ZÁSADY PRÍSTUPU K INFORMÁCIÁM
Prístup k informáciám, pri ktorých neexistujú zákonné prekážky ich sprístupnenia, sa realizuje na
základe žiadosti o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (ďalej
len „zákon“) adresovanej Kompetenčnému a certifikačnému centru kybernetickej bezpečnosti, so sídlom
Budatínska 32, 851 06 Bratislava, IČO 52839052 (ďalej len „Kompetenčné centrum“).

Zákonné prekážky sprístupnenia informácií
•

ochrana utajovaných skutočností

•

ochrana osobnosti a osobných údajov

•

ochrana obchodného tajomstva

•

iné obmedzenia prístupu k informáciám

Žiadosť o sprístupnenie informácií
Zo žiadosti o sprístupnenie informácie adresovanej Kompetenčnému centru musí byť zrejmé meno,
priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa
žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.
Ak žiadosť o sprístupnenie informácie nebude obsahovať predpísané náležitosti, bude žiadateľ vyzvaný
v lehote nie kratšej ako sedem dní, aby neúplnú žiadosť doplnil. Ak napriek výzve Kompetenčného centra
žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, Kompetenčné centrum
žiadosť odloží.
Ak Kompetenčné centrum žiadosti o poskytnutie informácie nevyhovie alebo nevyhovie len sčasti, vydá
v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Proti tomuto rozhodnutiu možno podať
Kompetenčnému centru odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia
lehoty na rozhodnutie o žiadosti v lehotách podľa § 17 zákona..
Žiadosť o sprístupnenie informácie je možné Kompetenčnému centru podať:
•

elektronickou poštou na adrese podatelna@cybercompetence.sk

•

písomne na poštovú adresu: Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, Budatínska 30,
851 06 Bratislava

•

osobne v sídle Kompetenčného centra na Budatínskej ulici 30 v Bratislave, v pracovných dňoch v čase 8.00 h –
15.00 h

Informácie o certifikovaných subjektoch
Kompetenčné centrum ako certifikačný orgán na základe žiadosti overí a poskytne informácie o tom, či
fyzická osoba je držiteľom aktuálneho, platného certifikátu a o rozsahu udelenej certifikácie, s výnimkou,
keď zákon zakazuje takéto informácie zverejniť.
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti

Budatínska 32, 851 06 Bratislava

IČO: 52839052, www.cybercompetence.sk

Zo žiadosti o sprístupnenie informácie o certifikovanom subjekte adresovanej Kompetenčnému
centru musí byť zrejmé meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu
alebo sídlo, ktorej fyzickej osoby sa žiadosť týka.
Na vybavovanie žiadostí o poskytnutie informácií o certifikovaných subjektoch sa primerane použijú
ustanovenia z časti „Žiadosť o sprístupnenie informácií“.

Spôsob sprístupnenia informácií
Kompetenčné centrum sprístupňuje informácie písomnou formou, resp. formou elektronickej správy
podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou.
Kompetenčné centrum sprístupňuje informácie bezplatne s výnimkou úhrady materiálnych nákladov
spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.
Náklady do sumy 0,83 € sa automaticky odpúšťajú, náklady do sumy 3,32 € môžu byť odpustené.
Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša
Kompetenčné centrum.

Aktualizácie/zmeny týchto Zásad
Kompetenčné centrum je oprávnené meniť alebo aktualizovať tieto Zásady prístupu k informáciám podľa
potreby kedykoľvek, a to uverejnením ich aktualizovaného znenia na webovej stránke.

V Bratislave 16. marca 2021
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