Informačná povinnosť prevádzkovateľa
podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s
§ 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).
Prevádzkovateľ: Obec Chynorany, Cintorínska 45/1, 956 18 Chynorany, IČO: 00310 506 (ďalej len
ako „Prevádzkovateľ“)
Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa
spracúvania osobných údajov na zodpovednú osobu. Kontakt: zodpovednaosoba@chynorany.sk (ďalej
len ako „Zodpovedná osoba“).
Účel spracúvania osobných údajov: účelom spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa
spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (zamestnancov, klientov, žiadateľov, sťažovateľov a
podobne) v našich informačných systémoch na presne určených právnych základoch. Účely sú
konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené. Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb
dodržiavame zásadu zákonnosti podľa čl.6 a čl.9 Nariadenia. Právne základy spracúvania osobných
údajov sú uvedené v prílohe.
Práva dotknutej osoby: dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich
informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky
nasledovné práva:
a) Právo na prístup k svojim údajom – dotknutá osoba má právo získať potvrdenie o tom, či sa
spracúvajú jej osobné údaje, ako aj právo získať prístup k týmto údajom. Prevádzkovateľ má
právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o
prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi. Pokiaľ prevádzkovateľ
tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.
Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ
nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali
elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
b) Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov – dotknutá osoba má
právo na opravu a doplnenie neúplných osobných údajov pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje
nesprávne alebo neúplne osobné údaje. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie
osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.
c) Právo na vymazanie osobných údajov - dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných
údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:
- osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
- dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
- dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa písm. f),
- osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
- je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej
zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
- osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej
ako 16 rokov.

Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich
spracúvanie potrebné:
- na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
- na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou
je Slovenská republika viazaná, alebo
- na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
- výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
- z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
- na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na
- štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným
spôsobom
- sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
- na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez
zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.
d) Právo na obmedzenie spracúvania: dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania
osobných údajov pokiaľ
- napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa písm. f), a to počas obdobia
umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
- spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov
obmedzenie ich použitia;
- prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá
osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
- dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku
prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú
nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude
s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu
dotknutej osoby.
Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto
údajov zrušené.
e) Právo na prenosnosť osobných údajov: dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo
znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť
tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za
predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe
zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.
f) Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov: dotknutá osoba má právo kedykoľvek
namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie.
Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:
- právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
- spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
- spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa
písm. f) druhá odrážka, jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.
Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej
spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných
údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie
právneho nároku.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ
bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule.
Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním zodpovednej osoby so svojou požiadavkou
akýmkoľvek zvoleným spôsobom.
Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním
dotknutá.
Dotknutá osoba, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov,
má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail:
https://dataprotection.gov.sk, statny.dozor@pdp.gov.sk.

Príloha
Právne základy spracúvania osobných údajov
-

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
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 138/1991 Zb. o majetku obcí
zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok)
zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
zákon 372/1990 Zb. priestupkoch v znení neskorších predpisov
zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov
zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi
a obcami
zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri
obyvateľov Slovenskej republiky
zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
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 životnom prostredí
zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
zákon č. 417/2013 Z.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. civilnej ochrane obyvateľstva
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. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach
zákon č. 189/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
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
a iné

