Európska právna úprava práv dotknutých osôb
Ochrana osobných údajov dotknutých osôb je v schengenskom priestore
zabezpečená prostredníctvom nasledujúcich právnych aktov EÚ:
• nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 z 20. decem
bra 2006 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného
systému druhej generácie - článok 41
• rozhodnutia Rady 2007/533/SVV z 12. júna 2007 o zriadení, prevádzke
a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie článok 58

Každá dotknutá osoba má tieto práva:
• právo na prístup k údajom
znamená: právo na informácie o tom, či sú údaje spracúvané o dotknutej
osobe v Schengenskom informačnom systéme - SIS II
• právo na poskytnutie informácie
znamená: právo na informácie o tom, aké údaje sú spracúvané, dôvod
ich vytvorenia a kto ich vložil do SIS II
• právo na opravu nesprávnych údajov a právo na výmaz nezákonne
uložených údajov
znamená: právo na opravu alebo odstránenie chybných údajov o dotknu
tej osobe vedených v SIS II
• právo podať sťažnosť
znamená: právo, ktoré si môže uplatniť dotknutá osoba u národného
dozorného orgánu - Úrad na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnie
va, že sa jej údaje spracúvajú nezákonne v príslušnej národnej časti SIS II
• Právo podať žalobu
znamená: právo dotknutej osoby, aby sa mohla obrátiť na súd alebo
orgán príslušný podľa vnútroštátneho práva v súvislosti so zápisom
osobných údajov v SIS II vo veci:
a) prístupu,
b) opravy,
c) vymazania,
d) získania informácií alebo
e) náhrady škody

Slovenská právna úprava
• Ústava slovenskej republiky v čl. 19 ods. 3 garantuje právo každého
na ochranu pred neoprávneným
- zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužitím údajov
o svojej osobe
• zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
• zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov

Spôsob doručenia žiadostí
o uplatnenie práv dotknutých osôb:
• osobne,
• písomne, na adresu:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Prezídium Policajného zboru
Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce
Národná ústredňa SIRENE
Pribinova 2
812 72 Bratislava
• Slovenská republika
elektronicky podpísanú zaručeným elektronickým podpisom alebo
e-mailom na: sirene@minv.sk

Príslušnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR
pre SIS II
Úrad na ochranu osobných údajov SR je príslušným orgánom na preskúmavanie spracúvania osobných údajov v rámci vnútroštátnej časti SIS II v týchto
prípadoch:
a) ak existuje podozrenie z neoprávneného postupu
alebo
b) ak nebola poskytnutá dostatočne uspokojivá odpoveď od Ministerstva
vnútra SR.

