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Informačná povinnosť obce Mojš, so sídlom Obecného úradu:  Mojš 147, PSČ 010 01  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV  

 

V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“) 

je prevádzkovateľ povinný  sprístupniť dotknutej osobe (fyzickej osobe), ktorej osobné údaje 

sa spracúvajú na svojom webovom sídle nasledovné informácie: 

 

1/ Kontaktné a identifikačné údaje prevádzkovateľa : 

 

Prevádzkovateľ: Obec Mojš 

Adresa obecného úradu: Mojš 147, 010 01 Mojš 

IČO: 00321494 

 

2/ Kontaktné údaje zodpovednej osoby: 

 

Zodpovedná osoba: 

JUDr. Irena Šurinová 

č.t. : +421 5622486 

 

email: surinovairena@gmail.com, ocumojs@mail.t-com.sk 

  

3/ Informácie o účele spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené: 

 

Jednou zo zásad spracúvania osobných údajov je zásada obmedzenia účelu. V zmysle 

tejto zásady sa osobné údaje môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a 

oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom. 

Spracúvanie osobných údajov má byť úzko naviazané na účel spracúvania osobných údajov, a to 

najmä pokiaľ ide o zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktorý by mal byť 

nevyhnutný na to, aby sa spracúvaním daných osobných údajov účel mohol dosiahnuť. 

 Zákon o ochrane osobných údajov stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť 

dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje 

určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je 

potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej 

osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým 

spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im. 

Prostredníctvom našej zodpovednej osoby môže požiadať o zaslanie účelov spracúvania, na 

ktoré sú Vaše osobné údaje určené. 

 

4/ Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 

 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 

Adresa: 

Hraničná 12 

820 07, Bratislava 27, Slovenská republika 

IČO: 36 064 220 

Podateľna: 

pondelok - štvrtok: od 8:00 do 15:00 hod. 

piatok: od 8:00 do 14:00 hod. 
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Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov: 

Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00 hod. 

 +421 2 323 132 20 

  

Sekretariát predsedu úradu +421 2 323 132 11 

Sekretariát úradu +421 2 323 132 14       

Fax: +421 2 323 132 34 

  

E - mailová adresa, prostredníctvom ktorej Vám bude Úrad na ochranu osobných údajov 

poskytovať poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov.  Je určená pre deti, mládež, 

študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že ich osobné údaje boli zneužité: 

ochrana@pdp.gov.sk 

  

5/ Informácie o práve podať návrh na začatie konania  

  

 Právo dotknutej osoby podať návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 

zákona o ochrane osobných údajov. 

 Dotknutá osoba, ktorá sa domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej 

osobných údajov alebo došlo k zneužitiu jej osobných údajov, môže na Úrade pre ochranu 

osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len ,,Úrad“) podať návrh na začatie konania o 

ochrane osobných údajov. 

 Návrh na začatie konania možno podať písomne, osobne ústnou formou do zápisnice, 

elektronickými prostriedkami, pričom musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, 

telegraficky alebo telefaxom, ktorý však treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť 

najneskôr do 3 dní. 

 

Predmetný návrh musí obsahovať: 

 

a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis navrhovateľa, 

b) označenie toho, proti komu návrh smeruje; názov alebo meno a priezvisko, sídlo alebo 

trvalý pobyt, prípadne právnu formu a identifikačné číslo, 

c) predmet návrhu s označením, ktoré práva sa podľa tvrdenia navrhovateľa pri 

spracúvaní osobných údajov porušili, 

d) dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu, 

e) kópiu listiny preukazujúcej uplatnenie práva podľa § 28, ak sa takéto právo mohlo 

uplatniť, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa. 

 

Úrad následne rozhodne o návrhu navrhovateľa v lehote do 60 dní odo dňa začatia 

konania. V odôvodnených prípadoch môže Úrad túto lehotu primerane predĺžiť, najviac však o 6 

mesiacov. O predĺžení lehoty Úrad písomne informuje účastníkov konania. 

Vzor návrhu na webovej stránke Úradu na ochranu osobných údajov:  

https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/kcfinder/files/WEB-vzor_navrhu.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/kcfinder/files/WEB-vzor_navrhu.pdf
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6/ Informácie o práve žiadať od príslušného orgánu prístup k osobným údajom, ktoré 

sa dotknutej osoby týkajú, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania 

 

 Dotknutá osoba má právo získať od príslušného orgánu potvrdenie o tom, či sa 

spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto 

osobným údajom a  informácie o: 

  a) účele spracúvania osobných údajov a právnom základe spracúvania osobných   

  údajov, 

  b) kategórii spracúvaných osobných údajov, 

  c) príjemcovi alebo kategórii príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje  

  poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, 

  d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej  

  určenia, 

  e) práve žiadať od príslušného orgánu opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej  

  osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, alebo  

  práve namietať spracúvanie osobných údajov, 

  f) kontaktných údajoch úradu, 

  g) práve podať návrh na začatie konania  

  h) zdroji osobných údajov, ak sú dostupné. 

 

Základné práva  dotknutej osoby voči obci: 

 

Odvolať súhlas 

V prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento 

súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, 

písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne na adrese prevádzkovateľa. Odvolanie 

súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe 

o Vás spracúvali. 

 

Právo na prístup 

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov,  ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj 

na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše  

osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich 

poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, 

budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. 

 

Právo na opravu 

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, 

ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, 

neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, 

aktualizovali alebo doplnili. 

 

Právo na výmaz 

Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné 

údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu 

spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. 

Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť 

Vašej žiadosti vyhovieť. 
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Právo na obmedzenie spracúvania 

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. 

Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné 

alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať. 

 

Právo na prenosnosť údajov 

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, 

na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, 

ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo 

zmluvných strán. 

 

 

O informácie môžete požiadať prostredníctvom našej zodpovednej osoby. 


