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Zodpovedná osoba:

Obec Malý Čepčín
Malý Čepčín 14, 038 45 Malý Čepčín
Ing. Miroslava Sumková, starostka
00316784
starosta@malycepcin.sk, +421 915 445 239
zodpovednaosoba@malycepcin.sk

Obec Malý Čepčín ako prevádzkovateľ zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti
a transparentnosti pre dotknuté osoby.
Informáciu o ochrane osobných údajov
v zmysle Článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/679 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SK č 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
o ochrane osobných údajov“).
Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje
dotknutých osôb (zamestnancov, klientov, žiadateľov, sťažovateľov a pod.). Každá osoba,
ktorej osobné údaje sa spracúvajú, resp. sa jej týkajú je dotknutou osobou.
Zásady, ktorými sa Obec Malý Čepčín riadi pri spracúvaní osobných údajov:
1. Zásada zákonnosti - osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak,
aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby. Pri spracúvaní dbáme o to,
aby osobné údaje dotknutých osôb neboli spracúvané na iný než stanovený účel, aby k
nim mali prístup iba naše k spracúvaniu poverené, poučené a oprávnené osoby, resp.
osoby, ktoré spĺňajú tieto požiadavky u našich sprostredkovateľov, teda tých, ktorí na
zmluvnom základe spracúvajú osobné údaje za nás. Dbáme tiež o to, aby rozsah
spracúvaných osobných údajov s ohľadom na splnenie účelu a doba ich uchovávania
boli minimálne.
2. Zásada obmedzenia účelu - osobné údaje sa môžeme získavať len na konkrétne
určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmieme ich ďalej spracúvať
spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.
3. Zásada minimalizácie osobných údajov - spracúvané osobné údaje musia byť
primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý ich
spracúvame.
4. Zásada správnosti - spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby
aktualizované. Snažíme sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho,
aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú,
boli bez zbytočného odkladu vymazané alebo opravené.

5. Zásada minimalizácie uchovávania – osobné údaje musia byť uchovávané vo forme,
ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné
na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Dobu uchovávania po spracovaní určuje
náš registratúrny plán.
6. Zásada integrity a dôvernosti - osobné údaje spracúvame podľa technických,
organizačných a personálnych opatrení, čím sa snažíme zaručiť primeranú bezpečnosť
osobných údajov vrátane ochrany pred ich neoprávneným spracúvaním, nezákonným
spracúvaním, náhodnou stratou, výmazom alebo poškodením.
7. Zásada zodpovednosti – ako prevádzkovateľ sme zodpovední za dodržiavanie týchto
základných zásad spracúvania osobných údajov.
Zákonnosť spracúvania:
Osobné údaje dotknutých osôb spracúvame zákonne, a to z dôvodu, že spracúvanie sa
vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov:
a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden
konkrétny účel,
b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné naplnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je
dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti
dotknutej osoby,
c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
d) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku
dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
e) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom
záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
f) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa
alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva
dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou
dieťa.
Podrobné informácie o:
- účeloch spracúvania osobných údajov,
- právnych základoch,
- kategóriách dotknutých osôb,
- kategóriách osobných údajov,
- kategóriách príjemcov,
prikladáme v samostatnom dokumente pod názvom:
Záznam o spracovateľských činnostiach.
Spoločné ustanovenia
Lehota na výmaz OÚ: stanovená v registratúrnom poriadku obce.
Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: prenos do tretej krajiny sa

neuskutočňuje.
Bezpečnostné opatrenia: Smernica – technické a organizačné opatrenia.
Práva dotknutých osôb
Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných
systémoch pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky
nasledovné práva:
1. Právo na prístup k osobným údajom: ako dotknutá osoba máte právo získať
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k
týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých
osobných údajov, okruh príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní,
prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť
všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o
prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi (článok 15,
recitál 63, 64 Nariadenia).
2. Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16,
recitál 65 Nariadenia): prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť,
úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré spracúvame. Každá dotknutá osoba má však
právo požiadať nás o ich úpravu, aktualizáciu, alebo doplnenie.
3. Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) tých osobných údajov, ktoré už nie sú
potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali, pri odvolaní súhlasu, na základe
ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje
získali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenie
podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66 Nariadenia.
4. Právo na obmedzenie spracúvania: je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba
napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18,
recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov
do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraným
osobným údajom alebo dočasného odstránenia spracúvania.
5. Právo na prenosnosť osobných údajov – je právo Vami poskytnuté osobné údaje do
našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k
ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo
čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku
20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými
prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo
na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako
prevádzkovateľovi.
6. Právo namietať: ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z
dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov,
ktoré sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri

výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi a taktiež ak je spracúvanie
nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ
alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávaným orgánmi verejnej moci pri plnení
ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy
ako základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu
osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).
7. Právo odvolať svoj súhlas - v prípadoch, kedy osobné údaje spracúvame na základe
súhlasu, má dotknutá osoba právo tento svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môže
odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní
súhlasu alebo osobne v podateľni nášho úradu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na
zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe spracúvali do
odvolania.
8. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek
iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v
zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak sa
domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s
Nariadením.
Obec Malý Čepčín prijala ako prevádzkovateľ informačných systémov všetky primerané
personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich
osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a
podobne.
V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým
osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu
Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre
práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.
Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za
následok neuzavretie zmluvného vzťahu.
V prípade otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia
Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, kontaktujte
zodpovednú osobu.
V Malom Čepčíne, 25.05.2018

Ing. Miroslava Sumková
starosta obce Malý Čepčín

