
OBEC BOČIAR 

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 

(EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov (ďalej len „Zákon“) 

 

Vážený občania, 

nevyhnutnou súčasťou vybavovania agendy spojenej s povinnosťami obce podľa zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je spracúvanie osobných údajov 

dotknutých osôb. Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov patrí 

medzi základné práva. V článku 8 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie  a v článku 16 

ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že každý má právo na ochranu 

osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. 

Preto by sme Vás chceli ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach 

spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich 

osobných údajov je pre obec Bočiar dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné 

opatrenia v súlade s GDPR. 

GDPR je nové nariadenie o ochrane osobných údajov GDPR (General Data Protection 

Regulation) predstavuje novú legislatívu, ktorá výrazne zvýši ochranu osobných údajov 

občanov v digitálnom svete. Cieľom nariadenia GDPR je dať európskym občanom väčšiu 

kontrolu nad tým, čo sa s ich údajmi deje a zároveň zjednotiť existujúce zákony o ochrane 

osobných údajov v rámci EU. Nové nariadenie GDPR nadobudne účinnosť 25. mája 2018 a 

bude platné rovnako vo všetkých členských štátoch Európskej únie a bude povinné pre všetky 

mestá, obce a ich podriadené organizácie, ktoré sa nachádzajú na území Európskej únie bez 

ohľadu na ich veľ kosť či počet obyvateľov a zamestnancov. 

GDPR prináša významné zmeny v právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany osobných údajov. 

Hlavné zmeny súvisiace s GDPR: 

• nariadenie zavádza nové opatrenia a pojmy - pseudonymizácia, profilovanie, genetický 

údaj, skupina podnikov a pod., 

• ďalšie údaje budú považované za osobné za istých okolností - IP adresy, cookies, RFID, 

e-mailové adresy, lokalizačné údaje a pod., 

• bude možné napadnúť rozhodnutie spoločnosti vykonané na základe osobných údajov 

(napr. kategorizácia zákazníka na základe príjmu, pohlavia, lokalizácie a pod.), 

• rozširuje povinnosti a zodpovednosti sprostredkovateľov, 

• zavádza osobitnú ochranu osobných údajov detí, 

• zavádza nové oznamovacie povinnosti voči dotknutým osobám i inštitúciám verejnej 

správy (napríklad voči dozornému orgánu do 72 hodín), 

• zavádza právo na opravu nesprávnych osobných údajov, 

• upravuje právo na prenosnosť osobných údajov, 

• zavádza právo byť informovaný o všetkých osobných údajoch spracúvaných 

u prevádzkovateľa, 

• zavádza právo na zabudnutie - právo na vymazanie osobných údajov. 



IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA 

Názov: OBEC BOČIAR 

Starostka: Elena Szabóová 

Sídlo : Bočiar 23, PSČ 044 57  

IČO : 00690171 

DIČ : 2021235986 

Telefónne číslo:  055/6930298 

E-mail: oubociar@eccenet.sk    

 

Zodpovedná osoba:  PhDr. Jana Géciová, MBA. 
                                          CUBS plus, s.r.o., Masarykova č. 21, 040 01 Košice, 
Telefónne číslo: 055/6930298 

E-mail: oubociar@eccenet.sk    

 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 

Adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk 

Telefón: +421 2 323 132 14 

Telefonické konzultácie: +421 2 323 132 20 

 

V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľ sprístupňuje dotknutej osobe (fyzickej osobe, 

ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle nasledovné informácie. 

 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Zákon o ochrane osobných údajov stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej 

osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené 

a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby 

tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, 

respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa 

s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im. 

Jednou zo zásad spracúvania osobných údajov je zásada obmedzenia účelu. V zmysle tejto 

zásady sa osobné údaje môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený 

účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom. Spracúvanie 

osobných údajov je úzko naviazané na účel spracúvania osobných údajov, ktorý určujú 

konkrétne ustanovenia zákonov, na základe ktorých prevádzkovateľ osobné údaje spracúva 

alebo je účel určený v súhlase so spracovaním osobných údajov. 

Obec získava osobné údaje na plnenie povinností obce týkajúce sa výkonu štátnej správy - 

samosprávy ako aj preneseného výkonu štátnej správy v súlade a v rozsahu príslušných 

právnych predpisov. Osobné údaje sú spracúvané v súlade s účelom podľa konkrétneho 

informačného systému osobných údajov obce. Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané 

napr. v nasledovných informačných systémoch: Všeobecná správa v kompetencii samosprávy 

a prenesenej štátnej správy, Matrika, evidencia obyvateľstva, IS REGOB, CISMA, 
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Osvedčovanie listín a podpisov na listinách, Správa daní a poplatkov, Priestupkové konanie, 

Petície a sťažnosti občanov, Organizácia volieb, Delegovaná štátna správa v školstve, Nájom 

hrobových miest, Evidencia pohrebiska, Poskytovanie informácií, Krízové riadenie, CO, 

EPSIS, Stavebná agenda, Rokovania s uchádzačmi o zamestnanie, Evidencia uchádzačov 

o zamestnanie, Personálna a mzdová agenda, Špecializovaná správa – sociálne služby, 

Obchodné vzťahy s občanmi v kompetencii starostu, Obchodné vzťahy s občanmi 

v kompetencii Obecného zastupiteľstva a ďalšie.  

Účelom spracúvania osobných údajov v uvedených informačných systémoch je teda plnenie 

povinností obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a podľa predpisov súvisiacich s konkrétnymi informačnými systémami. 

 

ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV: 

Prevádzkovateľ spracúva všetky osobné údaje, ktoré sú mu poskytnuté dotknutou osobou na 

splnenie účelu konkrétneho informačného systému. Môže ísť o osobné údaje poskytnuté 

písomne, alebo ústne tak v manuálnej ako aj automatizovanej podobe. Ide najmä o identifikačné 

a kontaktné údaje dotknutej osoby a ďalšie údaje podľa príslušného informačného systému a 

účelu spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len v nevyhnutnom 

rozsahu a po zániku účelu spracúvania osobných údajov, osobné údaje likviduje.  

Prevádzkovateľ  v zmysle zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách atď., má právo získavať a spracúvať 

osobné údaje v rozsahu: 

 

1. meno a priezvisko, 

2. dátum a miesto narodenia, 

3. bydlisko, 

4. rodné číslo, 

5. štátna príslušnosť, 

6. národnosť, 

7. telefónny kontakt 

8. dátum a miesto úmrtia 

9. trvalé bydlisko 

10. prechodné bydlisko 

11. vzdelanie 

12. rodinný stav 

13. štátne občianstvo 

14. pohlavie 

 

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Právny základ pre spracúvanie osobných údajov podľa odseku musí byť ustanovený v zákone, 

v osobitnom predpise alebo v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná; 

osobitný zákon musí ustanovovať účel spracúvania osobných údajov, kategóriu dotknutých 



osôb a zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov. 

Spracúvané osobné údaje na základe osobitného zákona možno z informačného systému 

poskytnúť, preniesť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania 

alebo účel zverejňovania, zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných 

osobných údajov, ktoré možno poskytnúť alebo zverejniť, prípadne tretie strany, ktorým sa 

osobné údaje poskytnú. 

Právny základ 

Čl. 6 ods.1 písm. e) GDPR (§ 13 ods.1 písm. e) Zákona) – spracúvanie osobných údajov je 

nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci 

zverenej prevádzkovateľovi. 

Čl. 6 ods.1 písm. c) GDPR (§13 ods.1 písm. c) Zákona) - spracúvanie osobných údajov je 

nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa osobitných právnych 

predpisov. Ide najmä o: 

✓ zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov; 

✓ zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na 

obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov; 

✓ zákon č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení 

neskorších predpisov; 

✓ zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov; 

✓ zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na 

obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov; 

✓ zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

✓ zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov; 

✓ zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov; 

✓ zákon č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov; 

✓ zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov; 

✓ zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov; 

✓ zákon č. 599/2001Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi 

a obcami; 

✓ zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov; 

✓ zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

✓ zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri 

obyvateľov Slovenskej republiky; 

✓ zákon č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov; 

✓ zákon č.563/2009 Z.z. daňový poriadok; 

✓ zákon č.71/19 Zb. správny poriadok v znení neskorších predpisov; 

✓ zákon č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov; 



✓ zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve; 

✓ zákon č. 543/2002 Z.z.  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov; 

✓ zákon č. 17/1992 Zb. o ochrane životného prostredia; 

✓ zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách; 

✓ zákon č. 417/2013Z.z.o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov; 

✓ zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov; 

✓ zákon č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného 

stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov; 

✓ zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva, v znení neskorších predpisov; 

✓ zákon č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a 

vojnového stavu v znení neskorších predpisov; 

✓ zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám  v znení neskorších 

predpisov; 

✓ zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov; 

✓ zákon č. 9/2010Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov; 

✓ zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon); 

✓ zákon č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov; 

✓ zákon č.597/ 2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení; 

✓ zákon č.181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. 

o politických stranách a politických hnutiach; 

✓ zákon č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov; 

✓ zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgán. samosprávy obcí; 

a iné 

 

V prípade kedy by právny základ spracúvania osobných údajov nevyplýval z konkrétneho 

právneho predpisu spracúvala by obec Bočiar osobné údaje dotknutej osoby na základe súhlasu 

tejto osoby so spracúvaním jej osobných údajov. 

Prevádzkovateľ, obec Bočiar, zároveň informuje, že v zmysle zákona o ochrane osobných 

údajov s účinnosťou od 25.05.2018 je spracúvanie osobných údajov zákonné, ak sa vykonáva 

na základe aspoň jedného z týchto právnych základov: 

✓ dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden 

konkrétny účel, 

✓ spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou 

je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe 

žiadosti dotknutej osoby, 



✓ spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo 

medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, 

✓ spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku 

dotknutej osoby, alebo inej fyzickej osoby, 

✓ spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom 

záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo 

✓ spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov 

prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú 

záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je 

dotknutou osobu dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov 

orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh. 

 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV 

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov a tretích strán, 

a to rôznym orgánom verejnej moci, ktoré spracúvajú osobné údaje na základe osobitného 

predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná.  Okrem toho môžu byť Vaše 

osobné údaje sprístupnené (len k nahliadnutiu) externej firme poskytujúcej pre nás IT 

servis/údržbu alebo externé poradenské služby, napr. právne alebo audítorské. 

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO 

MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII 

Nie je a ani sa neuvažuje. 

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Doba uchovávania osobných údajov je daná príslušným zákonom, ktorý sa vzťahuje na daný 

dokument v súlade s lehotou uloženia podľa registratúrneho záznamu. V prípade záujmu, Vám 

oznámime presnú lehotu uloženia týkajúcu sa konkrétneho dokumentu. 

 

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY 

V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá 

osoba: 

✓ právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom (čl.15 GDPR) 

týkajúcich sa Vašej osoby, 

✓ právo na opravu (čl.16 GDPR) Vašich osobných údajov, 

✓ právo na vymazanie (čl.17 GDPR) Vašich osobných údajov alebo 

✓ právo na obmedzenie (čl.18 GDPR) spracúvania osobných údajov, 

✓ právo namietať (čl.21 GDPR) spracúvanie osobných údajov, ako aj 

✓ právo na prenosnosť (čl.20 GDPR) osobných údajov, 

✓ právo podať sťažnosť dozornému orgánu, 

✓ právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona. 

 

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú 

adresu uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. Za týmto účelom môžete použiť Formulár pre 



uplatnenie práv dotknutej osoby získate na Obecnom úrade v Bočiari. V prípade otázok nás 

neváhajte kontaktovať. 

Dotknutá osoba má nárok, aby oprávnená osoba prevádzkovateľa, ktorá spracúva osobné údaje 

konkrétnej dotknutej osoby preukázala tejto dotknutej osobe svoju totožnosť. Dotknuté osoby 

majú možnosť sa informovať či poskytujú údaje do konkrétneho informačného systému Obce 

dobrovoľne, alebo či ide o povinnosť, ktorá im vyplýva zo zákona. Rovnako majú dotknuté 

osoby možnosť informovať sa, ktorým tretím stranám, alebo príjemcom môžu byť ich osobné 

údaje poskytnuté alebo sprístupnené. Obec neuskutočňuje prenos spracúvaných osobných 

údajov do tretích krajín. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od 

prevádzkovateľa vyžadovať: potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané; 

informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme; presné informácie o zdroji, 

z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie; zoznam jej osobných údajov, ktoré sú 

predmetom spracúvania; opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo 

neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu jej osobných 

údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; blokovanie jej osobných údajov z dôvodu 

odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo 

písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za 

podanú podľa platnej právnej úpravy. Žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom 

dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania. 

 

Právo dotknutej osoby podať návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 

zákona o ochrane osobných 

Dotknutá osoba, ktorá sa domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej osobných 

údajov alebo došlo k zneužitiu jej osobných údajov, môže na Úrade pre ochranu osobných 

údajov Slovenskej republiky (ďalej len ,,Úrad“) podať návrh na začatie konania o ochrane 

osobných údajov. 

Návrh na začatie konania možno podať písomne, osobne ústnou formou do zápisnice, 

elektronickými prostriedkami, pričom musí byť podpísaný zaručeným elektronickým 

podpisom, telegraficky alebo telefaxom, ktorý však treba písomne alebo ústne do zápisnice 

doplniť najneskôr do 3 dní. 

Predmetný návrh musí v zmysle ustanovenia § 63 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov 

obsahovať: 

a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis navrhovateľa, 

b) označenie toho, proti komu návrh smeruje; názov alebo meno a priezvisko, sídlo alebo 

trvalý pobyt, prípadne právnu formu a identifikačné číslo, 

c) predmet návrhu s označením, ktoré práva sa podľa tvrdenia navrhovateľa pri spracúvaní 

osobných údajov porušili, 

d) dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu, 

e) kópiu listiny preukazujúcej uplatnenie práva podľa § 28, ak sa takéto právo mohlo 

uplatniť, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa. 

Úrad následne rozhodne o návrhu navrhovateľa v lehote do 60 dní odo dňa začatia konania.  

V odôvodnených prípadoch môže Úrad túto lehotu primerane predĺžiť, najviac však o 6 

mesiacov. O predĺžení lehoty Úrad písomne informuje účastníkov konania. 

Vzor návrhu na začatie konania sa nachádza na stránke úradu, môžete ho získať aj na Obecnom 

úrade v Bočiari.  

https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/kcfinder/files/WEB-vzor_navrhu.pdf
https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/kcfinder/files/WEB-vzor_navrhu.pdf


Informácie o práve žiadať od príslušného orgánu prístup k osobným údajom, ktoré sa 

dotknutej osoby týkajú, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania 

Dotknutá osoba má právo získať od príslušného orgánu potvrdenie o tom, či sa spracúvajú 

osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným 

údajom a  informácie o 

a)  účele spracúvania osobných údajov a právnom základe spracúvania osobných údajov, 

b) kategórii spracúvaných osobných údajov, 

c) príjemcovi alebo kategórii príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje 

poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, 

d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, 

e) práve žiadať od príslušného orgánu opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby 

alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, alebo práve 

namietať spracúvanie osobných údajov, 

f) kontaktných údajoch úradu, 

g) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100, 

h)  zdroji osobných údajov, ak sú dostupné. 

Príslušný orgán môže úplne alebo čiastočne obmedziť prístup k ich osobným údajom, a to 

v takom rozsahu a na tak dlho, ako je toto opatrenie s náležitým zreteľom na práva a oprávnené 

záujmy dotknutej fyzickej osoby v demokratickej spoločnosti nevyhnutné a primerané, aby sa 

zabránilo mareniu úradného alebo súdneho zisťovania, vyšetrovania alebo konania, aby sa 

zabránilo ohrozeniu plnenia úloh na účely trestného konania, aby sa tak ochránila verejná 

bezpečnosť alebo národná bezpečnosť, alebo aby sa ochránili práva a slobody iných. Príslušný 

orgán by mal prostredníctvom konkrétneho a individuálneho preskúmania každého prípadu 

posúdiť, či by sa právo na prístup malo čiastočne alebo úplne obmedziť. Akékoľvek 

obmedzenie prístupu by malo byť dotknutej osobe v zásade oznámené písomne a malo by 

zahŕňať skutkové alebo právne dôvody, na ktorých je toto rozhodnutie založené. Dotknutá 

osoba by tiež mala mať právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ako 

aj právo na ich vymazanie, ak je spracúvanie takýchto údajov v rozpore so zákonom. Právom 

na opravu by však nemal byť napríklad dotknutý obsah svedeckej výpovede. Fyzická osoba by 

mala mať právo na obmedzenie spracúvania, ak napadne správnosť osobných údajov a 

nemožno určiť ich správnosť či nesprávnosť, alebo keď je potrebné osobné údaje uchovať na 

účely dokazovania. Namiesto vymazania osobných údajov by sa spracúvanie malo obmedziť 

najmä vtedy, keď sa v osobitnom prípade možno odôvodnene domnievať, že vymazanie by 

mohlo ovplyvniť oprávnené záujmy dotknutej osoby. V takomto prípade by sa obmedzené 

údaje mali spracúvať len na účely, ktoré zabránili ich vymazaniu. Metódy na obmedzenie 

spracúvania osobných údajov by okrem iného mohli zahŕňať presunutie vybraných údajov do 

iného systému spracúvania, napríklad na účely archivácie, alebo zamedzenie prístupu k nim. V 

automatizovaných informačných systémoch by sa obmedzenie spracúvania malo v zásade 

zabezpečiť technickými prostriedkami. Skutočnosť, že spracúvanie osobných údajov je 

obmedzené, by sa v systéme mala vyznačiť tak, aby bolo jednoznačné, že spracúvanie osobných 

údajov je obmedzené. Takáto oprava alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie 

spracúvania by sa mali oznámiť príjemcom, ktorým sa údaje poskytli, a príslušným orgánom, 
od ktorých nesprávne údaje pochádzajú. Príslušné orgány by takisto mali upustiť od ďalšieho 

šírenia takýchto údajov. 

Na žiadosť dotknutej osoby je príslušný orgán povinný poskytnúť v osobitných prípadoch 

dotknutej osobe informácie o 

a) právnom základe spracúvania osobných údajov, 

b) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, 



c) kategóriách príjemcov osobných údajov, a to aj v tretej krajine a medzinárodnej 

organizácii, 

d) o iných skutočnostiach, najmä ak sa osobné údaje získali bez vedomia dotknutej osoby. 

POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV  

Poskytovanie Vašich osobných údajov je zákonnou požiadavkou  vyplývajúcou z vyššie 

uvedených právnych predpisov ako aj z povinnosti obce plniť úlohy týkajúce sa výkonu štátnej 

správy, ako aj preneseného výkonu štátnej správy. 

Ak spracúvanie osobných údajov na iný účel ako na účel, na ktorý boli osobné údaje získané, 

nie je založené na súhlase dotknutej osoby alebo na osobitnom predpise, prevádzkovateľ na 

zistenie toho, či je spracúvanie osobných údajov na iný účel zlučiteľné s účelom, na ktorý boli 

osobné údaje pôvodne získané okrem iného musí zohľadniť 

a) akúkoľvek súvislosť medzi účelom, na ktorý sa osobné údaje pôvodne získali, a účelom 

zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov, 

b) okolnosti, za akých sa osobné údaje získali, najmä okolnosti týkajúce sa vzťahu medzi 

dotknutou osobou a prevádzkovateľom, 

c) povahu osobných údajov, najmä či sa spracúvajú osobitné kategórie osobných údajov 

podľa § 16 alebo osobné údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo 

priestupku podľa § 17, 

d) možné následky zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu 

a 

e) existenciu primeraných záruk, ktoré môžu zahŕňať šifrovanie alebo pseudonymizáciu. 

Podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov 

a) Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, prevádzkovateľ 

je povinný kedykoľvek vedieť preukázať, že dotknutá osoba poskytla súhlas so 

spracúvaním svojich osobných údajov. 

b) Ak prevádzkovateľ žiada o udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov dotknutú 

osobu, tento súhlas musí byť odlíšený od iných skutočností a musí byť vyjadrený jasne a 

v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme. 

c) Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, 

ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných 

údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť 

dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať 

rovnakým spôsobom akým súhlas udelila 

d) Pri posudzovaní, či bol súhlas poskytnutý slobodne, sa najmä zohľadní skutočnosť, či sa 

plnenie zmluvy vrátane poskytnutia služby podmieňuje súhlasom so spracúvaním 

osobných údajov, ktorý nie je na plnenie tejto zmluvy nevyhnutný. 

  

Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb sa prevádzkovateľ riadi nasledovnými  

zásadami:  

Zásada zákonnosti - Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby 

nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby. 

Zásada obmedzenia účelu - Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne 

uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto 

účelom; ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel 

historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom) a ak sú 



dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8, sa nepovažuje za 

nezlučiteľné s pôvodným účelom. 

Zásada minimalizácie osobných údajov - Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, 

relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú. 

Zásada správnosti - Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby 

aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa 

osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného 

odkladu vymazali alebo opravili. 

Zásada minimalizácie uchovávania - Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá 

umožňuje identifikáciu dotknutej  osoby najneskôr dovtedy , kým je to potrebné na účel, na 

ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú 

spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na 

štatistický účel na základe osobitného predpisu,8) a ak sú dodržané primerané záruky ochrany 

práv dotknutej  osoby podľa  § 78 ods. 8. 

Zásada integrity a dôvernosti - Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý 

prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú 

bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných 

údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, 

výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov. 

Zásada zodpovednosti - Prevádzkovateľ je zodpovedný za nedodržiavanie základných zásad 

spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania 

osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na 

požiadanie úradu preukázať. 

 

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA 

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný  účel nepožíva automatizované 

individuálne rozhodovanie, ani profilovanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


