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INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI 
POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Z GRANTOVÉHO 
FONDU PSS, a. s. (podpora revitalizácie verejných priestranstiev  
a vnútroblokov v obytných zónach miest a obcí Slovenska)

I. VŠEOBECNE
Účelom tohto dokumentu je v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 
zrušuje smernica 95/46/ES poskytnúť bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov pri poskytovaní 
finančného príspevku z grantového fondu PSS, a. s. (podpora revitalizácie verejných priestranstiev  
a vnútroblokov v obytných zónach miest a obcí Slovenska).

Ďalej je účelom tohto dokumentu informovať dotknuté osoby o tom, aké údaje spracúvame, na aké účely 
ich spracúvame, aké sú právne základy na ich spracúvanie, komu údaje poskytujeme, ale aj o tom, ako dlho 
údaje uchovávame, alebo aké majú dotknuté osoby v súvislosti so spracúvaním osobných údajov práva.

Táto verzia dokumentu je platná od 15.11.2022. Informovanie o akýchkoľvek zmenách v spracúvaní osobných 
údajov bude zabezpečené aktualizáciou tohto dokumentu, ktorý bude rovnako zverejnený na našej webovej 
stránke.

II. ZÁKLADNÉ POJMY
V tejto časti by sme Vás radi informovali o obsahu a význame niektorých pojmov, ktoré v tomto dokumente 
používame.

GDPR  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Osobné údaje  Akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej 
osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo 
alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, 
lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré 
sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu 
alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Dotknutá osoba  Fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané. Za dotknutú osobu sa na účely tejto 
informácie považuje žiadateľ o poskytnutie príspevku z grantového fondu. V prípade, 
že je žiadateľom právnická osoba je dotknutou osobou zástupca, štatutárny orgán 
žiadateľa, prípadne iná fyzická osoba oprávnená pri podaní žiadosti konať v mene 
žiadateľa. Dotknutými osobami sú aj členovia orgánov grantového fondu prípadne 
ich zástupcovia.

Príjemca  Príjemcom je v zmysle GDPR každý subjekt, ktorému sú spracúvané osobné údaje 
poskytované. Za príjemcu sa v zmysle GDPR nepovažujú orgány verejnej moci, ktoré 
môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie 
alebo členského štátu.

III. KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ?
V zmysle GDPR je prevádzkovateľom subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Prevádzkovateľom vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov na účely uvedené v tejto informácii je 
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., so sídlom: Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 
31 335 004, zapísaná v  Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka číslo: 
479/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „PSS, a. s.“).



Ďalšie kontaktné údaje Prevádzkovateľa, okrem vyššie uvedenej adresy, sú

– +421 2 58 55 58 55 (Centrum telefonických služieb PSS, a. s.)

– infopss@pss.sk

Prevádzkovateľ má v zmysle GDPR určenú zodpovednú osobu, ktorú je možné v prípade otázok v súvislosti 
so spracúvaním osobných údajov kontaktovať:

– e-mailom na osobneudaje@pss.sk,

–  písomne na adrese: PSS, a. s., Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov, Bajkalská 30, 829 
48 Bratislava, Slovenská republika.

IV. OD KOHO OSOBNÉ ÚDAJE ZÍSKAVAME?
Osobné údaje získavame buď priamo od dotknutej osoby a v prípade, že je žiadateľom o finančný príspevok 
resp. členom orgánu grantového fondu právnická osoba, tak osobné údaje o fyzických osobách konajúcich 
v mene takéhoto subjektu získavame od tejto právnickej osoby.

V. AKÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?
Spracúvame iba také údaje, ktorých spracúvanie je nevyhnutné na naplnenie účelu spracúvania.
Vo všeobecnosti spracúvame:

–  o žiadateľoch o poskytnutie príspevku, ktorí sú fyzickými osobami spracúva PSS, a. s., všeobecné 
identifikačné údaje (meno a priezvisko, akademický titul), kontaktné údaje (e-mailová adresa, 
telefónne číslo), dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, údaje z  dokladov nevyhnutné na 
preverenia pravdivosti a úplnosti údajov poskytnutých žiadateľom, údaje týkajúce sa  bankového 
účtu, podpis, prípadne iné údaje nevyhnutné pre posúdenie žiadosti a  projekt a poukázanie 
príspevku z grantového fondu PSS, a. s., podpis osoby.

–  v prípade splnomocnených zástupcov žiadateľov sa spracúvajú aj údaje v rozsahu, v akom vyplývajú 
z udelenej plnej moci. 

–  v  prípade, ak je žiadateľom právnická osoba, o  jej zástupcoch spracúva PSS, a. s., všeobecné 
identifikačné údaje (meno a priezvisko, akademický titul), kontaktné údaje (e-mailová adresa, 
telefónne číslo), údaje identifikujúce vzťah dotknutej osoby k subjektu v mene ktorého koná ( napr. 
údaje o členstve v štatutárnom orgáne alebo inej funkcii), iné údaje z dokladov nevyhnutných na 
preverenie pravdivosti údajov, uvedených dotknutou osobou (napr. kópia z registra potvrdzujúca 
oprávnenie štatutára / inej osoby konať v mene právnickej osoby - žiadateľa), podpis.

–  v prípade členov orgánov grantového fondu PSS, a. s. resp. ich zástupcov, PSS, a. s., spracúva 
všeobecné identifikačné údaje (meno a priezvisko, akademický titul), funkciu, podpis, dátum účasti 
dotknutej osoby na rokovaní orgánu grantového fondu PSS, a. s., osobné údaje vyplývajúce z 
rozhodnutia poradného zboru, prezenčnej listiny, rozhodnutia o udelení grantu.

V prípade spracúvania údajov na účel prezentovania grantu môže byť spracúvaná podobizeň (fotografia, 
videozáznam) dotknutej osoby.

VI. NA AKÉ ÚČELY ÚDAJE SPRACÚVAME  
A AKÝ JE PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA?
Osobné údaje spracúvame len v nevyhnutnom rozsahu na presne vymedzené účely.

Účely, na ktoré spracúvame osobné údaje:

1.  POSÚDENIE, ČI ŽIADATEĽ O GRANT SPĹŇA PODMIENKY NA POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU 
Z GRANTOVÉHO FONDU

  Právnym základom spracúvania údajov na uvedený podúčel je v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR 
nevyhnutnosť spracúvania na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, vrátane 
vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy. V prípade, že je žiadateľ zastúpený inou osobou, 
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alebo v prípade, že je žiadateľom právnická osoba, ktorá koná prostredníctvom svojho štatutárneho 
zástupcu, alebo inej osoby, je právnym základom spracúvania údajov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) 
GDPR oprávnený záujem. Oprávneným záujmom PSS, a. s. je identifikácia osôb, oprávnených konať 
za žiadateľa. PSS, a. s., má záujem uzatvárať platné zmluvy, preto má záujem preveriť, či osoby 
konajúce za žiadateľov sú skutočne oprávnené konať v ich mene. Spracúvanie osobných údajov 
osôb konajúcich za žiadateľov je na tento účel nevyhnutné. 

2.  PREZENTOVANIE GRANTOVÉHO FONDU
  PSS, a. s. realizuje v súvislosti s grantovým fondom aktivity, v rámci ktorých prezentuje projekty, 

ktoré získali finančný príspevok z grantového fondu. Za daným účelom PSS, a. s. spracúva 
osobné údaje (fotografie, videozáznamy), ktoré sú následne zverejnené prostredníctvom 
interných komunikačných kanálov PSS, a. s. (infoobrazovky, intranet, interný časopis), ďalej 
môžu byť zverejnené aj prostredníctvom printových médií, televízie ako aj na webovom sídle 
PSS a. s., či na účtoch a profiloch PSS a. s., zriadených na sociálnych sieťach.

  Právnym základom spracúvania osobných údajov na účel uvedený v tomto bode je súhlas dotknutej 
osoby udelený podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. 

3.  ODPORÚČANIA, VYHODNOTENIA ŽIADOSTÍ O FINANČNÝ PRÍSPEVOK PROSTREDNÍCTVOM 
ČINNOSTI ORGÁNOV GRANTOVÉHO FONDU 

  PSS, a. s. za daným účelom spracúva osobné údaje členov orgánov fondov resp. ich zástupcov. 
V prípade, že spracúvame osobné údaje členov orgánov, fyzických osôb, je právnym základom 
spracúvania osobných údajov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR dohoda s dotknutou osobou. 
Právnym základom spracúvania osobných údajov v prípade, že sa spracúvajú údaje zástupcov 
členov orgánov grantového fondu je v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR oprávnený 
záujem prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ má záujem na tom, aby uzatváral platné dohody, preto 
má záujem na preverí osôb konajúcich v mene člena orgánu fondu, ktorý sa v konečnom dôsledku 
podieľa na vyhodnotení pridelenia prostriedkov z grantového fondu.

4.  PRÍPRAVY ZMLUVNEJ DOKUMENTÁCIE ZA ÚČELOM NAPLNENIA ZMLUVY K POSKYTNUTIU 
PRÍSPEVKU Z GRANTOVÉHO FONDU.

  Právnym základom spracúvania údajov žiadateľa (fyzickej osoby, s ktorou sa uzatvára zmluva  
o poskytnutí príspevku) na uvedený podúčel je v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR nevyhnutnosť 
spracúvania na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, vrátane vykonania 
opatrení pred uzatvorením zmluvy. V prípade, že je žiadateľ zastúpený inou osobou, alebo v prípade, 
že je žiadateľom právnická osoba, ktorá koná prostredníctvom svojho štatutárneho zástupcu, alebo 
inej osoby, je právnym základom spracúvania údajov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR oprávnený 
záujem. Oprávneným záujmom PSS, a. s., je identifikácia osôb oprávnených konať za žiadateľa. PSS, 
a. s., má záujem uzatvárať platné zmluvy, preto má záujem preveriť, či osoby konajúce za žiadateľov 
sú skutočne oprávnené konať v ich mene, na čo je spracúvanie osobných údajov osôb konajúcich 
za žiadateľov, na tento účel nevyhnutné.

5.  PREUKAZOVANIE, UPLATŇOVANIE, ALEBO OBHAJOVANIE PRÁVNYCH NÁROKOV PSS, A. S. 
Právnym základom spracúvania údajov na účel uvedený v tomto bode je oprávnený záujem 
PSS, a. s. – článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

  Oprávneným záujmom PSS, a. s. je potreba preukázania existencie svojho nároku, potreba jeho 
prípadného bránenia alebo preukázanie skutočnosti, že v súvislosti s Projektom, ako aj spracúvaním 
osobných údajov postupovala PSS, a. s. v súlade s podmienkami Projektu a platnými právnymi 
predpismi.

6.  UPLATNENIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB
  V  prípadoch, kedy si niektorá z  dotknutých osôb uplatní niektoré z  práv, ktoré mu GDPR 

priznáva, bude PSS, a. s. spracúvať osobné údaje aj na účel vybavenia uplatnenia práva zo 
strany tejto dotknutej osoby. Právnym základom spracúvania údajov na účel uvedený v tomto 
bode je plnenie zákonnej povinnosti PSS, a. s. - 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
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VII. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
Vo všeobecnosti osobné údaje uchovávame po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvy so žiadateľom. 

V prípade žiadateľov, ktorým nebol na základe ich žiadosti príspevok z grantového fondu poskytnutý, sú 
údaje uchovávané po dobu 1 roka oznámenia neposkytnutia grantového fondu žiadateľovi. 

V prípade dokumentácie týkajúcej sa činnosti orgánov grantového fondu PSS, a. s. sú údaje uchovávané 
po dobu 5 rokov. Lehota uchovávania začína plynúť prvým dňom kalendárneho roka nasledujúceho po 
roku, v ktorom bolo na základe činnosti orgánov grantového fondu rozhodnuté o pridelení grantových 
prostriedkov konkrétnemu subjektu. 

Na účely prezentovania grantového fondu sa osobné údaje spracúvajú najdlhšie po dobu trvania súhlasu,  
a to 3 roky. V prípade, ak dôjde k odvolaniu tohto súhlasu pred uplynutím tohto obdobia, sú údaje 
uchovávané do momentu odvolania súhlasu.

Na účel preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov PSS, a. s. uchovávame údaje 
do doby nevyhnutne potrebnej na naplnenie takéhoto účelu. Konkrétna dĺžka uchovávania závisí od 
charakteru preukazovania uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov (napr. počas trvania súdneho 
alebo správneho konania a pod.)

Na účel uplatnenia práv dotknutej osoby uchovávame osobné údaje po dobu piatich rokov od momentu, 
kedy je možné uplatnenie práva dotknutej osoby za vybavené. 

VIII. KTO SÚ PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV, KOMU MÔŽU BYŤ  
VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE POSKYTNUTÉ?
Osobné údaje dotknutých osôb sa poskytujú nasledovným príjemcom :

–   Slovenská pošta, a. s., kuriérske spoločnosti, resp. iné subjekty, ktoré PSS, a. s., využíva na doručovanie 
písomností a zásielok,

–   subjekty zabezpečujúce realizáciu platobného styku,

–   členovia orgánov grantového fondu PSS, a. s.,

–   akcionári PSS, a. s.,

–   Istropolitana Advertising, s. r. o., ktorá zabezpečuje pre PSS, a. s. správu profilových účtov zriadených 
na sociálnych sieťach Instagram a Facebook (zverejňovanie fotografií a videí za účelom prezentácie 
grantového fondu).

Ďalej osobné údaje môžu byť poskytované spoločnosti Meta Platforms, LinkedIn Corporation, a to 
prostredníctvom zverejňovania osobných údajov v rámci profilov a účtov PSS, a. s., založených na 
platformách sociálnych sietí. 

IX. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN,  
RESP. DO MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ
PSS, a. s. nezamýšľa osobné údaje prenášať do tretích krajín, resp. medzinárodných organizácií, no nakoľko 
PSS, a. s. v rámci prezentácie činnosti grantového fondu zverejňuje osobné údaje na svojich profiloch  
a účtoch zriadených na sociálnych sieťach Facebook, Instagram a LinkedIn, môže dochádzať k prenosu 
osobných údajov aj mimo spoločenstva EHP (do Spojených štátov amerických). Podmienky ochrany 
osobných údajov poskytovateľov platforiem uvedených sociálnych sietí, spoločnosti Meta Platforms, 
LinkedIn Corporation, sú zverejnené na ich webových stránkach. Nad ďalším spracúvaním, poskytovaním 
osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, ktoré vykonávajú uvedení 
poskytovatelia platforiem sociálnych sietí, nemá PSS, a. s. žiadnu kontrolu a nenesie zaň zodpovednosť.

X. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE
Pri spracúvaní osobných údajov nepoužívame automatizované rozhodovanie ani profilovanie dotknutých 
osôb.
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XI. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?
GDPR priznáva každej dotknutej osobe, vo vzťahu k spracúvaniu jej osobných údajov nasledovné práva:

–   PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM. V zmysle tohto práva má dotknutá osoba nárok od 
PSS, a. s., požadovať potvrdenie, či PSS, a. s., spracúva jej osobné údaje a ak áno, má dotknutá nárok 
na prístup k spracúvaným údajom a nárok na informácie uvedené v článku 15 GDPR.

–   PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV. V zmysle tohto práva má dotknutá osoba nárok od 
PSS, a. s., požadovať, aby PSS, a. s., opravila osobné údaje, ktoré o dotknutej osobe spracúva, a to za 
predpokladu, ak sú nesprávne. V zmysle tohto práva má dotknutá osoba súčasne nárok požadovať, 
aby PSS, a. s., doplnila jej osobné údaje v prípade, ak nie sú úplné.

–   PRÁVO NA VÝMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV. V zmysle tohto práva má dotknutá osoba nárok 
od PSS, a. s., požadovať, aby boli jej osobné údaje vymazané v prípadoch, kedy tak ustanovuje čl. 
17 GDPR . Dovoľujeme si upozorniť, že právu na výmaz údajov nie je možné vyhovieť, ak je splnená 
niektorá z podmienok v odseku 3. čl. 17 GDPR (napr. archivácia vo verejnom záujme, uplatňovanie 
alebo obhajovanie právnych nárokov a pod.). 

–   PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA. Máte právo od PSS, a. s., požadovať, aby došlo  
k obmedzeniu spracúvania Vašich osobných údajov. Prípady, v ktorých je možné toto právo uplatniť 
sú uvedené v čl. 18 GDPR.

–   PRÁVO NA PRENOSNOSŤ ÚDAJOV. Na základe tohto práva má dotknutá nárok právo preniesť 
osobné údaje, ktoré o nej PSS, a. s., spracúva, k inému prevádzkovateľovi. Toto právo je možné 
uplatniť vo vzťahu k údajom, ktoré sa spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby podľa čl. 
6 ods. 1. písm. a) GDPR, alebo na základe nevyhnutnosti spracúvania na plnenie zmluvy, ktorej 
zmluvnou stranou je dotknutá osoba podľa čl. 6 ods. 1. písm. b) GDPR.

–   PRÁVO NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV. Toto právo je možné využiť 
v prípade údajov spracúvaných na základe oprávneného záujmu PSS, a. s., podľa článku 6 ods. 1. 
písm. f) GDPR. 

–   PRÁVO KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ UDELENÝ SÚHLAS. V  prípade, ak dotknutá osoba udelila 
súhlas so spracúvaním osobných údajov, je oprávnená takýto súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie 
súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov pred jeho odvolaním. 

–   PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU. Dotknutá osoba má právo podať ohľadom 
spracúvania osobných údajov sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so 
sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Bližšie podmienky uplatnenia jednotlivých práv sú uvedené v GDPR. Svoje práva môžete uplatniť 
prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov zodpovednej osoby za ochranu osobných 
údajov PSS, a. s.
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