďalej v texte len „konzultácia“) 

1. CIEĽ 

Cieľom konzultácie je zhromaždiť názory širokej verejnosti a cieľových skupín, ktorých 

sa týka téma konzultácie.  Zodpovednou osobou za konzultáciu je vedúci oddelenia 

ENV.B3, Generálneho riaditeľstva pre životné prostredie (GR ENV) v postavení 

prevádzkovateľa.  

 

Keďže sa v rámci tejto online konzultácie zhromažďujú a ďalej spracúvajú osobné údaje, 

vzťahujú sa na ňu ustanovenia nariadenia (ES) č. 45/2001 Európskeho parlamentu a 

Rady z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných 

údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov. 

 

2. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE ZHROMAŽĎUJEME A AKÝMI TECHNICKÝMI PROSTRIEDKAMI? 

Identifikačné údaje 

Zhromažďujú sa a ďalej spracúvajú osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska účasti 

na konzultácii, ako sú napr. meno, priezvisko, zamestnanie respondentov vrátane ich 

názorov na témy tejto konzultácie. 

Spracúvanie osobných údajov súvisiacich s touto konzultáciou je nevyhnutné na to, aby 

Komisia mohla realizovať riadiace a prevádzkové úlohy vyplývajúce zo zmlúv, osobitne 

z článkov 5, 7 a 211 až 219 Zmluvy o ES. 

Technické informácie 

Systém používa na zabezpečenie spojenia v rámci komunikácie medzi klientom 

a serverom súbory typu „cookie“. Váš prehliadač musí byť preto nastavený tak, aby 

povoľoval súbory typu „cookie“. Z vášho počítača sa však pri tom nezískavajú nijaké 

osobné ani dôverné údaje a ani sa nezaznamenáva nijaká IP adresa. Súbory typu 

„cookie“ sa vymažú po tom, ako sa skončí príslušná relácia. 

3. KTO MÁ PRÍSTUP K VAŠIM ÚDAJOM A KOMU SA POSKYTUJÚ? 

Doručené príspevky sa spolu s informáciami o totožnosti respondenta uverejnia na 

internete, pokiaľ respondent nevysloví námietku voči uverejneniu osobných údajov z 

dôvodu, že takéto uverejnenie by mohlo poškodiť jeho legitímne záujmy. V takom 

prípade je možné príspevok uverejniť anonymne. Príspevky poskytnuté anonymne 

nebudú uverejnené a ani sa v zásade nezohľadní ich obsah. Akékoľvek námietky 

týkajúce sa uverejnenia osobných údajov zasielajte útvaru zodpovednému za konzultáciu 

(pozrite kontaktné údaje uvedené ďalej v texte).    
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4. AKO CHRÁNIME A ZABEZPEČUJEME VAŠE ÚDAJE? 

Vaše odpovede spolu s voľbou jazyka sú zaznamenané v zabezpečenej a chránenej 

databáze v dátovom centre Európskej komisie. Jeho prevádzka sa riadi rozhodnutiami 

Komisie v oblasti bezpečnosti a ustanoveniami, ktoré vypracovalo riaditeľstvo pre 

bezpečnosť pre tento druh serverov a služieb. K databáze je prístup iba z prostredia 

Komisie. V rámci Komisie je databáza prístupná len na základe používateľského mena 

a hesla. Prístup k aplikácii sa uskutočňuje na základe nešifrovaného spojenia 

prostredníctvom bežného http protokolu.  

5. AKO MÔŽETE OVERIŤ, UPRAVIŤ ALEBO VYMAZAŤ SVOJE ÚDAJE? 

Ak si chcete overiť, ktoré osobné údaje o vás uchováva zodpovedný prevádzkovateľ, 

resp. ak ich chcete zmeniť, opraviť alebo vymazať, kontaktujte prevádzkovateľa (pozrite 

kontaktné údaje uvedené ďalej v texte).  

6. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE ÚDAJE? 

Vaše osobné údaje sa uchovávajú v databáze až do úplnej analýzy výsledkov. Údaje 

budú z databázy vymazané najneskôr po 3 rokoch od vykonania posledného úkonu v 

súvislosti s konzultáciou. Vaše osobné údaje sa stanú súčasťou zoznamu kontaktných 

údajov, ktorý je interne prístupný zamestnancom Komisie na účely budúceho 

kontaktovania respondentov v kontexte činnosti Komisie. Ak s takýmto použitím 

nesúhlasíte, adresujte prevádzkovateľovi výslovnú požiadavku (pozrite kontaktné údaje 

uvedené ďalej v texte). 

7. KONTAKTNÉ ÚDAJE 

Ak si chcete overiť, ktoré vaše osobné údaje prevádzkovateľ uchováva, resp. ak ich 

chcete zmeniť, opraviť alebo vymazať, alebo máte otázky týkajúce sa konzultácie 

alebo informácií spracúvaných v kontexte tejto konzultácie, prípadne otázky týkajúce 

sa vašich práv, využite tieto kontaktné údaje:  

E-mail: ENV-NATURE-FITNESS-CHECK@ec.europa.eu 

Kontaktná adresa: European Commission – DG Environment 

Head of Unit ENV.B3 

1049 Brusel, Belgicko 

8. SŤAŽNOSTI  

Sťažnosti môžete adresovať európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.  

mailto:ENV-NATURE-FITNESS-CHECK@ec.europa.eu
http://edps.europa.eu/EDPSWEB/
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