Informácie pre voličov o spracúvaní osobných údajov na realizáciu volieb
do orgánov samosprávy obcí rok 2018
Opatrenia, aby s osobnými údajmi na účely výkonu volebného práva a jeho zabezpečenia
zaobchádzala v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len
„Nariadenie“) a 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 Trnovec
Obecný úrad – Trnovec, Trnovec 66, 908 51 Holíč , IČO : 00310085, Tel. číslo: 034 / 668 23 08
e-mail: trnovec@ehs.eu
Zodpovedná osoba :
Mgr. Peter Irša, tel. 0905 938619, e-mail : peter.irsa@holic.sk

Práva dotknutej osoby :
1. právo na prístup k osobným údajom - máte právo na poskytnutie kópie osobných
údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, pre účely realizácie volieb o Vás spracovávame
osobné údaje podľa § 9 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o voličovi sa v stálom zozname
uvádzajú tieto údaje:
a) meno a priezvisko,
b) rodné číslo, ak ide o cudzinca, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené,
c) štátna príslušnosť,
d) názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, súpisné číslo a orientačné číslo domu
trvalého pobytu.
2. právo na opravu osobných údajov - 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.
3. 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.

4. právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. je v plnom
rozsahu pre účely volieb do orgánov samosprávy obcí zachované.
5. práva na vymazanie osobných údajov, na prenosnosť osobných údajov, namietať
spracúvanie osobných údajov, nie je možné účinne uplatniť, nakoľko údaje o Vás ako
o voličovi spracovávame v súlade so Zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Informácie o spracúvaných údajoch účel spracúvania zabezpečenie priebehu volieb právny základ
zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov doba uchovávania : 5 rokov.
Poskytovanie osobných údajov, najmä vo vzťahu k povinnosti voliča preukazovať svoju totožnosť
občianskym preukazom alebo iným úradným dokladom, ktorý obsahuje podobizeň voliča a všetky
údaje uvedené o ňom v zozname voličov, je zákonnou požiadavkou v súlade so zákonom č. 180/2014
Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácie pre členov miestnej a okrskovej volebnej komisie, kandidátov
na poslancov obecného zastupiteľstva a na starostu , o spracúvaní osobných
údajov na realizáciu volieb do orgánov samosprávy obcí rok 2018
Opatrenia, aby s osobnými údajmi na účely výkonu volebného práva a jeho zabezpečenia
zaobchádzala v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len
„Nariadenie“) a 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 Trnovec
Obecný úrad – Trnovec, Trnovec 66, 908 51 Holíč , IČO : 00310085, Tel. číslo: 034 / 668 23 08
e-mail: trnovec@ehs.eu
Zodpovedná osoba :
Mgr. Peter Irša, tel. 0905 938619, e-mail : peter.irsa@holic.sk

Práva dotknutej osoby :
1. právo na prístup k osobným údajom - máte právo na poskytnutie kópie osobných
údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, pre účely realizácie volieb o Vás spracovávame
osobné údaje
Pri kandidátoch na poslancov, starostov a primátorov :
podľa § 80 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o voličovi sa v stálom zozname uvádzajú tieto
údaje:
Kandidátna listina obsahuje
a)názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu,
b)zoznam kandidátov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, zamestnanie,
ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny,
c)adresu trvalého pobytu kandidáta a poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským
číslom pri všetkých kandidátoch,
d)meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany a
odtlačok pečiatky politickej strany; ak ide o koalíciu, meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby
oprávnenej konať v mene každej politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlačok pečiatky
každej politickej strany tvoriacej koalíciu.
Pri členoch a náhradníkoch volebnej komisie :
podľa § 47 ods. 2 , § 49 ods. 2 a iné zákona č. 180/2014 Z. z. o voličovi sa v stálom zozname

uvádzajú tieto údaje:
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje
a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať
písomnosti,
b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doru čovať
písomnosti,
c) podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany; ak ide
o koalíciu, meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu
koalíciu a odtlačok jej pečiatky.

2. právo na opravu osobných údajov - 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.
3. 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.

4. právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. je v plnom
rozsahu pre účely volieb do orgánov samosprávy obcí zachované.
5. práva na vymazanie osobných údajov, na prenosnosť osobných údajov, namietať
spracúvanie osobných údajov, nie je možné účinne uplatniť, nakoľko údaje o Vás ako
o voličovi spracovávame v súlade so Zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Informácie o spracúvaných údajoch účel spracúvania zabezpečenie priebehu volieb právny základ
zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov doba uchovávania : 5 rokov.

