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Spracovateľská činnosť: Správa, prevádzka a podpora systémov DataCentra
a systémov prevádzkovaných pre iné organizácie
a. Účel spracúvania osobných údajov:
Zabezpečenie správy, prevádzky a podpory pre systémy DataCentra a pre systémy
prevádzkované pre iné organizácie, vrátane zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti, riadenia
prístupov do týchto systémov, riadenia zmenových konaní, riešenia incidentov, monitorovania
ich prevádzky a zabezpečovania podpory ich používateľom.

b. Právny základ spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu DataCentra, a to na zabezpečenie
ochrany (dôvernosti, dostupnosti a integrity) osobných údajov spracúvaných v systémoch
DataCentra a systémoch prevádzkovaných pre iné organizácie.
DataCentrum spracúva osobné údaje zamestnancov tretích strán aj v súlade s požiadavkami:
- zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (§78, ods.3),
- zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (vyhláška 362/2018 Z. z. Národného bezpečnostného úradu z 11. decembra 2018,
ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej
dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení - §14, ods.6)
Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na umožnenie prístupu do systémov DataCentra.
V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude dotknutej osobe umožnený výkon správy,
prevádzky a podpory systémov DataCentra.

c. Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje:
-

Kategórie spracúvaných osobných údajov:
o zamestnanci DataCentra:
 meno a priezvisko,
 pracovisko,
 kontaktné údaje (e-mail, telefónny kontakt),
 osobné číslo,
 pridelené prístupové práva,
 pridelená IP adresa,
 pridelené technické prostriedky,
o zamestnanci tretích strán (správcovia systémov):
 meno a priezvisko,
 pracovisko,
 kontaktné údaje (e-mail, telefónny kontakt),
 organizácia,
 pridelené prístupové práva,
 pridelená IP adresa,
 pridelené technické prostriedky,
o používatelia IS / ohlasovatelia
 technické cookies,
 meno a priezvisko,
 kontaktné údaje (e-mail, telefónny kontakt),
 detaily hlásenia.
o osoby zúčastnené pri KBI
 lokalita,
 hostname,
 MAC adresy,
 IP adresy,
 identifikačné údaje všetkých zariadení a zúčastnených osôb,
 ďalšie relevantné auditné záznamy.

-

Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:
o dotknutá osoba,
o iná fyzická osoba,
o zamestnávateľ dotknutej osoby,
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dodávatelia zabezpečujúci správu a prevádzku IS,

d. Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané po celú dobu výkonu činnosti správy, prevádzky a podpory pre
systémy DataCentra zamestnancom DataCentra alebo zamestnancom tretej strany, následne sú
zaradené do predarchívnej starostlivosti v súlade s požiadavkami zákona č. 395/2002 Z. z.
o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a uchovávané po dobu 5 rokov. Záznamy z prevádzky systémov v elektronickej podobe (logy)
sú uchovávané 2 roky od vytvorenia záznamu.

e. Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané nasledujúcimi sprostredkovateľmi:
- dodávatelia zabezpečujúci správu, prevádzku a podporu infraštruktúrnych systémov
a systémov pre riadenie prístupov, riešenia incidentov, monitorovanie prevádzky
a zabezpečovanie podpory používateľom.
Osobné údaje sú poskytované Národnému bezpečnostnému úradu z dôvodu nahlasovania
a vyšetrovania kybernetického bezpečnostného incidentu

f.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

g. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.
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