Základné informácie - ochrana osobných údajov
V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“)
prevádzkovateľ, orgán verejnej moci sprístupňuje dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej
osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle nasledovné informácie.
Pri spracúvaní osobných Vašich osobných údajov prevádzkovateľ dodržiava taktiež zásady
zákonnosti, obmedzenia účelu osobných údajov, minimalizácie rozsahu a uloženia,
správnosti, integrity, dôvernosti a zodpovednosti.
Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretích krajín a medzinárodných inštitúcií.

Prevádzkovateľ
Názov: Obec Topoľníky
Sídlo prevádzkovateľa: Hlavná 126, 930 11 Topoľníky
IČO: 00305740
Email: web@topolniky.sk
Telefón: 0315582151

Zodpovedná osoba
Mgr. Krisztina Szevecsek
Email: zo.topolniky@gmail.com
Telefón: +421 915 753 870

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

E-mail:
všeobecný: statny.dozor@pdp.gov.sk
pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.sk

Telefón: +421 2 323 132 14

Telefonické konzultácie: +421 2 323 132 20

utorok a štvrtok od 8:00 do 12:00

Sekretariát predsedu úradu: +421 2 323 132 11
Sekretariát úradu: +421 2 323 132 14
Fax: +421 2 323 132 34

Podateľňa:
Pondelok - Štvrtok: 8:00 - 15:00, Piatok: 8:00 - 14:00

Informácie o účele spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené a dobe uchovávania
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.
Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je plnenie povinností a úloh obce týkajúcich sa
výkonu štátnej správy - samosprávy ako aj preneseného výkonu štátnej správy v súlade a v
rozsahu príslušných právnych predpisov.
Doba uchovávania osobných údajov je daná príslušným zákonom, ktorý sa vzťahuje na daný
dokument v súlade s lehotou uloženia podľa registratúrneho záznamu.

Práva dotknutej osoby podľa ustanovenia § 28 zákona o ochrane osobných údajov
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
• potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
• vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v
informačnom systéme v zákonom stanovenom rozsahu,
• vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej
osobné údaje na spracúvanie,
• vo všeobecne zrozumiteľnej forme 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; ak sú predmetom
spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu
zákona,
blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho
platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Dotknutá osoba má na základe písomnej žiadosti právo u prevádzkovateľa namietať voči
•
spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané
na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
•
využívaniu osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely
priameho marketingu v poštovom styku, alebo
•
poskytovaniu osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely
priameho marketingu. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak
vec neznesie odklad, u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných
údajov v prípadoch podľa
§ 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením
dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú
alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené;
ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je
oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba
namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie
odklad, u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu
prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také
rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných
údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného
rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom
prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri
preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku
zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia
žiadosti. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v
ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov
prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak
prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie
oprávnených záujmov dotknutej osoby.
Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať
Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže
uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala môže uplatniť
blízka osoba.

Návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 zákona o ochrane osobných
údajov
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 na stránke úradu.
(https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/kcfinder/files/WEBvzor_navrhu.pdf)

Právne základy spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ, obec spracúva Vaše osobné údaje, ak:
- spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom
záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi (čl. 6 ods.1 písm. e)
nariadenia GDPR, resp. § 13 ods.1 písm. e) Zákona)
- spracúvaneia osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností
prevádzkovateľa podľa osobitných právnych predpisov (čl. 6 ods.1 písm. c) nariadenia
GDPR, resp. §13 ods.1 písm. c) Zákona)

Jedná sa najmä o tieto osobitné predpisy:

•

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení;

• 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 nes. 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;
•

zákon č. 223/2001 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;

•

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;

•

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;

•

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

