Informácia o spracúvaní osobných údajov pre dotknuté osoby
podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len
GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení:
Prevádzkovateľ: Obec Veľké Bierovce, sídlo 913 11 Veľké Bierovce, IČO: 00312142,
Kontakté údaje prevádzkovateľa: tel.: 032/6496330, e-mail: info@velkebierovce.sk
Zodpovedná osoba za dodržiavanie ochrany osobných údajov:Bc. Peter Baco
Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@velkebierovce.sk
Dotknutá osoba: každá fyzická osoba, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje
Zoznam osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracuváva: zoznam údajov, ktoré prevádzkovateľ
spracúva pre jednotlivé kategórie činností tvorí prílohu tejto informácie pre dotknuté osoby.
Účely spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania: Účely spracúvania osobných údajov v
pôsobnosti prevádzkovateľa vyplývajú predovšetkým z úloh, ktoré mu boli vymedzené osobitnými
predpismi (plnenie zákonných povinností, plnenie zmluvy alebo v rámci predzmluvných vzťahov, plnenie úloh
vo verejnom záujme a pri výkone verejnej moci, na základe súhlasu dotknutej osoby). Jednotlivé účely
spracúvania osobných údajov ako aj uvedenie právneho základu spracúvania tvoria prílohu k tejto
informácií pre dotknuté osoby.
Doba uchovávania osobných údajov: Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu trvania účelu a
následne po dobu vymedzenú v registratúrnom pláne v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o
archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po uplynutí
tejto doby sa osobné údaje likvidujú podľa registratúrneho poriadku v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o
archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Kategórie príjemcov osobných údajov:
 Poverení zamestnanci obce v rámci výkonu svojich pracovných činností;
 Sprostredkovatelia: zmluvní partneri obce rovnako dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov,
pričom obec s nimi uzatvorila zmluvu o spracúvaní osobných údajov (aktuálny zoznam
sprostredkovateľov je dostupný na vyžiadanie na mailovej adrese zodpovednaosoba@velkebierovce.sk);
 Verejné inštitúcie: ako sú správne orgány, súdy alebo orgány činné v trestnom konaní, týmto sa budú
osobné údaje poskytovať len v zákonom povolenom rozsahu.
Prenos do tretej krajiny: Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ.
Automatizované rozhodovanie a profilovanie: Pri
k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.
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Ochrana údajov u prevádzkovateľa: obec prijíma technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby boli
Vaše údaje v čo najširšej miere chránené pred neželaným prístupom.
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

a) Právo na prístup k údajom: Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané
a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov,
príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na
informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o
zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu,
informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej
organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov, pokiaľ tento akt nemá
nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb,
b) Právo na opravu: máte právo, aby boli Vaše nesprávne osobné údaje bez zbytočného odkladu opravené,
c) Právo na vymazanie: ste oprávnený požadovať, aby bez zbytočného odkladu boli Vaše osobné údaje
vymazané, v prípade splnenia podmienok uvedených v GDPR (právo na vymazanie máte najmä vtedy, ak
vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracúvané, alebo ak sa osobné údaje
spracúvali nezákonne. Právo na vymazanie sa neuplatňuje najmä vtedy, ak je spracúvanie osobných
údajov potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa
alebo tretích osôb),
d) Právo na obmedzenie spracúvania: v prípadoch stanovených v GDPR máte právo požadovať, aby sme
obmedzili spracúvanie osobných údajov (napr. môžete požiadať, aby obec nevymazala Vaše osobné
údaje, ktoré by inak bola povinná vymazať a tiež môžete obec požiadať, aby s Vašimi osobnými údajmi
ďalej nepracovala, pokým sa nevyjasní, či sú spracúvané údaje presné, prípadne či Vaša námietka proti
spracúvaniu osobných údajov bola vznesená odôvodnene),
e) Právo na prenosnosť údajov: toto právo sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutných
na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej obci,
f) Právo namietať: ak je spracúvanie osobných údajov vykonávané na právnom základe verejný záujem
podľa GDPR, máte právo namietať voči takému spracúvaniu. Obec nesmie tieto údaje ďalej spracúvať,
pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi
záujmami, právami a slobodami, alebo nepreukáže dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo
obhajovanie právnych nárokov obce alebo tretích osôb.
g) Právo podať sťažnosť: na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a to najmä v prípade,
ak predpokladáte, že došlo k porušeniu povinností pri spracúvaní osobných údajov.

Postup pri uplatnení dotknutých práv: V prípade, že s nami nadviažete kontakt (tel., e-mail, pošta),
obec uloží Vami oznámené údaje (e-mailovú adresu, resp. meno, priezvisko a telefónne číslo) pre
zodpovedanie Vašich otázok resp. pre vybavenie Vašej žiadosti. Údaje budú vymazané potom, ak pre
účel spracovania nebudú viac potrebné, respektíve obec obmedzí ich spracovanie v prípade, že
existujú zákonné povinnosti ich uchovávať. Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach
Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na
zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia
dôvodov, Vás obec bude informovať.
Ak vzniknú oprávnené pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby, ktorá si uplatnila svoje práva,
obec je oprávnená vykonať overenie jej totožnosti, napríklad vyžiadaním si dodatočných informácií,
jej predvolaním, ak je to účelné a overením dokladu jej totožnosti alebo iným vhodným
spôsobom.

