
Zásady spracúvania osobných údajov 

 

INFORMOVANIE DOTKNUTÝCH OSÔB O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

podľa článku 13. a 14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa 

zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. 

z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 

18/2018 Z. z.“) 

 

PREVÁDZKOVATEĽ:  

Obec Pusté Pole 

sídlo: 065 41 Pusté Pole 66 

IČO: 00330141 

štatutárny orgán: Bc. Ondrej Andraščík 

(ďalej aj ako  ,,obec“) 

 

Vážené dotknuté osoby,  

pri spracúvaní osobných údajov zo strany obce ako prevádzkovateľa (ďalej len 

„prevádzkovateľ“) ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, 

ktoré sa jej týkajú (ďalej len „dotknutá osoba“). 

 

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov zo strany obce Vás ako dotknutú osobu, 

ktorej osobné údaje spracúvame, týmto v zmysle Nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. 

informujeme o spracúvaní osobných údajov.  

 

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov 

definovaných v Nariadení GDPR a zákone č. 18/2018 Z. z., a to na právnom základe, ktorý 

vyplýva z Nariadenia GDPR, zákona č. 18/2018 Z. z., ako aj osobitných zákonov a iných 

všeobecne záväzných právnych predpisov.    

 

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa, 

zároveň ak spracúvanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby 

alebo inej fyzickej osoby, ak spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo 

verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, zároveň ak 

spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, 

alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, 

ako aj v prípade ak dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov 

na jeden alebo viaceré konkrétne účely.  

 

Prístup k vašim osobným údajom majú výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na 

spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, a v 

súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. 

 



Obec ako prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole, 

dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z 

osobitných predpisov. Obec ako prevádzkovateľ zároveň poskytuje Vaše osobné údaje za 

splnenia zákonných podmienok určitým kategóriám príjemcov, tretím stranám, ako 

aj sprostredkovateľom, ktorí osobné údaje spracúvajú v mene obce. 

 

Vaše osobné údaje sú spracúvané a uchovávané bezpečne, a to v súlade s bezpečnostnou 

politikou obce a len po dobu kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú, 

t.j. dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania.  

 

Obec prijala ako prevádzkovateľ v súlade s Nariadením GDPR a zákonom č. 18/2018 Z.z. všetky 

primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany 

Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia alebo úniku.  

 

Obec ako prevádzkovateľ je povinná zabezpečiť zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými 

požiadavkami Nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. Vaše osobné údaje sú zálohované, v 

súlade bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.  

 

Poskytnutie osobných údajov na realizáciu úkonov vyplývajúcich zo zákonných povinností 

prevádzkovateľa je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby a tiež je nevyhnutné pre 

uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.  

 

Lehoty uchovávania jednotlivých osobných údajov súvisiacich s plnením zákonných povinností 

prevádzkovateľa a povinností vyplývajúcich zo zmluvných záväzkov sú uvedené v 

registratúrnom pláne obce.    

 

Tento dokument môže obec aktualizovať aj bez upozornenia. Preto je potrebné, aby ste sa 

pravidelne oboznamovali s jeho znením na webovom sídle alebo priamo na obecnom úrade.    

 

Vaše osobné údaje obec spracúva na účely, ktoré sú bližšie definované v tomto dokumente. 

V tomto dokumente sú prehľadne a zrozumiteľne uvedené všetky požadované informácie v 

súlade s Nariadením GDPR a Zákonom č. 18/2018 Z.z., a to konkrétne pri jednotlivých účeloch 

spracúvania osobných údajov.   

 

V obci pôsobí v rámci ochrany osobných údajov zodpovedná osoba, ktorá dohliada na 

bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením GDPR a Zákonom č. 

18/2018 Z.z.  

 

Zodpovedná osoba je Vašim kontaktným bodom pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok 

týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí dotknutých osôb. 

Na zodpovednú osobu sa môžete obrátiť v prípade uplatnenia svojich práv. 

 

 



Kontaktné údaje zodpovednej osoby:  

adv lazorcak s.r.o. 

IČO: 50 183 648 

sídlo: Farbiarska 53/29, 064 01 Stará Ľubovňa 

e-mail: adv.lazorcak@gmail.com 

 

V prípade, ak máte záujem získať podrobnejšie informácie ako sú uvedené v tomto 

dokumente, môžete sa obrátiť na zodpovednú osobu.  

 

Práva dotknutej osoby sú podrobne špecifikované v Článku 15 – 22 Nariadenia GDPR, pričom 

ide o nasledovné práva:  

Právo na prístup k svojim osobným údajom 

Právo na opravu svojich osobných údajov 

Právo na výmaz svojich osobných údajov (právo „na zabudnutie“) 

Právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov 

Právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov 

Právo na prenosnosť svojich osobných údajov 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR 

Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie  

 

 

 

 

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

EVIDENCIA NÁJOMCOV 

 

I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE: 

Účel spracúvania osobných údajov:  

Prevádzkovateľ spracováva bežné kategórie osobných údajov, a to za účelom vedenia 

evidencie o nájomcoch, ktorí majú  na základe nájomných zmlúv prenajaté nehnuteľnosti vo 

vlastníctve obce. 

 

Osobné údaje za týmito účelmi sa spracovávajú v automatizovanej aj neautomatizovanej 

forme. 

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: 

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. b/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej 

zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby 

vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. 
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II. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM: 

Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným osobám u prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje 

spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene 

prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.  

 

Osobné údaje poskytujeme príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. súdy, 

orgány činné v trestnom konaní, exekútor, orgány na výkon kontroly a dozoru ) a iné 

oprávnené subjekty.  

 

Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a správy 

a údržby technických zariadení. 

 

III. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: 

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov 

a dobu uvedenú v registratúrnom poriadku obce. 

 

IV. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY: 

Neuskutočňuje sa.  

 

V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:   

Poskytovanie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, pričom 

bez poskytnutia osobných údajov nie je možné plnenie povinností. 

 

VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE: 

Neuskutočňuje sa.  

 

EVIDENCIA OBYVATEĽOV A STAVIEB 

 

I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE: 

Účel spracúvania osobných údajov:  

Prevádzkovateľ spracováva bežné kategórie osobných údajov o obyvateľoch obce a s tým 

súvisiace úkony,  a to za účelom prihlasovania a odhlasovania občanov k trvalému alebo 

prechodnému pobytu; určovania, zmeny alebo zrušenia súpisného a orientačného čísla; 

vedenia evidencie obyvateľstva;  spolupôsobenia  pri zabezpečení sčítania obyvateľov, domov 

a bytov; vedenia zoznamov ulíc obce a zabezpečenia číslovania budov, stavieb a garáží v obci. 

 

Osobné údaje za týmito účelmi sa spracovávajú v automatizovanej aj neautomatizovanej 

forme. 

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: 

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. c/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej 

povinnosti prevádzkovateľa: 



-   zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, 

-   zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytov občanov SR a registri obyvateľov SR, 

-   zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch,  

-   zákonom č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike, 

-   zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, 

-vyhláška MV SR č. 31/2003 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných 

verejných priestranstiev a očíslovaní stavieb a ostatné súvisiace právne predpisy 

 

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. e/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy 

realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. 

 

II. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM: 

Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným osobám u prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje 

spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene 

prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.  

 

Osobné údaje poskytujeme príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. súdy, 

orgány činné v trestnom konaní, exekútor, orgány na výkon kontroly a dozoru ) a iné 

oprávnené subjekty.  

 

Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a správy 

a údržby technických zariadení. 

 

III. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: 

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov 

a dobu uvedenú v registratúrnom poriadku obce. 

 

IV. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY: 

Neuskutočňuje sa.  

 

V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:   

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.  

 

VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE: 

Neuskutočňuje sa.  

 

EVIDENCIA DETÍ MATERSKÝCH A ZÁKLADNÝCH ŠKÔL  

 

I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE: 

Účel spracúvania osobných údajov:  



Prevádzkovateľ spracováva bežné kategórie osobných údajov ako aj osobitnú kategóriu 

osobných údajov,  a to za účelom vedenia evidencie o deťoch navštevujúcich materskú  

a základnú školu.  

 

Osobné údaje za týmito účelmi sa spracovávajú v automatizovanej aj neautomatizovanej 

forme. 

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: 

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. c/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej 

povinnosti prevádzkovateľa: 

-   zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a ostatné súvisiace právne predpisy 

 

II. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM: 

Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným osobám u prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje 

spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene 

prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.  

 

Osobné údaje poskytujeme príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. súdy, 

orgány činné v trestnom konaní, exekútor, orgány na výkon kontroly a dozoru ) a iné 

oprávnené subjekty.  

 

Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a správy 

a údržby technických zariadení. 

 

III. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: 

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov 

a dobu uvedenú v registratúrnom poriadku obce. 

 

IV. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY: 

Neuskutočňuje sa.  

 

V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:   

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. 

 

VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE: 

Neuskutočňuje sa.  

 

PROPAGÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA   

 

 I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE: 

Účel spracúvania osobných údajov:  



Prevádzkovateľ spracováva bežné kategórie osobných údajov ako aj osobitnú kategóriu 

osobných údajov, a to za účelom propagácie prevádzkovateľa. 

 

Osobné údaje za týmito účelmi sa spracovávajú v automatizovanej aj neautomatizovanej 

forme. 

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: 

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. a/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu, 

ak dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo 

viaceré konkrétne účely. 

 

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. f/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu, 

ak spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ 

alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo 

základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä 

ak je dotknutou osobu dieťa. 

 

II. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM: 

Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným osobám u prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje 

spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene 

prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.  

 

Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a správy 

a údržby technických zariadení. 

 

Verejnosť. 

 

III. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: 

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva do momentu doručenia námietky proti spracúvaniu 

osobných údajov dotknutej fyzickej osoby. 

 

IV. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY: 

Neuskutočňuje sa.  

 

V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:   

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. 

 

VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE: 

Neuskutočňuje sa.  

 



VOĽBY 

 

I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE: 

Účel spracúvania osobných údajov:  

Prevádzkovateľ spracováva bežné kategórie osobných údajov, a to za účelom plnenia úloh 

organizačného a materiálno-technického zabezpečenia volieb, referenda. 

 

Osobné údaje za týmito účelmi sa spracovávajú v automatizovanej aj neautomatizovanej 

forme. 

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: 

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. c/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej 

povinnosti prevádzkovateľa: 

-   zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi predpismi,  

- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  

- 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 v znení neskorších predpisov,  

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

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,  

- zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov, a ostatné súvisiace právne predpisy 

 

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. e/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy 

realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. 

 

II. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM: 

Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným osobám u prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje 

spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene 

prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.  

 

Osobné údaje poskytujeme príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. súdy, 

orgány činné v trestnom konaní, exekútor, orgány na výkon kontroly a dozoru ) a iné 

oprávnené subjekty.  

 

Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a správy 

a údržby technických zariadení. 

 

 

 



III. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: 

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov 

a dobu uvedenú v registratúrnom poriadku obce. 

 

IV. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY: 

Neuskutočňuje sa.  

 

V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:   

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. 

 

VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE: 

Neuskutočňuje sa.  

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO A ČLENOVIA KOMISÍ ( POSLANCI / INÉ OSOBY ) 

 

 I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE: 

Účel spracúvania osobných údajov:  

Prevádzkovateľ spracováva bežné kategórie osobných údajov, a to za účelom výkonu mandátu 

poslanca obecného zastupiteľstva a výkonu funkcie člena komisie. 

 

Osobné údaje za týmito účelmi sa spracovávajú v automatizovanej aj neautomatizovanej 

forme. 

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: 

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. c/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej 

povinnosti prevádzkovateľa: 

-   zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a ostatné súvisiace právne predpisy 

 

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. e/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy 

realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. 

 

II. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM: 

Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným osobám u prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje 

spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene 

prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.  

 

Osobné údaje poskytujeme príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. súdy, 

orgány činné v trestnom konaní, exekútor, orgány na výkon kontroly a dozoru ) a iné 

oprávnené subjekty.  

 



Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a správy 

a údržby technických zariadení. 

 

III. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: 

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov 

a dobu uvedenú v registratúrnom poriadku obce. 

 

IV. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY: 

Neuskutočňuje sa.  

 

V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:   

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. 

 

VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE: 

Neuskutočňuje sa.  

 

DANE A POPLATKY 

 

I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE: 

Účel spracúvania osobných údajov:  

Prevádzkovateľ spracováva bežné kategórie osobných údajov, a to za účelom správy daní 

a poplatkov. 

 

Osobné údaje za týmito účelmi sa spracovávajú v automatizovanej aj neautomatizovanej 

forme. 

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: 

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. c/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej 

povinnosti prevádzkovateľa: 

-   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. zákon o správe daní (daňový poriadok) a ostatné súvisiace právne 

predpisy 

 

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. e/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy 

realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. 

 

 

 

 



II. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM: 

Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným osobám u prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje 

spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene 

prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.  

 

Osobné údaje poskytujeme príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. súdy, 

orgány činné v trestnom konaní, exekútor, orgány na výkon kontroly a dozoru ) a iné 

oprávnené subjekty.  

 

Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a správy 

a údržby technických zariadení. 

 

III. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: 

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov 

a dobu uvedenú v registratúrnom poriadku obce. 

 

IV. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY: 

Neuskutočňuje sa.  

 

V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:   

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. 

 

VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE: 

Neuskutočňuje sa.  

 

OSVEDČOVANIE PODPISOV A LISTÍN   

 

I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE: 

Účel spracúvania osobných údajov:  

Prevádzkovateľ spracováva bežné kategórie osobných údajov, a to za účelom osvedčovania 

listín. 

 

Osobné údaje za týmito účelmi sa spracovávajú v automatizovanej aj neautomatizovanej 

forme. 

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: 

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. c/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej 

povinnosti prevádzkovateľa: 

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

obcami v znení neskorších predpisov, a ostatné súvisiace právne predpisy 

 



Podľa Článku 6 ods. 1 písm. e/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy 

realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. 

 

II. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM: 

Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným osobám u prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje 

spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene 

prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.  

 

Osobné údaje poskytujeme príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. súdy, 

orgány činné v trestnom konaní, exekútor, orgány na výkon kontroly a dozoru ) a iné 

oprávnené subjekty.  

 

Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a správy 

a údržby technických zariadení. 

 

III. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: 

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov 

a dobu uvedenú v registratúrnom poriadku obce. 

 

IV. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY: 

Neuskutočňuje sa.  

V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:   

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. 

 

VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE: 

Neuskutočňuje sa.  

 

ZMLUVNÉ VZŤAHY  

 

I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE: 

Účel spracúvania osobných údajov:  

Prevádzkovateľ spracováva bežné kategórie osobných údajov, a to za účelom plnenia 

povinností súvisiacich s plnením zmlúv týkajúcich sa prevodov majetku, nájomných zmlúv, 

kúpnych zmlúv; vrátane predzmluvných vzťahov. 

 

Osobné údaje za týmito účelmi sa spracovávajú v automatizovanej aj neautomatizovanej 

forme. 

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: 

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. b/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej 



zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby 

vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. 

 

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. c/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej 

povinnosti prevádzkovateľa: 

-   zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a ostatné súvisiace právne predpisy 

 

II. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM: 

Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným osobám u prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje 

spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene 

prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.  

 

Osobné údaje poskytujeme príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. súdy, 

orgány činné v trestnom konaní, exekútor, orgány na výkon kontroly a dozoru ) a iné 

oprávnené subjekty.  

 

Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a správy 

a údržby technických zariadení. 

 

III. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: 

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov 

a dobu uvedenú v registratúrnom poriadku obce. 

 

IV. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY: 

Neuskutočňuje sa.  

 

V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:   

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. 

 

VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE: 

Neuskutočňuje sa.  

 

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ 

 

I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE: 

Účel spracúvania osobných údajov:  

Prevádzkovateľ spracováva bežné kategórie osobných údajov, a to za účelom plnenia 

povinnosti pri poskytovaní sociálnych služieb, služieb zamestnanosti, pri poskytovaní pomoci 

v hmotnej núdzi a súvisiacich služieb. 

 

Osobné údaje za týmito účelmi sa spracovávajú v automatizovanej aj neautomatizovanej 

forme. 



Právny základ spracúvania osobných údajov: 

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. b/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej 

zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby 

vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. 

 

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. c/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej 

povinnosti prevádzkovateľa: 

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

-  zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

-  zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti,  

-  zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách,  

-  zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele,  

-  zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a ostatné súvisiace právne predpisy 

 

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. e/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy 

realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. 

 

II. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM: 

Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným osobám u prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje 

spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene 

prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.  

 

Osobné údaje poskytujeme príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. súdy, 

orgány činné v trestnom konaní, exekútor, orgány na výkon kontroly a dozoru ) a iné 

oprávnené subjekty.  

 

Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a správy 

a údržby technických zariadení. 

 

III. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: 

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov 

a dobu uvedenú v registratúrnom poriadku obce. 

 

IV. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY: 

Neuskutočňuje sa.  

 

V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:   

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. 



VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE: 

Neuskutočňuje sa.  

 

ROZHODOVANIE  VO VECIACH ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

 

I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE: 

Účel spracúvania osobných údajov:  

Prevádzkovateľ spracováva bežné kategórie osobných údajov, a to za účelom plnenia 

povinností v rámci spracúvania agendy životného prostredia, 

 

Osobné údaje za týmito účelmi sa spracovávajú v automatizovanej aj neautomatizovanej 

forme. 

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: 

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. c/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej 

povinnosti prevádzkovateľa: 

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

-  zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,   

-  zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch,   

-  zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny,  

-  zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov,   

-  zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí , 

- zákon č. 220/2004 Z .z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 

245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole, znečisťovania životného prostredia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov,  

- zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení 

neskorších predpisov,  

- zákon č.  478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ostatné súvisiace právne predpisy 

 

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. e/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy 

realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. 

 

II. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM: 

Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným osobám u prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje 

spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene 

prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.  

 

Osobné údaje poskytujeme príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. súdy, 

orgány činné v trestnom konaní, exekútor, orgány na výkon kontroly a dozoru ) a iné 

oprávnené subjekty.  



Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a správy 

a údržby technických zariadení. 

 

III. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: 

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov 

a dobu uvedenú v registratúrnom poriadku obce. 

 

IV. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY: 

Neuskutočňuje sa.  

 

V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:   

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. 

 

VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE: 

Neuskutočňuje sa.  

 

ROZHODOVANIE VO VECIACH ÚZEMNÉHO ROZHODOVANIA A STAVEBNÉHO PORIADKU 

 

I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE: 

Účel spracúvania osobných údajov:  

Prevádzkovateľ spracováva bežné kategórie osobných údajov, a to za účelom plnenia 

povinností v rámci spracúvania agendy vo veciach územného rozhodovania a stavebného 

poriadku.   

 

Osobné údaje za týmito účelmi sa spracovávajú v automatizovanej aj neautomatizovanej 

forme. 

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: 

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. c/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej 

povinnosti prevádzkovateľa: 

-  zákon č. zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok 

a bývanie a o zmene a doplnení zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v znení neskorších predpisov, 

- zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, 

- zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne 

predpisy. 

 

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. e/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy 

realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. 

 



II. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM: 

Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným osobám u prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje 

spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene 

prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.  

 

Osobné údaje poskytujeme príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. súdy, 

orgány činné v trestnom konaní, exekútor, orgány na výkon kontroly a dozoru ) a iné 

oprávnené subjekty.  

 

Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a správy 

a údržby technických zariadení. 

 

III. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: 

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov 

a dobu uvedenú v registratúrnom poriadku obce. 

 

IV. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY: 

Neuskutočňuje sa.  

 

V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:   

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. 

 

VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE: 

Neuskutočňuje sa.  

 

ROZHODOVANIE VO VECIACH POĽNOHOSPODÁRSTVA, EVIDENCIA VYDANÝCH RYBÁRSKYCH 

LÍSTKOV 

 

I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE: 

Účel spracúvania osobných údajov:  

Prevádzkovateľ spracováva bežné kategórie osobných údajov, a to za účelom plnenia 

povinností v rámci spracúvania agendy osobných údajov fyzických osôb, ktoré si požiadali o 

vydanie rybárskeho lístka, fyzických osôb, ktoré požiadali o zápis do evidencie SHR - prípadne 

vlastník pozemkov na ktorého hospodári SHR na základe nájomnej zmluvy. 

 

Osobné údaje za týmito účelmi sa spracovávajú v automatizovanej aj neautomatizovanej 

forme. 

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: 

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. c/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej 

povinnosti prevádzkovateľa: 

- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 



- zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní v znení neskorších predpisov, 

- zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov a ostatné súvisiace právne predpisy. 

 

II. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM: 

Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným osobám u prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje 

spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene 

prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.  

 

Osobné údaje poskytujeme príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. súdy, 

orgány činné v trestnom konaní, exekútor, orgány na výkon kontroly a dozoru ) a iné 

oprávnené subjekty.  

 

Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a správy 

a údržby technických zariadení. 

 

III. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: 

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov 

a dobu uvedenú v registratúrnom poriadku obce. 

 

IV. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY: 

Neuskutočňuje sa.  

 

V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:   

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. 

 

VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE: 

Neuskutočňuje sa.  

 

PETÍCIE 

 

I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE: 

Účel spracúvania osobných údajov:  

Prevádzkovateľ spracováva bežné kategórie osobných údajov, a to za účelom plnenia 

povinností v rámci spracúvania agendy vybavovania petícií v súlade so zákonom o petičnom 

práve, a to vykonávanie postupov pri ich podávaní, evidovaní, prijímaní, prešetrovaní a 

písomnom oznámení výsledku vybavovania petícií. 

 

Osobné údaje za týmito účelmi sa spracovávajú v automatizovanej aj neautomatizovanej 

forme. 

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: 

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. c/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, 



ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej 

povinnosti prevádzkovateľa: 

- zákon č. . 85/1990 Zb. o petičnom práve a ostatné súvisiace právne predpisy. 

 

II. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM: 

Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným osobám u prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje 

spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene 

prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.  

 

Osobné údaje poskytujeme príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. súdy, 

orgány činné v trestnom konaní, exekútor, orgány na výkon kontroly a dozoru ) a iné 

oprávnené subjekty.  

 

Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a správy 

a údržby technických zariadení. 

 

III. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: 

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov 

a dobu uvedenú v registratúrnom poriadku obce. 

 

IV. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY: 

Neuskutočňuje sa.  

 

V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:   

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. 

 

VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE: 

Neuskutočňuje sa.  

 

SŤAŽNOSTI 

 

I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE: 

Účel spracúvania osobných údajov:  

Prevádzkovateľ spracováva bežné kategórie osobných údajov, a to za účelom plnenia 

povinností v rámci spracúvania agendy vybavovania vybavovanie sťažností v súlade so 

zákonom o sťažnostiach, a to vykonávanie postupov pri ich podávaní, evidovaní, prijímaní, 

prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti alebo prekontrolovania 

sťažností. 

 

Osobné údaje za týmito účelmi sa spracovávajú v automatizovanej aj neautomatizovanej 

forme. 

 

 

 



Právny základ spracúvania osobných údajov: 

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. c/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej 

povinnosti prevádzkovateľa: 

- zákon č. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a ostatné súvisiace právne predpisy. 

 

II. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM: 

Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným osobám u prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje 

spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene 

prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.  

 

Osobné údaje poskytujeme príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. súdy, 

orgány činné v trestnom konaní, exekútor, orgány na výkon kontroly a dozoru ) a iné 

oprávnené subjekty.  

 

Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a správy 

a údržby technických zariadení. 

 

III. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: 

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov 

a dobu uvedenú v registratúrnom poriadku obce. 

 

IV. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY: 

Neuskutočňuje sa.  

 

V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:   

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. 

 

VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE: 

Neuskutočňuje sa.  

 

VYBAVOVANIE ŽIADOSTÍ O SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ A ZVEREJŇOVANIE 

A POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ 

 

I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE: 

Účel spracúvania osobných údajov:  

Prevádzkovateľ spracováva bežné kategórie osobných údajov, a to za účelom plnenia 

povinností v rámci spracúvania agendy súvisiacej s poskytovaním informácií v súlade so 

zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý upravuje nielen vzťah medzi povinnými 

osobami a žiadateľmi, ale aj podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám. 

Osobné údaje za týmito účelmi sa spracovávajú v automatizovanej aj neautomatizovanej 

forme. 

 



Právny základ spracúvania osobných údajov: 

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. c/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej 

povinnosti prevádzkovateľa: 

- zákon č. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a ostatné súvisiace právne 

predpisy. 

 

II. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM: 

Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným osobám u prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje 

spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene 

prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.  

 

Osobné údaje poskytujeme príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. súdy, 

orgány činné v trestnom konaní, exekútor, orgány na výkon kontroly a dozoru ) a iné 

oprávnené subjekty.  

 

Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a správy 

a údržby technických zariadení. 

 

III. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: 

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov 

a dobu uvedenú v registratúrnom poriadku obce. 

 

IV. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY: 

Neuskutočňuje sa.  

 

V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:   

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. 

 

VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE: 

Neuskutočňuje sa.  

 

SPRÁVA REGISTRATÚRY 

 

I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE: 

Účel spracúvania osobných údajov:  

Prevádzkovateľ spracováva bežné kategórie osobných údajov, a to za účelom plnenia 

povinností v rámci spracúvania agendy informácií registratúrneho charakteru pri zabezpečení 

systému správy registratúry, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou činnosti prevádzkovateľa.  

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: 

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. c/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, 



ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej 

povinnosti prevádzkovateľa: 

- zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a ostatné súvisiace právne predpisy. 

 

II. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM: 

Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným osobám u prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje 

spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene 

prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.  

 

Osobné údaje poskytujeme príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. súdy, 

orgány činné v trestnom konaní, exekútor, orgány na výkon kontroly a dozoru ) a iné 

oprávnené subjekty.  

 

Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a správy 

a údržby technických zariadení. 

 

III. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: 

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov 

a dobu uvedenú v registratúrnom poriadku obce. 

 

IV. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY: 

Neuskutočňuje sa.  

 

V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:   

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. 

 

VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE: 

Neuskutočňuje sa.  

 

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 

 

I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE: 

Účel spracúvania osobných údajov:  

Prevádzkovateľ spracováva bežné kategórie osobných údajov, a to za účelom plnenia 

povinností v rámci spracúvania agendy verejného obstarávania.  

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: 

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. c/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej 

povinnosti prevádzkovateľa: 

- zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a ostatné súvisiace právne predpisy. 

 

 



II. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM: 

Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným osobám u prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje 

spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene 

prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.  

 

Osobné údaje poskytujeme príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. súdy, 

orgány činné v trestnom konaní, exekútor, orgány na výkon kontroly a dozoru ) a iné 

oprávnené subjekty.  

 

Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a správy 

a údržby technických zariadení. 

 

III. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: 

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov 

a dobu uvedenú v registratúrnom poriadku obce. 

 

IV. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY: 

Neuskutočňuje sa.  

 

V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:   

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. 

 

VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE: 

Neuskutočňuje sa.  

 

VYMÁHANIE POHĽADÁVOK 

 

I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE: 

Účel spracúvania osobných údajov:  

Prevádzkovateľ spracováva bežné kategórie osobných údajov, a to za účelom plnenia 

povinností v rámci spracúvania agendy vymáhania pohľadávok od dlžníkov.   

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: 

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. c/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej 

povinnosti prevádzkovateľa: 

- zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a 

ostatné súvisiace právne predpisy. 

 

II. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM: 

Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným osobám u prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje 

spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene 

prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.  



Osobné údaje poskytujeme príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. súdy, 

orgány činné v trestnom konaní, exekútor, orgány na výkon kontroly a dozoru ) a iné 

oprávnené subjekty.  

 

Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a správy 

a údržby technických zariadení. 

 

III. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: 

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov 

a dobu uvedenú v registratúrnom poriadku obce. 

 

IV. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY: 

Neuskutočňuje sa.  

 

V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:   

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. 

 

VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE: 

Neuskutočňuje sa.  

 

PREŠETROVANIE PODNETOV PRI OCHRANE OZNAMOVATEĽOV PROTISPOLOČENSKEJ 

ČINNOSTI  

 

I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE: 

Účel spracúvania osobných údajov:  

Prevádzkovateľ spracováva bežné kategórie osobných údajov, a to za účelom plnenia 

povinností v rámci spracúvania agendy prešetrovania podnetov podľa zákona č. 54/2019 Z. z. 

o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.   

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: 

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. c/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej 

povinnosti prevádzkovateľa: 

- zákon č. č.  54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a ostatné 

súvisiace právne predpisy. 

 

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. e/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy 

realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. 

 

 

 



II. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM: 

Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným osobám u prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje 

spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene 

prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.  

 

Osobné údaje poskytujeme príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. súdy, 

orgány činné v trestnom konaní, exekútor, orgány na výkon kontroly a dozoru ) a iné 

oprávnené subjekty.  

Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a správy 

a údržby technických zariadení. 

 

III. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: 

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov 

a dobu uvedenú v registratúrnom poriadku obce. 

 

IV. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY: 

Neuskutočňuje sa.  

 

V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:   

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. 

 

VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE: 

Neuskutočňuje sa.  

 

KULTÚRNA A OSVETOVÁ ČINNOSŤ, ORGANIZOVANIE PODUJATÍ  

 

I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE: 

Účel spracúvania osobných údajov:  

Prevádzkovateľ spracováva bežné kategórie osobných údajov, a to za účelom plnenia 

povinností v rámci spracúvania agendy týkajúcej sa vybavovania žiadostí, prijímania oznámení 

o organizovaní kultúrnych podujatí.   

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: 

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. c/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej 

povinnosti prevádzkovateľa: 

- zákon č. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  

- zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach, 

- zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí, 

- zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve a ostatné súvisiace právne predpisy. 

 

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. e/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, 



ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy 

realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. 

 

II. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM: 

Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným osobám u prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje 

spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene 

prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.  

 

Osobné údaje poskytujeme príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. súdy, 

orgány činné v trestnom konaní, exekútor, orgány na výkon kontroly a dozoru ) a iné 

oprávnené subjekty.  

Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a správy 

a údržby technických zariadení. 

 

III. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: 

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov 

a dobu uvedenú v registratúrnom poriadku obce. 

 

IV. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY: 

Neuskutočňuje sa.  

 

V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:   

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. 

 

VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE: 

Neuskutočňuje sa.  

 

PODNETY OBČANOV  

 

I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE: 

Účel spracúvania osobných údajov:  

Prevádzkovateľ spracováva bežné kategórie osobných údajov, a to za účelom plnenia 

povinností v rámci spracúvania agendy týkajúcej sa evidencie a vybavovania podnetov 

obyvateľov.   

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: 

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. c/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej 

povinnosti prevádzkovateľa: 

- zákon č. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a ostatné súvisiace právne predpisy. 

 

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. e/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, 



ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy 

realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. 

 

II. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM: 

Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným osobám u prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje 

spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene 

prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.  

 

Osobné údaje poskytujeme príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. súdy, 

orgány činné v trestnom konaní, exekútor, orgány na výkon kontroly a dozoru ) a iné 

oprávnené subjekty.  

 

Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a správy 

a údržby technických zariadení. 

 

III. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: 

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov 

a dobu uvedenú v registratúrnom poriadku obce. 

 

IV. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY: 

Neuskutočňuje sa.  

 

V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:   

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. 

 

VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE: 

Neuskutočňuje sa.  

 

POVOĽOVANIE NA ÚSEKU PODNIKANIA V OBCI  - TRHOVÉ MIESTA 

 

I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE: 

Účel spracúvania osobných údajov:  

Prevádzkovateľ spracováva bežné kategórie osobných údajov, a to za účelom plnenia 

povinností v rámci spracúvania agendy týkajúcej sa zriadenie trhového miesta. 

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: 

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. c/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej 

povinnosti prevádzkovateľa: 

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

- Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach a ostatné súvisiace právne predpisy. 



Podľa Článku 6 ods. 1 písm. e/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy 

realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. 

 

II. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM: 

Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným osobám u prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje 

spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene 

prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.  

 

Osobné údaje poskytujeme príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. súdy, 

orgány činné v trestnom konaní, exekútor, orgány na výkon kontroly a dozoru ) a iné 

oprávnené subjekty.  

 

Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a správy 

a údržby technických zariadení. 

 

III. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: 

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov 

a dobu uvedenú v registratúrnom poriadku obce. 

 

IV. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY: 

Neuskutočňuje sa.  

 

V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:   

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. 

 

VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE: 

Neuskutočňuje sa.  

 

POVOĽOVANIE NA ÚSEKU PODNIKANIA V OBCI  - TRHOVÉ MIESTA 

 

I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE: 

Účel spracúvania osobných údajov:  

Prevádzkovateľ spracováva bežné kategórie osobných údajov, a to za účelom plnenia 

povinností v rámci spracúvania agendy týkajúcej sa zriadenie trhového miesta. 

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: 

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. c/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej 

povinnosti prevádzkovateľa: 

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



- Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach a ostatné súvisiace právne predpisy. 

 

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. e/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy 

realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. 

 

II. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM: 

Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným osobám u prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje 

spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene 

prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.  

 

Osobné údaje poskytujeme príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. súdy, 

orgány činné v trestnom konaní, exekútor, orgány na výkon kontroly a dozoru ) a iné 

oprávnené subjekty.  

 

Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a správy 

a údržby technických zariadení. 

 

III. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: 

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov 

a dobu uvedenú v registratúrnom poriadku obce. 

 

IV. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY: 

Neuskutočňuje sa.  

 

V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:   

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. 

 

VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE: 

Neuskutočňuje sa.  

 

EVIDENCIA UPLATŇOVANIA PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB 

 

I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE: 

Účel spracúvania osobných údajov:  

Prevádzkovateľ spracováva bežné kategórie osobných údajov, a to za účelom plnenia 

povinností v rámci spracúvania agendy týkajúcej sa vybavovania žiadostí fyzických osôb 

smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb podľa Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a 

o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. 

 

 



Právny základ spracúvania osobných údajov: 

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. c/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej 

povinnosti prevádzkovateľa: 

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES. 

 

II. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM: 

Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným osobám u prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje 

spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene 

prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.  

Osobné údaje poskytujeme príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. súdy, 

orgány činné v trestnom konaní, exekútor, orgány na výkon kontroly a dozoru ) a iné 

oprávnené subjekty.  

 

Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a správy 

a údržby technických zariadení. 

 

III. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: 

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov 

a dobu uvedenú v registratúrnom poriadku obce. 

 

IV. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY: 

Neuskutočňuje sa.  

 

V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:   

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. 

 

VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE: 

Neuskutočňuje sa.  

 

ÚČASTNÍCI SÚŤAŽÍ  

 

I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE: 

Účel spracúvania osobných údajov:  

Prevádzkovateľ spracováva bežné kategórie osobných údajov, a to za účelom plnenia 

povinností v rámci spracúvania agendy týkajúcej sa organizovania súťaží zo strany 

prevádzkovateľa.  

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: 

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. a/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, 



ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu, 

ak dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo 

viaceré konkrétne účely. 

 

II. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM: 

Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným osobám u prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje 

spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene 

prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.  

 

Osobné údaje poskytujeme príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. súdy, 

orgány činné v trestnom konaní, exekútor, orgány na výkon kontroly a dozoru ) a iné 

oprávnené subjekty.  

 

Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a správy 

a údržby technických zariadení. 

 

III. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: 

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov 

a dobu uvedenú v registratúrnom poriadku obce. 

 

IV. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY: 

Neuskutočňuje sa.  

 

V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:   

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. 

 

VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE: 

Neuskutočňuje sa.  

 

SPRÁVNE A INÉ KONANIA 

 

I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE: 

Účel spracúvania osobných údajov:  

Prevádzkovateľ spracováva bežné aj osobitné kategórie osobných údajov, a to za účelom 

plnenia povinností v rámci spracúvania agendy vo veciach, v ktorých fyzické osoby, ktoré 

podali návrh na začatie správneho alebo iného konania, v ktorom rozhoduje obec alebo mesto. 

 

Osobné údaje za týmito účelmi sa spracovávajú v automatizovanej aj neautomatizovanej 

forme. 

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: 

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. c/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, 



ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej 

povinnosti prevádzkovateľa: 

- zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, 

- zákon č. 71/1967 Zb. zákon o správnom konaní (správny poriadok) a ostatné súvisiace právne 

predpisy. 

 

II. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM: 

Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným osobám u prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje 

spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene 

prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.  

 

Osobné údaje poskytujeme príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. súdy, 

orgány činné v trestnom konaní, exekútor, orgány na výkon kontroly a dozoru ) a iné 

oprávnené subjekty.  

 

Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a správy 

a údržby technických zariadení. 

 

III. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: 

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov 

a dobu uvedenú v registratúrnom poriadku obce. 

 

IV. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY: 

Neuskutočňuje sa.  

 

V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:   

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. 

 

VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE: 

Neuskutočňuje sa.  

 

ARCHÍVNE ÚČELY 

 

I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE: 

Účel spracúvania osobných údajov:  

Prevádzkovateľ spracováva bežné aj osobitné kategórie osobných údajov, a to za účelom 

plnenia povinností v rámci spracúvania agendy týkajúcej sa archívnych dokumentov a prístupu 

k nim.  

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: 

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. c/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej 

povinnosti prevádzkovateľa: 



- Článok 9 ods. 2 písm. j/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa 

zrušuje smernica 95/46/ES, 

- zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. 

 

II. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM: 

Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným osobám u prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje 

spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene 

prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.  

 

Osobné údaje poskytujeme príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. súdy, 

orgány činné v trestnom konaní, exekútor, orgány na výkon kontroly a dozoru ) a iné 

oprávnené subjekty.  

 

Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a správy 

a údržby technických zariadení. 

 

III. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: 

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov 

a dobu uvedenú v registratúrnom poriadku obce. 

 

IV. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY: 

Neuskutočňuje sa.  

 

V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:   

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. 

 

VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE: 

Neuskutočňuje sa.  

 

HISTORICKÉ ÚČELY 

 

I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE: 

Účel spracúvania osobných údajov:  

Prevádzkovateľ spracováva bežné aj osobitné kategórie osobných údajov, a to za účelom 

plnenia povinností v rámci spracúvania agendy týkajúcej sa osobných údajov uvedených v 

obecných kronikách.  

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: 

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. c/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej 

povinnosti prevádzkovateľa: 



- Článok 9 ods. 2 písm. j/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa 

zrušuje smernica 95/46/ES. 

 

II. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM: 

Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným osobám u prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje 

spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene 

prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.  

 

Osobné údaje poskytujeme príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. súdy, 

orgány činné v trestnom konaní, exekútor, orgány na výkon kontroly a dozoru ) a iné 

oprávnené subjekty.  

 

Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a správy 

a údržby technických zariadení. 

 

III. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: 

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov 

a dobu uvedenú v registratúrnom poriadku obce. 

 

IV. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY: 

Neuskutočňuje sa.  

 

V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:   

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. 

 

VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE: 

Neuskutočňuje sa.  

ŠTATISTICKÉ ÚČELY 

 

I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE: 

Účel spracúvania osobných údajov:  

Prevádzkovateľ spracováva bežné aj osobitné kategórie osobných údajov, a to za účelom 

plnenia povinností v rámci spracúvania agendy týkajúcej sa osobných údajov osôb, ktorých sa 

týka štatistické zisťovanie.   

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: 

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. c/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej 

povinnosti prevádzkovateľa: 

- Článok 9 ods. 2 písm. j/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa 

zrušuje smernica 95/46/ES. 



II. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM: 

Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným osobám u prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje 

spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene 

prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.  

 

Osobné údaje poskytujeme príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. súdy, 

orgány činné v trestnom konaní, exekútor, orgány na výkon kontroly a dozoru ) a iné 

oprávnené subjekty.  

 

Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a správy 

a údržby technických zariadení. 

 

III. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: 

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov 

a dobu uvedenú v registratúrnom poriadku obce. 

 

IV. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY: 

Neuskutočňuje sa.  

 

V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:   

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. 

 

VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE: 

Neuskutočňuje sa.  

 

POSKYTOVANIE PRÍSPEVKOV A DOTÁCIÍ 

 

 I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE: 

Účel spracúvania osobných údajov:  

Prevádzkovateľ spracováva bežné kategórie osobných údajov, a to za účelom plnenia 

povinnosti v rámci spracúvania agendy týkajúcej sa poskytovania príspevkov a dotácií.   

 

Osobné údaje za týmito účelmi sa spracovávajú v automatizovanej aj neautomatizovanej 

forme. 

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: 

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. c/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej 

povinnosti prevádzkovateľa: 

- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a ostatné súvisiace 

právne predpisy. 

 



Podľa Článku 6 ods. 1 písm. e/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy 

realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. 

 

II. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM: 

Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným osobám u prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje 

spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene 

prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.  

 

Osobné údaje poskytujeme príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. súdy, 

orgány činné v trestnom konaní, exekútor, orgány na výkon kontroly a dozoru ) a iné 

oprávnené subjekty.  

 

Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a správy 

a údržby technických zariadení. 

 

III. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: 

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov 

a dobu uvedenú v registratúrnom poriadku obce. 

 

IV. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY: 

Neuskutočňuje sa.  

 

V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:   

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. 

 

VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE: 

Neuskutočňuje sa.  

 

PRENAJÍMANIE A EVIDENCIA HROBOVÝCH MIEST 

 

I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE: 

Účel spracúvania osobných údajov:  

Prevádzkovateľ spracováva bežné kategórie osobných údajov a to za účelom uzatvorenia 

nájomnej zmluvy medzi prevádzkovateľom pohrebiska a nájomcom (osobou, ktorá sa stará o 

hrob) a vedenia evidencie hrobových miest, pochovaných občanov a občanov platiacich za 

hrobové miesto. 

 

Osobné údaje za týmito účelmi sa spracovávajú v automatizovanej aj neautomatizovanej 

forme. 

 

 

 



Právny základ spracúvania osobných údajov: 

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. b/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej 

zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby 

vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. 

 

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. c/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej 

povinnosti prevádzkovateľa: 

-   zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve 

-  zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení a ostatné súvisiace právne predpisy 

 

II. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM: 

Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným osobám u prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje 

spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene 

prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.  

 

Osobné údaje poskytujeme príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. súdy, 

orgány činné v trestnom konaní, exekútor, orgány na výkon kontroly a dozoru ) a iné 

oprávnené subjekty.  

 

Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a správy 

a údržby technických zariadení. 

 

III. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: 

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov 

a dobu uvedenú v registratúrnom poriadku obce. 

 

IV. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY: 

Neuskutočňuje sa.  

 

V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:   

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou alebo aj požiadavkou, ktorá je 

potrebná na uzavretie zmluvy, pričom bez poskytnutia osobných údajov nie je možné plnenie 

povinností. 

 

VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE: 

Neuskutočňuje sa.  

 

EVIDENCIA MAJITEĽOV PSOV  

 

 I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE: 



Účel spracúvania osobných údajov:  

Prevádzkovateľ spracováva bežné kategórie osobných údajov, a to za účelom vedenia 

evidencie o držiteľoch psov. 

 

Osobné údaje za týmito účelmi sa spracovávajú v automatizovanej aj neautomatizovanej 

forme. 

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: 

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. c/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej 

povinnosti prevádzkovateľa: 

-   zákon č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení 

neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne predpisy 

 

II. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM: 

Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným osobám u prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje 

spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene 

prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.  

 

Osobné údaje poskytujeme príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. súdy, 

orgány činné v trestnom konaní, exekútor, orgány na výkon kontroly a dozoru ) a iné 

oprávnené subjekty.  

 

Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a správy 

a údržby technických zariadení. 

 

III. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: 

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov 

a dobu uvedenú v registratúrnom poriadku obce. 

 

IV. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY: 

Neuskutočňuje sa.  

 

V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:   

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. 

 

VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE: 

Neuskutočňuje sa.  

 

KAMEROVÝ SYSTÉM MONITORUJÚCI PRIESTORY PRÍSTUPNÉ VEREJNOSTI 

 

I. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE: 

Účel spracúvania osobných údajov:  



Prevádzkovateľ spracováva bežné kategórie osobných údajov pri monitorovaní priestorov 

prístupných verejnosti kamerovým systémom, a to na účel plnenia úloh realizovaných vo 

verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi - ochrany 

majetku, zdravia a bezpečnosti osôb pohybujúcich sa v priestoroch obce na základe zákonných 

podmienok.   

 

Osobné údaje za týmito účelmi sa spracovávajú v automatizovanej aj neautomatizovanej 

forme. 

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: 

Podľa Článku 6 ods. 1 písm. e/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy 

realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. 

Hlavným verejným záujmom je ochrana majetku a bezpečnosti prevádzkovateľa a ochrana 

bezpečnosti, zdravia a majetku obyvateľov obce ako dotknutých osôb. 

 

II. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM: 

Osobné údaje sú dostupné iba oprávneným osobám u prevádzkovateľa, ktorí osobné údaje 

spracúvajú, a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene 

prevádzkovateľa, a to na základe sprostredkovateľskej zmluvy.  

 

Osobné údaje poskytujeme príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. súdy, 

orgány činné v trestnom konaní, exekútor, orgány na výkon kontroly a dozoru ) a iné 

oprávnené subjekty.  

 

Osobné údaje sú dostupné aj poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory a správy 

a údržby technických zariadení. 

 

III. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: 

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov 

a dobu uvedenú v registratúrnom poriadku obce. 

 

IV. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY: 

Neuskutočňuje sa.  

 

V. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:   

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. 

 

VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE: 

Neuskutočňuje sa.  

 


