INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA – BIO PALIVÁ (SK – BIO)
podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)
Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava (SHMÚ) spracúva Vaše osobné
údaje, najmä meno a priezvisko, adresa, identifikačné číslo (IČO), daňové identifikačné číslo (DIČ),
telefónne číslo, e-mailová adresa, iné kontaktné údaje, na účely plnenia povinností, ktoré SHMÚ
vyplývajú zo zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej
kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
vyhlášky MŽP SR č.271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie
emisií skleníkových plynov z pohonných látok v znení neskorších predpisov. Neposkytnutie Vašich
osobných údajov bude mať za následok, nemožnosť registrácie v systéme SK - BIO.
Príjemcom osobných údajov dotknutej osoby môžu byť Ministerstvo životného prostredia Slovenskej
republiky, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Slovenská obchodná inšpekcia.
Osobné údaje sú uchovávané po dobu plnenia úloh vyplývajúcich SHMÚ zo č. 309/2009 Z. z. o podpore
obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č.271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú
kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok v znení
neskorších predpisov. Prenos do tretích krajín sa nevykonáva.
Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú; právo na opravu
nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú; právo výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú;
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov; právo namietať proti spracúvaniu osobných
údajov, ktoré sa jej týka; právo na prenosnosť osobných údajov; právo kedykoľvek odvolať svoj udelený
súhlas na spracúvanie osobných údajov a právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov
SR. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky cez kontaktné
údaje uvedené tu: http://www.shmu.sk/sk/?page=5
Viac o ochrane osobných údajov v SHMÚ sa dozviete na webovej stránke SHMÚ: http://www.shmu.sk/

