
Matica slovenská, Archív Matice slovenskej  
P. Mudroňa 1, 036 01  Martin 

 
 

.................................................... 

evidenčné číslo 

B Á D AT E Ľ S K Ý L I S T  
 
 
Meno a priezvisko, titul: ....................................................................................................................... 
 
Dátum a miesto narodenia: .....................................................  rodné číslo: ...................................... 
 
Adresa pobytu: 
 
trvalého: ............................................................................................................................................. 
 

telefón č., fax č., e-mail: 
*
 ...................................................................................................................... 

 
prechodného: ......................................................................................................................................... 
 

telefón č., fax č., e-mail: 
*
 ...................................................................................................................... 

 
Číslo občianskeho preukazu alebo iného preukazu totožnosti: 
 
................................................................................................................................................................. 
 
Označenie témy štúdia: 
 
................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................. 
 
Účel prístupu: 
 
................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................. 

Vzťah žiadateľa k požadovaným archívnym dokumentom: 

- pôvodca         áno - nie 

- právny nástupca pôvodcu       áno - nie 

- vlastník         áno - nie 

 

Meno, priezvisko a adresa fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, 

pre potreby ktorej sa žiada o prístup k archívnym dokumentom:  

................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
Podpísaný(á) vyhlasuje, že sa oboznámil(a) s § 12 ods. 5 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach 

a o doplnení niektorých zákonov, že informácie z archívnych dokumentov použije len na účely uvedené v 

bádateľskom liste a uvedie názov archívu, názov archívneho fondu a názov a meno spracovateľa archívnej 

pomôcky, z ktorých získal informácie. Podpísaný(á) ďalej vyhlasuje, že sa oboznámil(a) s § 15 ods. 3 a 4 

zákona č. 395/2002 Z. z. a berie na vedomie, že v prípade hrubého porušenia bádateľského poriadku 

(odcudzenie, zničenie alebo poškodenie archívneho dokumentu) archív mu môže obmedziť prístup k súborom 

archívnych dokumentov a bude povinný uhradiť náklady na odstránenie spôsobenej škody alebo cenu 

odcudzeného alebo zničeného archívneho dokumentu. 

 

V ......................................................, dňa ..............................        ..................................................................  

                                                                                                                            čitateľný podpis 

 

* Uvedenie údajov je dobrovoľné. 

 

 

 



v4.10 

OBOZNÁMENIE SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV – BÁDATEĽSKÝ LIST 
zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 

a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), 

resp. v zmysle § 19 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Prevádzkovateľ: 

 Matica slovenská, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin, SR 

 IČO: 00179027, DIČ: 2020603123, IČ DPH: --- 

Kontaktná osoba: 

 JUDr. Marián Gešper, t. č.: 043/ 381 2820 , mail: sekretariat@matica.sk, web: www.matica.sk 

Zodpovedná osoba DPO pre oblasť ochrany osobných údajov: 

 Ing. Pavol Kleban, t. č.: 0907 931 085, mail: pavol.kleban@gdpr-pass.sk, web: www.gdpr-pass.sk 

Prevádzka: 

 Matica slovenská, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin, SR 

Spracúvanie a ochranu osobných údajov fyzickej osoby upravuje: 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 
ochrane údajov), ďalej ako „Nariadenie GDPR“, 

 a Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej ako „Zákon 18“. 

Osobné údaje dotknutej osoby: 

Osobné údaje uvedené v Bádateľskom liste: 

 titul, meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, adresa pobytu trvalého / prechodného, číslo OP alebo 
iného preukazu totožnosti, tel. číslo, emailová adresa, podpis, evidenčné číslo, ostatné osobné údaje uvedené v BL 

 ostatné osobné údaje uvedené v Žiadanke, Žiadanke na fotografie, Žiadanke na kópie, Reverze 

Účel spracúvania osobných údajov: 

 zriadenie a evidencia Bádateľského listu a činností súvisiacich s bádaním v archívoch a registratúrach 

 vzájomná komunikácia s bádateľom: telefón, fax, email 

Právny základ spracúvania osobných údajov: 

 súhlas dotknutej osoby sa nevyžaduje: spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou v zmysle Nariadenia 
GDPR, čl. 6, ods. 1, písm. c), resp. Zákona 18, § 13, ods. (1), písm. c) 

 Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov 

 dotknutá osoba udeľuje súhlas na spracovanie osobných údajov (telefón, fax, email) v zmysle Nariadenia GDPR, čl. 6, 
ods. 1, písm. a), resp. Zákona 18, § 13, ods. (1), písm. a) 

Doba uchovávania osobných údajov: 

 osobné údaje, ktoré sú zákonnou požiadavkou: neobmedzene 

 osobné údaje poskytnuté dobrovoľne (telefón, fax, email): do odvolania súhlasu 

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa: 

 bez oprávnených záujmov prevádzkovateľa 

Identifikácia príjemcu osobných údajov: 

 Orgány štátnej správy a verejnej správy na výkon kontroly a dozoru (Úrad na ochranu osobných údajov SR, …) 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácie: 

 osobné údaje sa neprenášajú 

Práva dotknutej osoby: 

 dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia GDPR, resp. Zákona 18 právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu 
osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na 
prenosnosť osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania (čl. 77 
/ § 100) a na spracovanie osobných údajov, ktoré sa zakladá na udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov, má 
právo svoj súhlas na spracovanie osobných údajov kedykoľvek odvolať; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť 
spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním 

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania + profilovanie: 

 bez existencie automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania 

Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva v zmysle § 79 Zákona 18. 

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol oboznámený / súhlasím so spracúvaním osobných údajov. 
 
 
V Martine, dňa ...........................  meno a priezvisko: ...................................          podpis: ........................... 

 


