Informačná povinnosť prevádzkovateľa
podľa čl.13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) a § 18 zákona č. 18/2018 Z.z.
Prevádzkovateľom osobných údajov je Obec Chynorany , Obecný úrad , Cintorínska 45/1,
956 33 Chynorany , IČO 00310506 ( ďalej len „ prevádzkovateľ“) .
Prevádzkovateľ zhromažďuje , spracúva a používa osobné údaje v súlade s Nariadením
Európskeho parlamentu a rady ( EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov , zabezpečuje súlad s platnými právnymi predpismi.
Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje v súlade s právami dotknutej osoby , chrániť ich
pred poškodením , zničením , stratou, zmenou, neoprávneným sprístupnením, zverejnením,
alebo iným neprípustným spôsobom spracovania . Po splnení účelu spracúvania osobných
údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov , pokiaľ neurčuje
osobitný zákon inak
Poučenie o právach v súvislosti so spracovaním osobných údajov v súlade s čl. 13 bod.2
písm.b),c) ,d) ako aj Čl. 15 až 22 GDPR
➢ Dotknutá osoba má právo kedykoľvek sa obrátiť na prevádzkovateľa a požadovať
prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo
vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, namietať proti spracúvaniu ako aj práva na
presnosť osobných údajov.
➢ Dotknutá osoba má v prípade, ak sa spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov
uskutočňuje na základe jej výslovného súhlasu so spracovaním týchto osobných údajov
na jeden alebo viaceré konkrétne účely, právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho
, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred
jeho odvolaním.
➢ Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je úrad na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava ,
telefón 08/323 132 14 , email ochrana@pdp.gov.sk
➢ Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa
spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a potom má právo získať prístup k týmto
osobným údajom a informáciám:
• účel spracovania,
• kategórie spracúvaných osobných údajov,
• identifikácia príjemcov alebo kategória príjemcov, ktorým boli alebo budú
osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo
o medzinárodnej organizácií ak je to možné,
• dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách
jej určenia,
• existencia práva požadovať od prevádzkovateľ opravu osobných údajov
týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazania alebo obmedzenie
spracúvania, práva namietať spracúvanie osobných údajov;
• právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
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ak sa údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie,
pokiaľ ide o ich zdroj.
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil
nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracovania má
dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných údajov a to aj prostredníctvom
doplnkového vyhlásenia.
Dotknutá osoba má právo aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu na jej žiadosť
vymazal osobné údaje , ktoré sa jej týkajú a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného
odkladu vymazať osobné údaje ak :
• 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,
a iný právny základ pre spracúvanie neexistuje,
• dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 odst.1 GDPR
a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba
namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 odst.2 GDPR,
• osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
• osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa
práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha,
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ :
• dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia
umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
• spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu
osobných údajov a žiada namiesto toho 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 podľa článku 21 odst.1 GDPR , a to
až do overenia , či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
Dotknutá osoba má právo , aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené
výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré
má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú pokiaľ sa
to netýka osobných údajov nevyhnutných na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy
medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom.
Dotknutá osoba má právo podať podnet na šetrenie v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov pokiaľ má podozrenie , že s jej osobnými údajmi je
nakladané nezákonným spôsobom alebo ak spracovaním jej osobných údajov alebo
porušením bezpečnosti spracovania došlo k porušeniu jej práv. Obec Chynorany má
ustanovenú zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov v súlade s č. 13 bod 1 písm.b)
GDPR. Kontaktné údaje na zodpovednú osobu : 038/5423 383, email:
zodpovednaosoba@chynorany.sk

