IRIS IDENT s.r.o., Mládežnícka 36, 974 05 Banská Bystrica (ďalej len „prevádzkovateľ“)

Spoločnosť IRIS IDENT zabezpečuje prevádzku celoštátneho informačného systému kontrol
originality (ďalej ISKO). Na základe Osvedčenia o schválení celoštátneho informačného systému
kontroly originality vozidiel ISKO Ministerstvom dopravy a výstavby SR č.k.
30488/2018/SCDPK/89277 po prijatí príslušných bezpečnostných opatrení bol od 1.12.2019
upravený prístup určených právnych subjektov a ich technikov cez systém takzvanej dvojfaktorovej
autentifikácie (2FA).
Jedným z faktorov, umožňujúcim prihlásenie technikov pracovníkov z pracovísk kontroly
originality je snímač biometrických údajov – scan odtlačku prstov. Biometrický záznam v danom
prípade funguje ako nezameniteľný technologický kľúč pre prístup technika kontroly originality do
databázy, čím je zabezpečená nutná osobná prítomnosť technika kontroly originality pri práci
s informačným systémom. Program Fingerprint Admin (pomocou FPR SDK) vytvorí základnú
dátovú šablónu (FPR Template), ktorá je uložená na serveri v zabezpečenom prostredí MV SR
v šifrovanej podobe a ďalej slúži ako porovnávací údaj pri autentifikácii používateľa v systéme.
Z dátovej šablóny nie je možné spätne, graficky vytvoriť „odtlačok“ prsta.
Informácia pre dotknuté osoby – technikov kontroly originality.
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Zodpovedná osoba v zmysle §44 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len
„Zákon“), je Mgr. Vladimír SALAJ, e-mail kontakt: spolocny@zoznam.sk.
Účelom spracúvania biometrických údajov je vytvorenie jedinečného prístupového
technologického kľúča pre prístup do informačného systému ISKO, ktorý bol po prijatí
bezpečnostných opatrení požadovaných príslušnými orgánmi verejnej moci schválený
Ministerstvom dopravy a výstavby SR č.k. 30488/2018/SCDPK/89277 a to Osvedčením o
schválení celoštátneho informačného systému kontroly originality vozidiel ISKO zo dňa
26.11.2018.
Získané osobné údaje dotknutých osôb nie sú ďalej poskytované ani sprístupňované.
Získané osobné údaje nie sú prenášané do tretích krajín ani do medzinárodných organizácií.
Doba uchovávania získaných biometrických údajov je stanovená na 5 rokov odo dňa
ukončenia činnosti príslušného technika. Technik - dotknutá osoba si môže autentifikovaným
a autorizovaným spôsobom svoje osobné údaje kedykoľvek opraviť, alebo zmeniť.
Osobné údaje (templaty FPR) poskytuje technik - dotknutá osoba na základe zákonnej
požiadavky pri vytvorení prístupového oprávnenia do systému. Tieto poskytnuté údaje sú
využívané výlučne len za účelom zvýšenia zabezpečenia informačného systému
(autentifikácie a autorizácie).
Nie je realizované automatické individuálne rozhodovanie v zmysle § 28 Zákona.
Dotknutá osoba má právo na začatie konania v zmysle §100 Zákona.

