Oboznámenie dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa
článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. mája 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ,,Nariadenie GDPR“), resp. podľa
§ 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon“)
V zmysle článku 13 Nariadenia GDPR, resp. § 19 ods. 1 a 2 Zákona bola dotknutá osoba:

Titul, meno a priezvisko, funkcia
oboznámená s nasledujúcimi informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov:
Prevádzkovateľ:
Adresa prevádzkovateľa:
IČO:

Obec Skačany
958 53 Skačany 451
00311057

Zodpovedná
osoba
prevádzkovateľa:
Ing.
Kvetoslava
Kližanová,
www.skacany.sk,
e-mail:
kvetoslava.klizanova@skacany.sk, tel.: 038/7488179.
Účely spracovania osobných údajov: Evidencia poslancov a členov komisie a prípadné vyplácanie odmeny
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Právny základ spracúvania osobných údajov:
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o
poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
- zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov
- zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o
daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
Príjemcovia alebo kategória príjemcov:
- Zdravotné poisťovne
- Sociálna poisťovňa
- Daňový úrad
- Doplnkové dôchodkové sporiteľne
- Dôchodkové správcovské spoločnosti
- Orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru
- Súd, orgány činné v trestnom konaní
- Exekútor
Doba uchovávania osobných údajov je stanovená registratúrnym plánom alebo registratúrnym
poriadkom prevádzkovateľa.

Práva dotknutej osoby:
- Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné

-

-

-

-

-

údaje, ktoré sa jej týkajú. Informácie podľa článku 15 Nariadenia GDPR, resp. § 21 Zákona je
prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne
osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá
osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné
údaje, ktoré sa jej týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok
v čl. 17 ods. 1 Nariadenia GDPR, resp. § 23 ods. 2 Zákona.
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov,
ak ide o prípady podľa čl. 18 Nariadenia GDPR, resp. § 24 ods. 1 Zákona.
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej
konkrétnej situácie vykonávané podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f), resp. § 13 ods. 1 písm. e) alebo
písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej
spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných
údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie
právneho nároku.
Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla
prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo
preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné
údaje spracúvajú podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), alebo na zmluve podľa čl.
6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR (§ 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm.
b) Zákona) a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona na Úrad na ochranu
osobných údajov, ak je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Zákonom.

Osobné údaje nebudú postupované do tretích krajín. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania
Prevádzkovateľ neuskutočňuje.
Dotknutá osoba svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámila s informáciami, ktoré sa týkajú
spracúvania jej osobných údajov a týmto informáciám porozumela. Zároveň prehlasuje, že s ďalšími
informáciami, ktoré sú upravené v Nariadení GDPR, resp. v Zákone a ktoré sú dôležité pre plnenie jej
úloh, ju zamestnávateľ oboznámil pri podpise tohto oboznámenia, pričom ju následne informoval aj
o tom, že aktuálne dokumenty upravujúce problematiku ochrany jej osobných údajov si môže
kedykoľvek vyzdvihnúť v sídle Prevádzkovateľa.

V Skačanoch dňa 4.12.2018
........................................
Podpis dotknutej osoby

