Ochrana osobných údajov
od 25.05. 2018
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obec KOSTOLNÁ VES
Obecný úrad Kostolná Ves 136, 972 26 Nitrianske Rudno, SR
IČO: 00318205 DIČ: 202 12 11 720
kontakt: tel.: +421 46 545 54 38, fax +421 46 545 50 57
e-mail: ocukostolnaves@mail.t-com.sk, www.kostolnaves.sk

___________________________________________________________________________________
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV OD 25. 05. 2018
1. Prevádzkovateľ:

Obec Kostolná Ves

2. Právne predpisy:
Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 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 osobných údajov).
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Zodpovedná osoba:
Zodpovedná osoba je určená prevádzkovateľom v zmysle čl. 37 – 39 nariadenia Európskeho parlamentu
a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 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 osobných
údajov) a v zmysle § 44 – 46 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Kontakt: p. Marcela Iliašová, ekonómka obce
Email: ocukostolnaves@mail.t-com.sk
Telefón+421 046 545 50 57
4. Informácie pre dotknuté osoby:
a. Informácie v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 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 osobných údajov) a v zmysle § 19 zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
ANKETY, PRIESKUMY NA OBECNEJ TABULI, NA WEBOVOM SÍDLE OBCE, NA SOCIÁLNYCH
SIEŤACH OBCE
Informácie pre dotknutú osobu Ankety, prieskumy a vedomostné súťaže na webovom sídle obce
v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 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 osobných údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť
dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:
1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
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Telefón, fax:

+421 046 545 50 57

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Kontakt:
p. Marcela Iliašová, ekonómka obce
Email:
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
Telefón:
+421 046 545 50 57
3. Účel spracúvania osobných údajov:
Organizovanie ankiet, prieskumov prostredníctvom webového sídla mesta a sociálnych sietí. Evidencia
zaregistrovaných alebo prihlásených účastníkov ankiet, prieskumov.
4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
súhlas dotknutej osoby
5. Príjemcovia:
Príjemcovia osobných údajov, okrem orgánov verejnej moci, sa nevyskytujú. Osobné údaje sa zverejňujú na
obecnej tabuli, na webovom sídle mesta a na sociálnych sieťach so súhlasom dotknutej osoby.
6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.
7. Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho
poriadku obce Kostolná Ves, ktoré sú publikované na obecnej tabuli, webovom sídle a do ktorých možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Kostolná Ves.
8. Informácie o právach dotknutej osoby:
8.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – 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. 8.3
Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť
osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
8.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v §
27 zákona.
8.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – 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 sú splnené
zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
8.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
9. Právny rámec poskytovania osobných údajov dotknutou osobou:
Poskytovanie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je dobrovoľné.
10. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa
nevykonáva.
Informácie poskytnuté dňa: ...............................................
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Podpis dotknutej osoby: .....................................................
BOZP
Informácie pre dotknutú osobu
v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 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 osobných údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť
dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:
1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
Telefón, fax:
+421 046 545 50 57
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Kontakt:
p. Marcela Iliašová, ekonómka obce
Email:
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
Telefón:
+421 046 545 50 57
3. Účel spracúvania osobných údajov:
Evidencia poučení o bezpečnosti práce, zápisy o pracovných úrazoch.
4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon 124/2006 Z. z. o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5. Príjemcovia:
Okrem orgánov verejnej moci, sa osobné údaje poskytujú zástupcom zamestnancov v súlade so
Zákonníkom práce.
6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.
7. Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho
poriadku obce Kostolná Ves, ktoré sú publikované na obecnej tabuli, webovom sídle a do ktorých možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Kostolná Ves.
8. Informácie o právach dotknutej osoby:
8.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – 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. 8.3
Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť
osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
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osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
8.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v §
27 zákona.
8.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – 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 sú splnené
zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
8.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
9. Právny rámec poskytovania osobných údajov dotknutou osobou:
Poskytovanie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je
potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá je osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, inak sa príslušné
konanie nemôže uskutočniť.
10. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa
nevykonáva.
Informácie poskytnuté dňa: ...............................................
Podpis dotknutej osoby: .....................................................
ČÍSLA OBČIANSKYCH PREUKAZOV ZAMESTNANCOV A VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV MESTA V
POVERENIACH ALEBO SPLNOMOCNENIACH
Informácie pre dotknutú osobu Čísla občianskych preukazov zamestnancov a verejných funkcionárov mesta
v povereniach alebo splnomocneniach v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ)
2016/679 z 27. 04. 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 osobných údajov)
a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“)
Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť
dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:
1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
Telefón, fax:
+421 046 545 50 57
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Kontakt:
p. Marcela Iliašová, ekonómka obce
Email:
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
Telefón:
+421 046 545 50 57
3. Účel spracúvania osobných údajov:
Plnenie úloh prevádzkovateľa v priamej súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom v rámci pracovnej náplne
zamestnanca alebo v priamej súvislosti s výkonom funkcie verejného funkcionára obce. Poverenie alebo
splnomocnenie zamestnancov alebo verejných funkcionárov mesta výkonom konkrétnych špecifických
úkonov vo vzťahu k externým subjektom.
4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
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súhlas dotknutej osoby
5. Príjemcovia:
Slovenská pošta; ďalšie externé subjekty;
Ďalší príjemcovia, okrem orgánov verejnej moci, sa nevyskytujú
6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.
7. Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho
poriadku obce Kostolná Ves, ktoré sú publikované na obecnej tabuli, webovom sídle a do ktorých možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Kostolná Ves.
8. Informácie o právach dotknutej osoby:
8.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – 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. 8.3
Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť
osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
8.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v §
27 zákona.
8.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – 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 sú splnené
zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
8.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
9. Právny rámec poskytovania osobných údajov dotknutou osobou:
Poskytovanie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je
potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá je osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, inak sa príslušné
konanie nemôže uskutočniť.
10. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa
nevykonáva.
Informácie poskytnuté dňa: ...............................................
Podpis dotknutej osoby: .....................................................
DOKUMENTÁCIA AKTIVÍT V RÁMCI PROJEKTOV
Informácie pre dotknutú osobu Dokumentácia aktivít v rámci projektov v zmysle čl. 13 nariadenia
Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
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nariadenie o ochrane osobných údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť
dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:
1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
Telefón, fax:
+421 046 545 50 57
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Kontakt:
p. Marcela Iliašová, ekonómka obce
Email:
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
Telefón:
+421 046 545 50 57
3. Účel spracúvania osobných údajov:
1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
Telefón, fax:
+421 046 545 50 57
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Kontakt:
p. Marcela Iliašová, ekonómka obce
Email:
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
Telefón:
+421 046 545 50 57
3. Účel spracúvania osobných údajov:
Vyhotovovanie a použitie písomností osobnej povahy, podobizní, obrazových snímok a obrazových a
zvukových záznamov týkajúcich sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy – predovšetkým
vyhotovovanie a použitie fotografií za účelom dokumentácie aktivít v rámci projektov aktivačnej činnosti, za
účelom prezentácie a propagácie týchto aktivít na obecnej tabuli, na webovom sídle obce a na sociálnych
sieťach.
4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
súhlas dotknutej osoby – zmluva na príslušný projekt
5. Príjemcovia:
príslušný orgán (subjekt zmluvy na príslušný projekt), ktorému sa dokumentujú aktivity v rámci projektu;
Osobné údaje sa zverejňujú na obecnej tabuli, na webovom sídle obce a na sociálnych sieťach so súhlasom
dotknutej osoby.
6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.

7. Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho
poriadku obce Kostolná Ves, ktoré sú publikované na obecnej tabuli, webovom sídle a do ktorých možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Kostolná Ves.
8. Informácie o právach dotknutej osoby:
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8.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – 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. 8.3
Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť
osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
8.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v §
27 zákona.
8.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – 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 sú splnené
zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
8.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
9. Právny rámec poskytovania osobných údajov dotknutou osobou:
Poskytovanie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je dobrovoľné.
10. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa
nevykonáva.
Informácie poskytnuté dňa: ...............................................
Podpis dotknutej osoby: .....................................................
ELEKTRONICKÁ SCHRÁNKA
Informácie pre dotknutú osobu Elektronická schránka v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a
rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 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 osobných
údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť
dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:
1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
Telefón, fax:
+421 046 545 50 57
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Kontakt:
p. Marcela Iliašová, ekonómka obce
Email:
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
Telefón:
+421 046 545 50 57
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3. Účel spracúvania osobných údajov:
1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
Telefón, fax:
+421 046 545 50 57
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Kontakt:
p. Marcela Iliašová, ekonómka obce
Email:
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
Telefón:
+421 046 545 50 57
3. Účel spracúvania osobných údajov:
Evidencia došlých a odoslaných elektronických žiadostí. Evidencia a správa elektronických podpisov.
4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2002 Z. z. o
elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č.
416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné
celky v znení neskorších predpisov, zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon eGovernmente) v znení neskorších predpisov.
5. Príjemcovia:
Príjemcovia osobných údajov, okrem orgánov verejnej moci, sa nevyskytujú.
6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.
7. Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho
poriadku obce Kostolná Ves, ktoré sú publikované na obecnej tabuli, webovom sídle a do ktorých možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Kostolná Ves.
8. Informácie o právach dotknutej osoby:
8.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – 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. 8.3
Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť
osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
8.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v §
27 zákona.
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8.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – 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 sú splnené
zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
8.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
9. Právny rámec poskytovania osobných údajov dotknutou osobou:
Poskytovanie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je
potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá je osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, inak sa príslušné
konanie nemôže uskutočniť.
10. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa
nevykonáva.
Informácie poskytnuté dňa: ...............................................
Podpis dotknutej osoby: .....................................................
EVIDENCIA ČLENOV KOMISIÍ A PORÔT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Informácie pre dotknutú osobu Evidencia členov komisií a porôt vo verejnom obstarávaní v zmysle čl. 13
nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 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 osobných údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť
dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:
1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
Telefón, fax:
+421 046 545 50 57
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Kontakt:
p. Marcela Iliašová, ekonómka obce
Email:
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
Telefón:
+421 046 545 50 57
1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
Telefón, fax:
+421 046 545 50 57
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Kontakt:
p. Marcela Iliašová, ekonómka obce
Email:
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
Telefón:
+421 046 545 50 57
3. Účel spracúvania osobných údajov:
Evidencia o členoch a náhradníkoch komisie na vyhodnocovanie ponúk pri nadlimitných zákazkách vo
verejnom obstarávaní a evidencia o členoch poroty pri podlimitných zákazkách vo verejnom obstarávaní..
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4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
§ 51 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, § 124 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5. Príjemcovia:
Príjemcovia osobných údajov, okrem orgánov verejnej moci a iných oprávnených subjektov, sa nevyskytujú.
6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.
7. Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho
poriadku obce Kostolná Ves, ktoré sú publikované na obecnej tabuli, webovom sídle a do ktorých možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Kostolná Ves.
8. Informácie o právach dotknutej osoby:
8.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – 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. 8.3
Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť
osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
8.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v §
27 zákona.
8.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – 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 sú splnené
zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
8.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
9. Právny rámec poskytovania osobných údajov dotknutou osobou:
Poskytovanie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je
potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá je osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, inak sa príslušné
konanie nemôže uskutočniť.
10. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa
nevykonáva.
Informácie poskytnuté dňa: ...............................................
Podpis dotknutej osoby: .....................................................
EVIDENCIA DRŽITEĽOV EVIDOVANÝCH PSOV
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Informácie pre dotknutú osobu Evidencia držiteľov evidovaných psov v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho
parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 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 osobných údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť
dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:
1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
Telefón, fax:
+421 046 545 50 57
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Kontakt:
p. Marcela Iliašová, ekonómka obce
Email:
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
Telefón:
+421 046 545 50 57
1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
Telefón, fax:
+421 046 545 50 57
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Kontakt:
p. Marcela Iliašová, ekonómka obce
Email:
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
Telefón:
+421 046 545 50 57
3. Účel spracúvania osobných údajov:
Evidencia držiteľov psov evidovaných na území obce Kostolná Ves za účelom informovania verejnosti.
4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
Súhlas dotknutej osoby.
5. Príjemcovia:
Príjemcovia osobných údajov, okrem orgánov verejnej moci, sa nevyskytujú. Osobné údaje sa zverejňujú na
obecnej tabuli, na webovom sídle mesta na základe súhlasu dotknutej osoby.
6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.
7. Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho
poriadku obce Kostolná Ves, ktoré sú publikované na obecnej tabuli, webovom sídle a do ktorých možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Kostolná Ves.
8. Informácie o právach dotknutej osoby:
8.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – 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. 8.3
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Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť
osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
8.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v §
27 zákona.
8.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – 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 sú splnené
zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
8.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
9. Právny rámec poskytovania osobných údajov dotknutou osobou:
Poskytovanie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je dobrovoľné.
10. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa
nevykonáva.
Informácie poskytnuté dňa: ...............................................
Podpis dotknutej osoby: .....................................................
EVIDENCIA MAJETKU
Informácie pre dotknutú osobu Evidencia majetku v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rady
(EÚ) 2016/679 z 27. 04. 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 osobných údajov)
a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“)
Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť
dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:
1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
Telefón, fax:
+421 046 545 50 57
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Kontakt:
p. Marcela Iliašová, ekonómka obce
Email:
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
Telefón:
+421 046 545 50 57
3. Účel spracúvania osobných údajov:
Vysporiadavanie nehnuteľností, vybavovanie žiadostí o prevod, prenájom. Evidencia vecných bremien.
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4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 138/1990 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov, Zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 233/1995 Z.
z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
5. Príjemcovia:
Príjemcovia osobných údajov, okrem orgánov verejnej moci, sa nevyskytujú. Zverejňujú sa osobné údaje v
minimálnom rozsahu na zasadnutí mestského zastupiteľstva v súlade s ustanovením § 12 ods. 8 písm. b)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.
7. Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho
poriadku obce Kostolná Ves, ktoré sú publikované na obecnej tabuli, webovom sídle a do ktorých možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Kostolná Ves.
8. Informácie o právach dotknutej osoby:
8.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – 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. 8.3
Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť
osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
8.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v §
27 zákona.
8.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – 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 sú splnené
zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
8.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.

9. Právny rámec poskytovania osobných údajov dotknutou osobou:
Poskytovanie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je
potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá je osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, inak sa príslušné
konanie nemôže uskutočniť.
10. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa
nevykonáva.
Informácie poskytnuté dňa: ...............................................
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Podpis dotknutej osoby: .....................................................
EVIDENCIA ZÁVÄZKOV PO LEHOTE SPLATNOSTI
Informácie pre dotknutú osobu Evidencia záväzkov voči obci po lehote splatnosti v zmysle čl. 13 nariadenia
Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 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 osobných údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť
dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:
1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
Telefón, fax:
+421 046 545 50 57
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Kontakt:
p. Marcela Iliašová, ekonómka obce
Email:
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
Telefón:
+421 046 545 50 57
3. Účel spracúvania osobných údajov:
Evidencia záväzkov fyzických osôb voči obci po lehote splatnosti za účelom prevodu vlastníctva
nehnuteľného majetku obci fyzickej osobe a prenechania majetku obce fyzickej osobe do užívania.
4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
Súhlas dotknutej osoby.
5. Príjemcovia:
Príjemcovia osobných údajov, okrem orgánov verejnej moci, sa nevyskytujú. Zverejňujú sa osobné údaje v
minimálnom rozsahu na zasadnutí mestského zastupiteľstva v súlade s ustanovením § 12 ods. 8 písm. b)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.
7. Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho
poriadku obce Kostolná Ves, ktoré sú publikované na obecnej tabuli, webovom sídle a do ktorých možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Kostolná Ves.
8. Informácie o právach dotknutej osoby:
8.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – 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. 8.3
Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť
osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
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údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
8.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v §
27 zákona.
8.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – 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 sú splnené
zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
8.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
9. Právny rámec poskytovania osobných údajov dotknutou osobou:
Poskytovanie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je dobrovoľné.
10. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa
nevykonáva.
Informácie poskytnuté dňa: ...............................................
Podpis dotknutej osoby: .....................................................
INTEGROVANÉ OBSLUŽNÉ MIESTO
Informácie pre dotknutú osobu Integrované obslužné miesto v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho
parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 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 osobných údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť
dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:
1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
Telefón, fax:
+421 046 545 50 57
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Kontakt:
p. Marcela Iliašová, ekonómka obce
Email:
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
Telefón:
+421 046 545 50 57
3. Účel spracúvania osobných údajov:
Zabezpečenie prístupu občanov k elektronickým službám štátu.
4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2002 Z. z. o
elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č.
305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, zákon 351/2011 Z. z. o
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elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon 275/2006 Z. z. o informačných
systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5. Príjemcovia:
Príjemcovia osobných údajov, okrem orgánov verejnej moci, sa nevyskytujú.
6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.
7. Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho
poriadku obce Kostolná Ves, ktoré sú publikované na obecnej tabuli, webovom sídle a do ktorých možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Kostolná Ves.
8. Informácie o právach dotknutej osoby:
8.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – 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. 8.3
Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť
osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
8.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v §
27 zákona.
8.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – 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 sú splnené
zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
8.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.

9. Právny rámec poskytovania osobných údajov dotknutou osobou:
Poskytovanie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je
potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá je osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, inak sa príslušné
konanie nemôže uskutočniť.
10. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa
nevykonáva.
Informácie poskytnuté dňa: ...............................................
Podpis dotknutej osoby: .....................................................
KONTAKTNÉ ÚDAJE POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
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Informácie pre dotknutú osobu Kontaktné údaje poslancov obecného zastupiteľstva v zmysle čl. 13
nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 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 osobných údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť
dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:
1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
Telefón, fax:
+421 046 545 50 57
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Kontakt:
p. Marcela Iliašová, ekonómka obce
Email:
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
Telefón:
+421 046 545 50 57
3. Účel spracúvania osobných údajov:
Evidencia fotografií a kontaktných údajov poslancov mestského zastupiteľstva. Informovanie verejnosti o
kontaktných údajoch poslancov mestského zastupiteľstva prostredníctvom mestského tlačového periodika,
webového sídla mesta a sociálnych sietí.
4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
Súhlas dotknutej osoby.
5. Príjemcovia:
Kancelária ZMOS-u; Osobné údaje sa zverejňujú na obecnej tabuli, na webovom sídle mesta a na
sociálnych sieťach so súhlasom dotknutej osoby.
6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.
7. Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho
poriadku obce Kostolná Ves, ktoré sú publikované na obecnej tabuli, webovom sídle a do ktorých možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Kostolná Ves.
8. Informácie o právach dotknutej osoby:
8.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – 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. 8.3
Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť
osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
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8.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v §
27 zákona.
8.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – 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 sú splnené
zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
8.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
9. Právny rámec poskytovania osobných údajov dotknutou osobou:
Poskytovanie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je dobrovoľné.
10. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa
nevykonáva.
Informácie poskytnuté dňa: ...............................................
Podpis dotknutej osoby: .....................................................
KONTROLA, SŤAŽNOSTI, PETÍCIE
Informácie pre dotknutú osobu Kontrola, sťažnosti, petície v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho
parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 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 osobných údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť
dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:
1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
Telefón, fax:
+421 046 545 50 57

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Kontakt:
p. Marcela Iliašová, ekonómka obce
Email:
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
Telefón:
+421 046 545 50 57
3. Účel spracúvania osobných údajov:
Evidencia, archivácia a uloženie sťažností a petícií.
4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 9/2010 Z. z. o
sťažnostiach v znení neskorších predpisov, zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších
predpisov.
5. Príjemcovia:
Okrem orgánov verejnej moci sa osobné údaje poskytujú žiadateľom o informácie v súlade so zákonom č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
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6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.
7. Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho
poriadku obce Kostolná Ves, ktoré sú publikované na obecnej tabuli, webovom sídle a do ktorých možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Kostolná Ves.
8. Informácie o právach dotknutej osoby:
8.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – 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. 8.3
Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť
osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
8.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v §
27 zákona.
8.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – 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 sú splnené
zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
8.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
9. Právny rámec poskytovania osobných údajov dotknutou osobou:
Poskytovanie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je
potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá je osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, inak sa príslušné
konanie nemôže uskutočniť.
10. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa
nevykonáva.
Informácie poskytnuté dňa: ...............................................
Podpis dotknutej osoby: .....................................................
MIESTNE DANE
Informácie pre dotknutú osobu Miestne dane v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ)
2016/679 z 27. 04. 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 osobných údajov)
a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“)
Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť
dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:
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1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
Telefón, fax:
+421 046 545 50 57
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Kontakt:
p. Marcela Iliašová, ekonómka obce
Email:
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
Telefón:
+421 046 545 50 57
3. Účel spracúvania osobných údajov:
Spracovanie agendy daní z nehnuteľností, za psa a ostatných miestnych daní, evidencia nehnuteľností vo
vlastníctve občanov v katastri mesta, evidencia daňovníkov a neplatičov miestnych daní.
4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 582/2004 Z. z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov, zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení
neskorších predpisov, zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv
k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z.. o správe daní
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5. Príjemcovia:
Príjemcovia osobných údajov, okrem orgánov verejnej moci, sa nevyskytujú. Osobné údaje (dlžníci podľa
zákona) sa zverejňujú na obecnej tabuli, na webovom sídle obce v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov.
6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.
7. Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho
poriadku obce Kostolná Ves, ktoré sú publikované na obecnej tabuli, webovom sídle a do ktorých možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Kostolná Ves.
8. Informácie o právach dotknutej osoby:
8.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – 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. 8.3
Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť
osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
8.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v §
27 zákona.
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8.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – 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 sú splnené
zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
8.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
9. Právny rámec poskytovania osobných údajov dotknutou osobou:
Poskytovanie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je
potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá je osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, inak sa príslušné
konanie nemôže uskutočniť.
10. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa
nevykonáva.
Informácie poskytnuté dňa: ...............................................
Podpis dotknutej osoby: .....................................................
MIESTNE POPLATKY
Informácie pre dotknutú osobu Miestne poplatky v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rady
(EÚ) 2016/679 z 27. 04. 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 osobných údajov)
a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“)
Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť
dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:
1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
Telefón, fax:
+421 046 545 50 57
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Kontakt:
p. Marcela Iliašová, ekonómka obce
Email:
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
Telefón:
+421 046 545 50 57
3. Účel spracúvania osobných údajov:
Miestne poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, evidencia poplatníkov a neplatičov.
4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov.
5. Príjemcovia:
Príjemcovia osobných údajov, okrem orgánov verejnej moci, sa nevyskytujú. Osobné údaje (dlžníci podľa
zákona) sa zverejňujú na obecnej tabuli, webovom sídle obce v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o
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miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov.
6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.
7. Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho
poriadku obce Kostolná Ves, ktoré sú publikované na obecnej tabuli, webovom sídle a do ktorých možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Kostolná Ves.
8. Informácie o právach dotknutej osoby:
8.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – 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. 8.3
Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť
osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
8.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v §
27 zákona.
8.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – 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 sú splnené
zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
8.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
9. Právny rámec poskytovania osobných údajov dotknutou osobou:
Poskytovanie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je
potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá je osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, inak sa príslušné
konanie nemôže uskutočniť.
10. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa
nevykonáva.
Informácie poskytnuté dňa: ...............................................
Podpis dotknutej osoby: .....................................................
OZ, KOMISIE OZ A HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE
Informácie pre dotknutú osobu Obecné zastupiteľstvo, komisie OZ a hlavný kontrolór obce v zmysle čl. 13
nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 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 osobných údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
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Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť
dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:
1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
Telefón, fax:
+421 046 545 50 57
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Kontakt:
p. Marcela Iliašová, ekonómka obce
Email:
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
Telefón:
+421 046 545 50 57
3. Účel spracúvania osobných údajov:
Informovanie verejnosti o verejných funkcionároch a hlavnom kontrolórovi, o výške ich platu alebo odmeny
4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
Súhlas dotknutej osoby.
5. Príjemcovia:
Príjemcovia osobných údajov, okrem orgánov verejnej moci, sa nevyskytujú. Osobné údaje sa zverejňujú na
obecnej tabuli, na webovom sídle obce so súhlasom dotknutej osoby.
6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.
7. Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho
poriadku obce Kostolná Ves, ktoré sú publikované na obecnej tabuli, webovom sídle a do ktorých možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Kostolná Ves.
8. Informácie o právach dotknutej osoby:
8.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – 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. 8.3
Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť
osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
8.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v §
27 zákona.
8.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – 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 sú splnené
zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
8.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
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9. Právny rámec poskytovania osobných údajov dotknutou osobou:
Poskytovanie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je dobrovoľné.
10. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa
nevykonáva.
Informácie poskytnuté dňa: ...............................................
Podpis dotknutej osoby: .....................................................
NÁJOMNÉ BYTY
Informácie pre dotknutú osobu Nájomné byty v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rady
(EÚ) 2016/679 z 27. 04. 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 osobných údajov)
a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“)
Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť
dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:
1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
Telefón, fax:
+421 046 545 50 57
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Kontakt:
p. Marcela Iliašová, ekonómka obce
Email:
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
Telefón:
+421 046 545 50 57
3. Účel spracúvania osobných údajov:
Evidencia uchádzačov o byt, evidencia nájomných zmlúv, vybavovanie žiadostí o prideľovanie bytov.
4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 182/1993 Z. z. o
vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
5. Príjemcovia:
Okrem orgánov verejnej moci sa osobné údaje poskytujú žiadateľom o informácie v súlade so zákonom č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zverejňujú sa osobné údaje v minimálnom rozsahu na
zasadnutí mestského zastupiteľstva v súlade s ustanovením § 12 ods. 8 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.
7. Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho
poriadku obce Kostolná Ves, ktoré sú publikované na obecnej tabuli, webovom sídle a do ktorých možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Kostolná Ves.
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8. Informácie o právach dotknutej osoby:
8.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – 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. 8.3
Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť
osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
8.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v §
27 zákona.
8.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – 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 sú splnené
zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
8.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
9. Právny rámec poskytovania osobných údajov dotknutou osobou:
Poskytovanie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je
potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá je osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, inak sa príslušné
konanie nemôže uskutočniť.
10. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa
nevykonáva.
Informácie poskytnuté dňa: ...............................................
Podpis dotknutej osoby: .....................................................
OVEROVANIE LISTÍN A PODPISOV
Informácie pre dotknutú osobu Overovanie listín a podpisov v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho
parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 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 osobných údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť
dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:
1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
Telefón, fax:
+421 046 545 50 57
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
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Kontakt:
Email:
Telefón:

p. Marcela Iliašová, ekonómka obce
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
+421 046 545 50 57

3. Účel spracúvania osobných údajov:
Overovanie listín a podpisov.
4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 599/2001 Z. z. o
osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov
5. Príjemcovia:
Príjemcovia osobných údajov, okrem orgánov verejnej moci, sa nevyskytujú.
6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.
7. Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho
poriadku obce Kostolná Ves, ktoré sú publikované na obecnej tabuli, webovom sídle a do ktorých možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Kostolná Ves.
8. Informácie o právach dotknutej osoby:
8.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – 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. 8.3
Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť
osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
8.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v §
27 zákona.
8.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – 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 sú splnené
zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
8.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
9. Právny rámec poskytovania osobných údajov dotknutou osobou:
Poskytovanie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je
potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá je osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, inak sa príslušné
konanie nemôže uskutočniť.
10. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa
nevykonáva.
Informácie poskytnuté dňa: ...............................................
27

Podpis dotknutej osoby: .....................................................
OZNÁMENIA VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV OBCE KOSTOLNÁ VES
Informácie pre dotknutú osobu Oznámenia verejných funkcionárov obce Kostolná Ves v zmysle čl. 13
nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 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 osobných údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť
dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:
1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
Telefón, fax:
+421 046 545 50 57
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Kontakt:
p. Marcela Iliašová, ekonómka obce
Email:
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
Telefón:
+421 046 545 50 57
3. Účel spracúvania osobných údajov:
Evidencia oznámení, funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov obce
Kostolná Ves podľa ustanovenia čl. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.
4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v
znení neskorších predpisov
5. Príjemcovia:
Okrem orgánov verejnej moci sa osobné údaje poskytujú žiadateľom o informácie v súlade s čl. 7 ods. 7
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení neskorších predpisov.
6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.
7. Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho
poriadku obce Kostolná Ves, ktoré sú publikované na obecnej tabuli, webovom sídle a do ktorých možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Kostolná Ves.
8. Informácie o právach dotknutej osoby:
8.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – 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. 8.3
Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť
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osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
8.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v §
27 zákona.
8.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – 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 sú splnené
zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
8.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
9. Právny rámec poskytovania osobných údajov dotknutou osobou:
Poskytovanie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je
potrebná. Dotknutá je osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, inak sa príslušné konanie nemôže
uskutočniť.
10. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa
nevykonáva.
Informácie poskytnuté dňa: ...............................................
Podpis dotknutej osoby: .....................................................

OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI
Informácie pre dotknutú osobu Oznamovanie protispoločenskej činnosti v zmysle čl. 13 nariadenia
Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 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 osobných údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť
dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:
1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
Telefón, fax:
+421 046 545 50 57
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Kontakt:
p. Marcela Iliašová, ekonómka obce
Email:
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
Telefón:
+421 046 545 50 57
3. Účel spracúvania osobných údajov:
Evidencia oznámení kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti
4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
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zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5. Príjemcovia:
Príjemcovia osobných údajov, okrem orgánov verejnej moci, sa nevyskytujú.
6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.
7. Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho
poriadku obce Kostolná Ves, ktoré sú publikované na obecnej tabuli, webovom sídle a do ktorých možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Kostolná Ves.
8. Informácie o právach dotknutej osoby:
8.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – 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. 8.3
Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť
osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
8.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v §
27 zákona.
8.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – 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 sú splnené
zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
8.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
9. Právny rámec poskytovania osobných údajov dotknutou osobou:
Poskytovanie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je
potrebná. Dotknutá je osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, inak sa príslušné konanie nemôže
uskutočniť.
10. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa
nevykonáva.
Informácie poskytnuté dňa: ...............................................
Podpis dotknutej osoby: .....................................................
PERSONÁLNA A MZDOVÁ AGENDA ZAMESTNANCOV OBCE KOSTOLNÁ VES
Informácie pre dotknutú osobu Personálna a mzdová agenda zamestnancov mesta Levoča v zmysle čl. 13
nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri
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spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť
dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:
1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
Telefón, fax:
+421 046 545 50 57
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Kontakt:
p. Marcela Iliašová, ekonómka obce
Email:
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
Telefón:
+421 046 545 50 57
3. Účel spracúvania osobných údajov:
Vedenie personálnej a mzdovej agendy pre pracovno-právne, mzdové účely a pre účely nemocenského,
zdravotného, sociálneho a dôchodkového zabezpečenia, dane z príjmu zo závislej činnosti zamestnancov a
osôb pracujúcich pre prevádzkovateľa na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru, odmien poslancov, členov MR, odmien členov a zapisovateľov OVK a členov komisií pre
referendum.

4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 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. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov,
zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a
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. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zmluva – pracovná zmluva; súhlas dotknutej
osoby
5. Príjemcovia:
Príjemcovia osobných údajov, okrem orgánov verejnej moci a iných oprávnených subjektov (Sociálna
poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské
spoločnosti, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce),
zástupcovia zamestnancov, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, súd, orgány činné v trestnom konaní,
exekútor, iný oprávnený subjekt), sa nevyskytujú. Osobné údaje môžu byť poskytnuté alebo sprístupnené
na základe súhlasu dotknutej osoby.
6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.
7. Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho
poriadku obce Kostolná Ves, ktoré sú publikované na obecnej tabuli, webovom sídle a do ktorých možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Kostolná Ves.
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8. Informácie o právach dotknutej osoby:
8.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – 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. 8.3
Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť
osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
8.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v §
27 zákona.
8.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – 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 sú splnené
zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
8.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
9. Právny rámec poskytovania osobných údajov dotknutou osobou:
Poskytovanie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je
potrebná na uzatvorenie zmluvy. Dotknutá je osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, inak sa príslušné
konanie nemôže uskutočniť.
10. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa
nevykonáva.
Informácie poskytnuté dňa: ...............................................
Podpis dotknutej osoby: .....................................................
PODUJATIA
Informácie pre dotknutú osobu Podujatia v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ)
2016/679 z 27. 04. 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 osobných údajov)
a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“)
Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť
dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:
1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
Telefón, fax:
+421 046 545 50 57
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2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Kontakt:
p. Marcela Iliašová, ekonómka obce
Email:
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
Telefón:
+421 046 545 50 57
3. Účel spracúvania osobných údajov:
Evidencia ohlasovania verejných kultúrnych podujatí; usporiadanie verejného zhromaždenia; verejné
telovýchovné, športové a turistické podujatia.
4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
zákon č. 84/1990 Zb. o zhromaždovacom práve v znení neskorších predpisov, zákon č. 96/1991 Zb. o
verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov, zákon č. 479/2008 Z. z. o organizovaní
verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5. Príjemcovia:
Príjemcovia osobných údajov, okrem orgánov verejnej moci a iných oprávnených subjektov (Sociálna
poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské
spoločnosti, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce),
zástupcovia zamestnancov, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, súd, orgány činné v trestnom konaní,
exekútor, iný oprávnený subjekt), sa nevyskytujú. Osobné údaje môžu byť poskytnuté alebo sprístupnené
na základe súhlasu dotknutej osoby.
6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.
7. Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho
poriadku obce Kostolná Ves, ktoré sú publikované na obecnej tabuli, webovom sídle a do ktorých možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Kostolná Ves.
8. Informácie o právach dotknutej osoby:
8.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – 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. 8.3
Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť
osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
8.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v §
27 zákona.
8.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – 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 sú splnené
zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
8.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
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9. Právny rámec poskytovania osobných údajov dotknutou osobou:
Príjemcovia osobných údajov, okrem orgánov verejnej moci, sa nevyskytujú.
10. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa
nevykonáva.
Informácie poskytnuté dňa: ...............................................
Podpis dotknutej osoby: .....................................................
POKLADŇA
Informácie pre dotknutú osobu Pokladňa v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ)
2016/679 z 27. 04. 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 osobných údajov)
a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“)
Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť
dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:
1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
Telefón, fax:
+421 046 545 50 57
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Kontakt:
p. Marcela Iliašová, ekonómka obce
Email:
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
Telefón:
+421 046 545 50 57
3. Účel spracúvania osobných údajov:
Vedenie agendy pokladne, príjem peňazí a vydávanie príjmových bločkov.
4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
zákon č. 84/1990 Zb. o zhromaždovacom práve v znení neskorších predpisov, zákon č. 96/1991 Zb. o
verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov, zákon č. 479/2008 Z. z. o organizovaní
verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5. Príjemcovia:
Príjemcovia osobných údajov, okrem orgánov verejnej moci, sa nevyskytujú.
6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.
7. Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho
poriadku obce Kostolná Ves, ktoré sú publikované na obecnej tabuli, webovom sídle a do ktorých možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Kostolná Ves.
8. Informácie o právach dotknutej osoby:
8.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
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8.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – 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. 8.3
Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť
osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
8.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v §
27 zákona.
8.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – 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 sú splnené
zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
8.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
9. Právny rámec poskytovania osobných údajov dotknutou osobou:
Poskytovanie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je
potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá je osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, inak sa príslušné
konanie nemôže uskutočniť.
10. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa
nevykonáva.
Informácie poskytnuté dňa: ...............................................
Podpis dotknutej osoby: .....................................................
POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ PROSTREDNÍCTVOM WEBOVÉHO SÍDLA MESTA
Informácie pre dotknutú osobu Poskytovanie informácií prostredníctvom webového sídla mesta v zmysle čl.
13 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 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 osobných údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť
dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:
1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
Telefón, fax:
+421 046 545 50 57
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
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Kontakt:
Email:
Telefón:

p. Marcela Iliašová, ekonómka obce
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
+421 046 545 50 57

3. Účel spracúvania osobných údajov:
Poskytovanie informácií o aktivitách samosprávy a povinného zverejňovania informácií prostredníctvom
webového sídla v programovom prostredí WEBY portál. Poskytovanie informácií o aktivitách samosprávy a
ochrany života, zdravia a majetku prostredníctvom modulu SMS hlásnik, ktorý je súčasťou programového
prostredia WEBY portál. Poskytovanie informácií o aktivitách samosprávy a ochrany života, zdravia a
majetku prostredníctvom modulu Email hlásnik, ktorý je súčasťou programového prostredia WEBY portál.
4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5. Príjemcovia:
Príjemcovia osobných údajov, okrem orgánov verejnej moci, sa nevyskytujú.
6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.
7. Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho
poriadku obce Kostolná Ves, ktoré sú publikované na obecnej tabuli, webovom sídle a do ktorých možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Kostolná Ves.
8. Informácie o právach dotknutej osoby:
8.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – 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. 8.3
Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť
osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
8.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v §
27 zákona.
8.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – 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 sú splnené
zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
8.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
9. Právny rámec poskytovania osobných údajov dotknutou osobou:
Poskytovanie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je
potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá je osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, inak sa príslušné
konanie nemôže uskutočniť.
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10. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa
nevykonáva.
Informácie poskytnuté dňa: ...............................................
Podpis dotknutej osoby: .....................................................
POŠTA
Informácie pre dotknutú osobu Pošta v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ)
2016/679 z 27. 04. 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 osobných údajov)
a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“)
Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť
dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:
1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
Telefón, fax:
+421 046 545 50 57
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Kontakt:
p. Marcela Iliašová, ekonómka obce
Email:
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
Telefón:
+421 046 545 50 57
3. Účel spracúvania osobných údajov:
Evidencia došlej a odoslanej pošty. Odosielanie pošty.
4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 395/2002 Z. z. o
archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č.
324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
5. Príjemcovia:
Poštoví doručovatelia v súlade so zákonom č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.
7. Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho
poriadku obce Kostolná Ves, ktoré sú publikované na obecnej tabuli, webovom sídle a do ktorých možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Kostolná Ves.
8. Informácie o právach dotknutej osoby:
8.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – 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. 8.3
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Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť
osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
8.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v §
27 zákona.
8.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – 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 sú splnené
zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
8.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
9. Právny rámec poskytovania osobných údajov dotknutou osobou:
Poskytovanie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je
potrebná. Dotknutá je osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, inak sa príslušné konanie nemôže
uskutočniť.
10. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa
nevykonáva.
Informácie poskytnuté dňa: ...............................................
Podpis dotknutej osoby: .....................................................
PRÁVNE VZŤAHY
Informácie pre dotknutú osobu Právne vzťahy v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rady
(EÚ) 2016/679 z 27. 04. 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 osobných údajov)
a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“)
Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť
dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:
1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
Telefón, fax:
+421 046 545 50 57
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Kontakt:
p. Marcela Iliašová, ekonómka obce
Email:
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
Telefón:
+421 046 545 50 57
3. Účel spracúvania osobných údajov:
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Zabezpečenie právnej agendy, riešenie občianskoprávnych, obchodnoprávnych, pracovnoprávnych
záležitostí, zastupovanie v právnych sporoch pred súdmi, orgánmi verejnej správy, príprava podkladov ku
konaniam, príprava a posudzovanie zmlúv, vysporiadavanie nehnuteľností, vybavovanie žiadostí o prevod,
prenájom, podávanie právnych stanovísk, organizovanie OVS, dražieb, elektronických aukcií,
zabezpečovanie procesu verejného obstarávania.
4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Z. z.
Obchodný zákonník znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov, zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný
poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce v znení neskorších predpisov
5. Príjemcovia:
Príjemcovia osobných údajov, okrem orgánov verejnej moci, sa nevyskytujú
6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.
7. Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho
poriadku obce Kostolná Ves, ktoré sú publikované na obecnej tabuli, webovom sídle a do ktorých možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Kostolná Ves.
8. Informácie o právach dotknutej osoby:
8.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – 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. 8.3
Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť
osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
8.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v §
27 zákona.
8.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – 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 sú splnené
zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
8.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
9. Právny rámec poskytovania osobných údajov dotknutou osobou:
Poskytovanie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je
potrebná. Dotknutá je osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, inak sa príslušné konanie nemôže
uskutočniť.
10. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa
nevykonáva.
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Informácie poskytnuté dňa: ...............................................
Podpis dotknutej osoby: .....................................................
PREZENTÁCIA OBCE NA WEBOVOM SÍDLE A NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH
Informácie pre dotknutú osobu Prezentácia mesta na webovom sídle obce a na sociálnych sieťach v zmysle
čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 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 osobných údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť
dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:
1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
Telefón, fax:
+421 046 545 50 57
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Kontakt:
p. Marcela Iliašová, ekonómka obce
Email:
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
Telefón:
+421 046 545 50 57
3. Účel spracúvania osobných údajov:
Vyhotovovanie a použitie písomností osobnej povahy, podobizní, obrazových snímok a obrazových a
zvukových záznamov týkajúcich sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy – predovšetkým
vyhotovovanie a použitie fotografií za účelom prezentácie a propagácie mesta a ním organizovaných a
spoluorganizovaných podujatí v mestskom tlačovom periodiku, na webovom sídle mesta a na sociálnych
sieťach a za účelom informovania verejnosti o týchto podujatiach.
4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
súhlas dotknutej osoby (§ 12 a nasledujúce Občianskeho zákonníka)
5. Príjemcovia:
Príjemcovia osobných údajov, okrem orgánov verejnej moci, sa nevyskytujú
6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.
7. Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho
poriadku obce Kostolná Ves, ktoré sú publikované na obecnej tabuli, webovom sídle a do ktorých možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Kostolná Ves.
8. Informácie o právach dotknutej osoby:
8.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – 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. 8.3
Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
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8.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť
osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
8.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v §
27 zákona.
8.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – 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 sú splnené
zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
8.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
9. Právny rámec poskytovania osobných údajov dotknutou osobou:
Poskytovanie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je dobrovoľné.
10. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa
nevykonáva.
Informácie poskytnuté dňa: ...............................................
Podpis dotknutej osoby: .....................................................
PRIESTUPKOVÉ KONANIA, EVIDENCIA PRIESTUPKOV
Informácie pre dotknutú osobu Priestupkové konania, evidencia priestupkov v zmysle čl. 13 nariadenia
Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 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 osobných údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť
dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:
1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
Telefón, fax:
+421 046 545 50 57
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Kontakt:
p. Marcela Iliašová, ekonómka obce
Email:
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
Telefón:
+421 046 545 50 57
3. Účel spracúvania osobných údajov:
Priestupkové konania voči občanom a ich evidencia.
4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
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zákon 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
5. Príjemcovia:
Príjemcovia osobných údajov, okrem orgánov verejnej moci, sa nevyskytujú
6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.
7. Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho
poriadku obce Kostolná Ves, ktoré sú publikované na obecnej tabuli, webovom sídle a do ktorých možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Kostolná Ves.
8. Informácie o právach dotknutej osoby:
8.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – 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. 8.3
Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť
osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
8.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v §
27 zákona.
8.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – 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 sú splnené
zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
8.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
9. Právny rámec poskytovania osobných údajov dotknutou osobou:
Poskytovanie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je
potrebná. Dotknutá je osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, inak sa príslušné konanie nemôže
uskutočniť.
10. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa
nevykonáva.
Informácie poskytnuté dňa: ...............................................
Podpis dotknutej osoby: .....................................................
REFERENTSKÉ VOZIDLÁ
Informácie pre dotknutú osobu Referentské vozidlá v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a
rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
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pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných
údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť
dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:
1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
Telefón, fax:
+421 046 545 50 57
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Kontakt:
p. Marcela Iliašová, ekonómka obce
Email:
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
Telefón:
+421 046 545 50 57
3. Účel spracúvania osobných údajov:
Evidencia vodičov referentských vozidiel za účelom vydania preukazov zamestnancom, riešenie poistných
udalostí. Evidencia a sledovanie údajov o aute a jeho prevádzke.
4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej
doprave v znení neskorších predpisov
5. Príjemcovia:
Príjemcovia osobných údajov, okrem orgánov verejnej moci, sa nevyskytujú
6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.
7. Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho
poriadku obce Kostolná Ves, ktoré sú publikované na obecnej tabuli, webovom sídle a do ktorých možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Kostolná Ves.
8. Informácie o právach dotknutej osoby:
8.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – 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. 8.3
Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť
osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
8.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v §
27 zákona.
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8.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – 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 sú splnené
zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
8.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
9. Právny rámec poskytovania osobných údajov dotknutou osobou:
Poskytovanie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je
potrebná. Dotknutá je osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, inak sa príslušné konanie nemôže
uskutočniť.
10. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa
nevykonáva.
Informácie poskytnuté dňa: ...............................................
Podpis dotknutej osoby: .....................................................
REGISTER OBYVATEĽOV A EVIDENCIA SÚPISNÝCH A ORIENTAČNÝCH ČÍSIEL, REGISTER
ADRIES
Informácie pre dotknutú osobu Register obyvateľov a evidencia súpisných a orientačných čísiel, register
adries v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 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 osobných údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť
dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:
1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
Telefón, fax:
+421 046 545 50 57
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Kontakt:
p. Marcela Iliašová, ekonómka obce
Email:
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
Telefón:
+421 046 545 50 57
3. Účel spracúvania osobných údajov:
Evidencia o trvalých a prechodných pobytoch občanov, prideľovanie súpisných a orientačných čísiel
stavieb, spolupráca s inými orgánmi (súdy, prokuratúra, exekútori ...) pri poskytovaní informácií z daného IS,
overovanie listín a podpisov.
4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
zákon č. 253/1998 Z. z. ohlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a
o zmene a doplnení niektorých zákonov 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, v znení neskorších predpisov, zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
5. Príjemcovia:
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Príjemcovia osobných údajov, okrem orgánov verejnej moci, sa nevyskytujú. Oznámenie o pobyte
obyvateľa SR môžu získať právnické osoby a fyzické osoby na základe písomnej žiadosti v súlade s § 23
zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov.
6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.
7. Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho
poriadku obce Kostolná Ves, ktoré sú publikované na obecnej tabuli, webovom sídle a do ktorých možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Kostolná Ves.
8. Informácie o právach dotknutej osoby:
8.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – 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. 8.3
Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť
osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
8.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v §
27 zákona.
8.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – 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 sú splnené
zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
8.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
9. Právny rámec poskytovania osobných údajov dotknutou osobou:
Poskytovanie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je
potrebná. Dotknutá je osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, inak sa príslušné konanie nemôže
uskutočniť.
10. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa
nevykonáva.
Informácie poskytnuté dňa: ...............................................
Podpis dotknutej osoby: .....................................................
ROZHODOVANIE NA ÚSEKU INVESTIČNEJ ČINNOSTI V OBCI KOSTOLNÁ VES
Rozhodovanie na úseku investičnej činnosti v meste Levoča v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho
parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 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
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ochrane osobných údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť
dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:
1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
Telefón, fax:
+421 046 545 50 57
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Kontakt:
p. Marcela Iliašová, ekonómka obce
Email:
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
Telefón:
+421 046 545 50 57
3. Účel spracúvania osobných údajov:
Vydávanie záväzných stanovísk a stanovísk k investičnej činnosti fyzických osôb v meste. Všeobecná
rozhodovacia činnosť a korešpondencia mesta v oblasti investičnej činnosti fyzických osôb v meste.
Vydávanie potvrdení o veku stavby.
4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
§ 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
5. Príjemcovia:
Príjemcovia osobných údajov, okrem orgánov verejnej moci a iných oprávnených subjektov, sa nevyskytujú.
6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.
7. Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho
poriadku obce Kostolná Ves, ktoré sú publikované na obecnej tabuli, webovom sídle a do ktorých možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Kostolná Ves.
8. Informácie o právach dotknutej osoby:
8.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – 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. 8.3
Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť
osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
8.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v §
27 zákona.
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8.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – 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 sú splnené
zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
8.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
9. Právny rámec poskytovania osobných údajov dotknutou osobou:
Poskytovanie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je
potrebná. Dotknutá je osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, inak sa príslušné konanie nemôže
uskutočniť.
10. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa
nevykonáva.
Informácie poskytnuté dňa: ...............................................
Podpis dotknutej osoby .......................................................
ROZHODOVANIE VO VECIACH CR A RM
Informácie pre dotknutú osobu Rozhodovanie vo veciach cestovného ruchu a rozvoja mesta v zmysle čl. 13
nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 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 osobných údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť
dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:
1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
Telefón, fax:
+421 046 545 50 57
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Kontakt:
p. Marcela Iliašová, ekonómka obce
Email:
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
Telefón:
+421 046 545 50 57
3. Účel spracúvania osobných údajov:
Príprava povolení na zriadenie trhového miesta; pôsobnosť mesta vo veciach ochrany spotrebiteľa na
trhoch a trhových miestach; udeľovanie výnimiek na predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov;
udeľovanie výnimiek zo zákazu používania pyrotechnických výrobkov.
4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 178/1998 Z. z. o
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení
neskorších predpisov; zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov;
zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
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5. Príjemcovia:
Príjemcovia osobných údajov, okrem orgánov verejnej moci a iných oprávnených subjektov, sa nevyskytujú.
6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.
7. Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho
poriadku obce Kostolná Ves, ktoré sú publikované na obecnej tabuli, webovom sídle a do ktorých možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Kostolná Ves.
8. Informácie o právach dotknutej osoby:
8.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – 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. 8.3
Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť
osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
8.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v §
27 zákona.
8.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – 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 sú splnené
zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
8.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
9. Právny rámec poskytovania osobných údajov dotknutou osobou:
Poskytovanie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je
potrebná. Dotknutá je osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, inak sa príslušné konanie nemôže
uskutočniť.
10. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa
nevykonáva.
Informácie poskytnuté dňa: ...............................................
Podpis dotknutej osoby .......................................................
ROZHODOVANIE VO VECIACH POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ A CESTNEJ DOPRAVY
Informácie pre dotknutú osobu Rozhodovanie vo veciach pozemných komunikácií a cestnej dopravy v
zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 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 osobných údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) Ak sa od dotknutej
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osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe pri
ich získavaní nasledujúce informácie:
1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
Telefón, fax:
+421 046 545 50 57
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Kontakt:
p. Marcela Iliašová, ekonómka obce
Email:
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
Telefón:
+421 046 545 50 57
3. Účel spracúvania osobných údajov:
Vydávanie povolení na zvláštne užívanie miestnych komunikácii a povolení na vyhradené užívanie
parkovacích miest, určenie dopravného značenia, povoľovanie uzávierok miestnych komunikácii.
4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov
5. Príjemcovia:
Okrem orgánov verejnej moci sa osobné údaje poskytujú žiadateľom o informácie v súlade so zákonom č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.
7. Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho
poriadku obce Kostolná Ves, ktoré sú publikované na obecnej tabuli, webovom sídle a do ktorých možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Kostolná Ves.
8. Informácie o právach dotknutej osoby:
8.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – 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. 8.3
Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť
osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
8.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v §
27 zákona.
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8.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – 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 sú splnené
zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
8.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
9. Právny rámec poskytovania osobných údajov dotknutou osobou:
Poskytovanie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je
potrebná. Dotknutá je osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, inak sa príslušné konanie nemôže
uskutočniť.
10. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa
nevykonáva.
Informácie poskytnuté dňa: ...............................................
Podpis dotknutej osoby .......................................................
ROZHODOVANIE VO VECIACH STAVEBNÉHO ÚRADU
Informácie pre dotknutú osobu Rozhodovanie vo veciach stavebného úradu v zmysle čl. 13 nariadenia
Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 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 osobných údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné
údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce
informácie:
1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
Telefón, fax:
+421 046 545 50 57
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Kontakt:
p. Marcela Iliašová, ekonómka obce
Email:
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
Telefón:
+421 046 545 50 57
3. Účel spracúvania osobných údajov:
Vydávanie rozhodnutí v zmysle stavebného zákona, súvisiacich právnych predpisov, cestného zákona,
zákona o priestupkoch a správneho poriadku.
4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
5. Príjemcovia:
Okrem orgánov verejnej moci sa osobné údaje poskytujú žiadateľom o informácie v súlade so zákon č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
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6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.
7. Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho
poriadku obce Kostolná Ves, ktoré sú publikované na obecnej tabuli, webovom sídle a do ktorých možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Kostolná Ves.
8. Informácie o právach dotknutej osoby:
8.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – 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. 8.3
Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť
osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
8.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v §
27 zákona.
8.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – 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 sú splnené
zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
8.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
9. Právny rámec poskytovania osobných údajov dotknutou osobou:
Poskytovanie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je
potrebná. Dotknutá je osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, inak sa príslušné konanie nemôže
uskutočniť.
10. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa
nevykonáva.
Informácie poskytnuté dňa: ...............................................
Podpis dotknutej osoby .......................................................
ROZHODOVANIE VO VECIACH ŠFRB
Informácie pre dotknutú osobu Rozhodovanie vo veciach Štátneho fondu rozvoja bývania v zmysle čl. 13
nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 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 osobných údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť
dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:
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1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
Telefón, fax:
+421 046 545 50 57
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Kontakt:
p. Marcela Iliašová, ekonómka obce
Email:
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
Telefón:
+421 046 545 50 57
3. Účel spracúvania osobných údajov:
Spracovanie žiadostí o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 150/2013 Z. z. o
Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov
5. Príjemcovia:
Okrem orgánov verejnej moci sa osobné údaje poskytujú žiadateľom o informácie v súlade so zákon č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.
7. Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho
poriadku obce Kostolná Ves, ktoré sú publikované na obecnej tabuli, webovom sídle a do ktorých možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Kostolná Ves.
8. Informácie o právach dotknutej osoby:
8.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – 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. 8.3
Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť
osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
8.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v §
27 zákona.
8.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – 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 sú splnené
zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
8.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
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9. Právny rámec poskytovania osobných údajov dotknutou osobou:
Poskytovanie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je
potrebná. Dotknutá je osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, inak sa príslušné konanie nemôže
uskutočniť.
10. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa
nevykonáva.
Informácie poskytnuté dňa: ...............................................
Podpis dotknutej osoby .......................................................
ROZHODOVANIE VO VECIACH ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA
Informácie pre dotknutú osobu Rozhodovanie vo veciach územného plánovania v zmysle čl. 13 nariadenia
Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 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 osobných údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť
dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:
1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
Telefón, fax:
+421 046 545 50 57
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Kontakt:
p. Marcela Iliašová, ekonómka obce
Email:
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
Telefón:
+421 046 545 50 57
3. Účel spracúvania osobných údajov:
Vedenie agendy pre územné plánovanie. Poskytnutie územno-plánovacej informácie.
4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisoví, zákon 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v
znení neskorších predpisov
5. Príjemcovia:
Okrem orgánov verejnej moci sa osobné údaje poskytujú žiadateľom o informácie v súlade so zákon č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.

53

7. Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho
poriadku obce Kostolná Ves, ktoré sú publikované na obecnej tabuli, webovom sídle a do ktorých možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Kostolná Ves.
8. Informácie o právach dotknutej osoby:
8.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – 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. 8.3
Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť
osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
8.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v §
27 zákona.
8.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – 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 sú splnené
zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
8.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
9. Právny rámec poskytovania osobných údajov dotknutou osobou:
Poskytovanie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je
potrebná. Dotknutá je osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, inak sa príslušné konanie nemôže
uskutočniť.
10. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa
nevykonáva.
Informácie poskytnuté dňa: ...............................................
Podpis dotknutej osoby .......................................................
ROZHODOVANIE VO VECIACH ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Informácie pre dotknutú osobu Rozhodovanie vo veciach životného prostredia v zmysle čl. 13 nariadenia
Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 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 osobných údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť
dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:
1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
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IČO :
DIČ:
Telefón, fax:

003 182 05
202 12 11 720
+421 046 545 50 57

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Kontakt:
p. Marcela Iliašová, ekonómka obce
Email:
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
Telefón:
+421 046 545 50 57
3. Účel spracúvania osobných údajov:
Ochrana ovzdušia a vôd, agenda odpadového hospodárstva a ostatné úkony na úseku životného
prostredia.
4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane
ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení
neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov, zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, zákon 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v
znení neskorších predpisov, zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o
zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach znení neskorších predpisov,
zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon č. zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov
5. Príjemcovia:
Okrem orgánov verejnej moci sa osobné údaje poskytujú žiadateľom o informácie v súlade so zákon č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.
7. Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho
poriadku obce Kostolná Ves, ktoré sú publikované na obecnej tabuli, webovom sídle a do ktorých možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Kostolná Ves.
8. Informácie o právach dotknutej osoby:
8.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – 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. 8.3
Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť
osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
8.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v §
27 zákona.
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8.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – 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 sú splnené
zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
8.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
9. Právny rámec poskytovania osobných údajov dotknutou osobou:
Poskytovanie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je
potrebná. Dotknutá je osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, inak sa príslušné konanie nemôže
uskutočniť.
10. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa
nevykonáva.
Informácie poskytnuté dňa: ...............................................
Podpis dotknutej osoby .......................................................
RYBÁRSKE LÍSTKY
Informácie pre dotknutú osobu Rybárske lístky v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rady
(EÚ) 2016/679 z 27. 04. 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 osobných údajov)
a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“)
Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť
dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:
1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
Telefón, fax:
+421 046 545 50 57
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Kontakt:
p. Marcela Iliašová, ekonómka obce
Email:
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
Telefón:
+421 046 545 50 57
3. Účel spracúvania osobných údajov:
Evidencia rybárov a vydaných povoleniek na lov rýb.
4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov
5. Príjemcovia:
Okrem orgánov verejnej moci sa osobné údaje poskytujú žiadateľom o informácie v súlade so zákon č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.
7. Doba uchovávania osobných údajov:
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Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho
poriadku obce Kostolná Ves, ktoré sú publikované na obecnej tabuli, webovom sídle a do ktorých možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Kostolná Ves.
8. Informácie o právach dotknutej osoby:
8.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – 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. 8.3
Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť
osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
8.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v §
27 zákona.
8.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – 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 sú splnené
zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
8.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
9. Právny rámec poskytovania osobných údajov dotknutou osobou:
Poskytovanie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je
potrebná. Dotknutá je osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, inak sa príslušné konanie nemôže
uskutočniť.
10. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa
nevykonáva.
Informácie poskytnuté dňa: ...............................................
Podpis dotknutej osoby .......................................................
SAMOSTATNE HOSPODÁRIACI ROĽNÍK
Informácie pre dotknutú osobu Samostatne hospodáriaci roľník v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho
parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 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 osobných údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť
dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:
1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
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IČO :
DIČ:
Telefón, fax:

003 182 05
202 12 11 720
+421 046 545 50 57

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Kontakt:
p. Marcela Iliašová, ekonómka obce
Email:
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
Telefón:
+421 046 545 50 57
3. Účel spracúvania osobných údajov:
Vydávanie osvedčení a evidencia samostatne hospodáriacich roľníkov.
4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov
5. Príjemcovia:
Okrem orgánov verejnej moci sa osobné údaje poskytujú žiadateľom o informácie v súlade so zákon č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.
7. Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho
poriadku obce Kostolná Ves, ktoré sú publikované na obecnej tabuli, webovom sídle a do ktorých možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Kostolná Ves.
8. Informácie o právach dotknutej osoby:
8.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – 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.
8.3 Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť
osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
8.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v §
27 zákona.
8.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – 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 sú splnené
zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
8.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
9. Právny rámec poskytovania osobných údajov dotknutou osobou:
Poskytovanie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je
potrebná. Dotknutá je osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, inak sa príslušné konanie nemôže
uskutočniť.
58

10. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa
nevykonáva.
Informácie poskytnuté dňa: ...............................................
Podpis dotknutej osoby .......................................................
SOCIÁLNE VZŤAHY
1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
Telefón, fax:
+421 046 545 50 57
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Kontakt:
p. Marcela Iliašová, ekonómka obce
Email:
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
Telefón:
+421 046 545 50 57
3. Účel spracúvania osobných údajov:
Vybavovanie žiadostí o dávky v hmotnej núdzi, poskytovanie príspevkov na stravu pre dôchodcov, správa o
povesti, žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb,
poradenstvo, sociálnoprávna ochrana detí, mládeže a rodín, poskytovanie odmien členom denných centier,
poskytnutie príspevku pri narodení dieťaťa, príspevku pri úmrtí, poskytnutie adresy trvalého bydliska súdom,
exekútorom a iným oprávneným inštitúciám, poskytovanie úspor deťom v detských domovoch. Žiadosti o
poskytnutie dávok v hmotnej núdzi a potravinová pomoc.
4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 195/1998 Z. z. o
sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, zákon č . 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č.
601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
5. Príjemcovia:
Okrem orgánov verejnej moci sa osobné údaje poskytujú žiadateľom o informácie v súlade so zákon č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.
7. Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho
poriadku obce Kostolná Ves, ktoré sú publikované na obecnej tabuli, webovom sídle a do ktorých možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Kostolná Ves.
8. Informácie o právach dotknutej osoby:
8.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
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8.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – 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.
8.3 Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť
osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
8.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v §
27 zákona.
8.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – 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 sú splnené
zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
8.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
9. Právny rámec poskytovania osobných údajov dotknutou osobou:
Poskytovanie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je
potrebná. Dotknutá je osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, inak sa príslušné konanie nemôže
uskutočniť.
10. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa
nevykonáva.
Informácie poskytnuté dňa: ...............................................
Podpis dotknutej osoby .......................................................
SPRÁVA REGISTRATÚRY
Informácie pre dotknutú osobu Správa registratúry v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a
rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 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 osobných
údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť
dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:
1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
Telefón, fax:
+421 046 545 50 57
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
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Kontakt:
Email:
Telefón:

p. Marcela Iliašová, ekonómka obce
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
+421 046 545 50 57

3. Účel spracúvania osobných údajov:
Vedenie agendy správy registratúrneho strediska. Záznamy o výpožičkách a vstupoch. Vydávanie potvrdení
o odpracovanej dobe a vydávanie evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia.
4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 395/2002 Z. z. o
archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5. Príjemcovia:
Príjemcovia osobných údajov, okrem orgánov verejnej moci, sa nevyskytujú.
6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.
7. Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho
poriadku obce Kostolná Ves, ktoré sú publikované na obecnej tabuli, webovom sídle a do ktorých možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Kostolná Ves.
8. Informácie o právach dotknutej osoby:
8.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – 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.
8.3 Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť
osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
8.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v §
27 zákona.
8.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – 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 sú splnené
zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
8.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
9. Právny rámec poskytovania osobných údajov dotknutou osobou:
Poskytovanie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je
potrebná. Dotknutá je osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, inak sa príslušné konanie nemôže
uskutočniť.
10. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa
nevykonáva.
Informácie poskytnuté dňa: ...............................................
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Podpis dotknutej osoby .......................................................
ŠKOLSTVO
Informácie pre dotknutú osobu Školstvo v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ)
2016/679 z 27. 04. 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 osobných údajov)
a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“)
Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť
dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:
1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
Telefón, fax:
+421 046 545 50 57
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Kontakt:
p. Marta Duchoňová, riaditeľka MŠ
Email:
mskostolnaves@gmail.com
Telefón:
+421 46 545 54 27
3. Účel spracúvania osobných údajov:
Evidencia žiakov prihlásených do materských škôl, osobné spisy zamestnancov škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, príspevky na stravu, pomôcky žiakom.
4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 395/2002 Z. z. o
archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a
školských zariadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5. Príjemcovia:
Okrem orgánov verejnej moci sa osobné údaje poskytujú žiadateľom o informácie v súlade so zákonom č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.
7. Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho
poriadku obce Kostolná Ves, ktoré sú publikované na obecnej tabuli, webovom sídle a do ktorých možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Kostolná Ves.

8. Informácie o právach dotknutej osoby:
8.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
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8.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – 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.
8.3 Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť
osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
8.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v §
27 zákona.
8.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – 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 sú splnené
zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
8.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
9. Právny rámec poskytovania osobných údajov dotknutou osobou:
Poskytovanie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je
potrebná. Dotknutá je osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, inak sa príslušné konanie nemôže
uskutočniť.
10. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa
nevykonáva.
Informácie poskytnuté dňa: ...............................................
Podpis dotknutej osoby .......................................................
ÚČTOVNÍCTVO
Informácie pre dotknutú osobu Účtovníctvo v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ)
2016/679 z 27. 04. 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 osobných údajov)
a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“)
Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť
dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:
1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
Telefón, fax:
+421 046 545 50 57
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Kontakt:
p. Marcela Iliašová, ekonómka obce
Email:
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
Telefón:
+421 046 545 50 57
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3. Účel spracúvania osobných údajov:
Vedenie agendy účtovníctva a fakturácie pre obec, riadené organizácie a školské zariadenia, rozhodnutia,
platobné výmery a korešpondencia.
4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z
príjmov v znení neskorších predpisov, zákon 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
5. Príjemcovia:
Príjemcovia osobných údajov, okrem orgánov verejnej moci, sa nevyskytujú
6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.
7. Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho
poriadku obce Kostolná Ves, ktoré sú publikované na obecnej tabuli, webovom sídle a do ktorých možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Kostolná Ves.
8. Informácie o právach dotknutej osoby:
8.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – 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.
8.3 Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť
osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
8.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v §
27 zákona.
8.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – 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 sú splnené
zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
8.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
9. Právny rámec poskytovania osobných údajov dotknutou osobou:
Poskytovanie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je
potrebná. Dotknutá je osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, inak sa príslušné konanie nemôže
uskutočniť.
10. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa
nevykonáva.
Informácie poskytnuté dňa: ...............................................
Podpis dotknutej osoby .......................................................
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VOĽBY
Informácie pre dotknutú osobu Voľby v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ)
2016/679 z 27. 04. 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 osobných údajov)
a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“)
Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť
dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:
1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
Telefón, fax:
+421 046 545 50 57
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Kontakt:
p. Marcela Iliašová, ekonómka obce
Email:
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
Telefón:
+421 046 545 50 57
3. Účel spracúvania osobných údajov:
Príprava a realizácia volieb
4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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, v znení neskorších
predpisov
5. Príjemcovia:
Príjemcovia osobných údajov, okrem orgánov verejnej moci, sa nevyskytujú
6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.
7. Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho
poriadku obce Kostolná Ves, ktoré sú publikované na obecnej tabuli, webovom sídle a do ktorých možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Kostolná Ves.
8. Informácie o právach dotknutej osoby:
8.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – 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.
8.3 Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť
osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
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zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
8.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v §
27 zákona.
8.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – 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 sú splnené
zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
8.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
9. Právny rámec poskytovania osobných údajov dotknutou osobou:
Poskytovanie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je
potrebná. Dotknutá je osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, inak sa príslušné konanie nemôže
uskutočniť.
10. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa
nevykonáva.
Informácie poskytnuté dňa: ...............................................
Podpis dotknutej osoby .......................................................
VÝBEROVÉ KONANIA
Informácie pre dotknutú osobu Výberové konania v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rady
(EÚ) 2016/679 z 27. 04. 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 osobných údajov)
a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“)
Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť
dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:
1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
Telefón, fax:
+421 046 545 50 57
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Kontakt:
p. Marcela Iliašová, ekonómka obce
Email:
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
Telefón:
+421 046 545 50 57
3. Účel spracúvania osobných údajov:
Evidencia uchádzačov o zamestnanie, výsledky výberových konaní.
4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
Zákonník práce, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
5. Príjemcovia:
Príjemcovia osobných údajov, okrem orgánov verejnej moci, sa nevyskytujú. Zverejňujú sa výsledky
výberových konaní na webovom sídle mesta.
6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.
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7. Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho
poriadku obce Kostolná Ves, ktoré sú publikované na obecnej tabuli, webovom sídle a do ktorých možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Kostolná Ves.
8. Informácie o právach dotknutej osoby:
8.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – 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.
8.3 Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť
osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
8.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v §
27 zákona.
8.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – 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 sú splnené
zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
8.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
9. Právny rámec poskytovania osobných údajov dotknutou osobou:
Poskytovanie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je
potrebná. Dotknutá je osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, inak sa príslušné konanie nemôže
uskutočniť.
10. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa
nevykonáva.
Informácie poskytnuté dňa: ...............................................
Podpis dotknutej osoby .......................................................

VÝBEROVÉ KONANIA FAKULTATÍVNE
Informácie pre dotknutú osobu Výberové konania fakultatívne v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho
parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 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 osobných údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť
dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:
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1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
Telefón, fax:
+421 046 545 50 57
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Kontakt:
p. Marcela Iliašová, ekonómka obce
Email:
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
Telefón:
+421 046 545 50 57
3. Účel spracúvania osobných údajov:
Evidencia uchádzačov o zamestnanie a funkcie, výsledky výberových konaní, evidencia členov výberových
komisií, informovanie verejnosti o výberových konaniach.
4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
súhlas dotknutej osoby
5. Príjemcovia:
Príjemcovia osobných údajov, okrem orgánov verejnej moci, sa nevyskytujú. Osobné údaje sa poskytujú
žiadateľom o informácie na základe súhlasu dotknutej osoby. Osobné údaje sa zverejňujú na webovom
sídle mesta so súhlasom dotknutej osoby.
6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.
7. Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho
poriadku obce Kostolná Ves, ktoré sú publikované na obecnej tabuli, webovom sídle a do ktorých možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Kostolná Ves.
8. Informácie o právach dotknutej osoby:
8.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – 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.
8.3 Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť
osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
8.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v §
27 zákona.
8.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – 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 sú splnené
zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
8.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
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9. Právny rámec poskytovania osobných údajov dotknutou osobou:
Poskytovanie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je dobrovoľné
10. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa
nevykonáva.
Informácie poskytnuté dňa: ...............................................
Podpis dotknutej osoby .......................................................
ZMLUVNÉ VZŤAHY
Informácie pre dotknutú osobu Zmluvné vzťahy v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rady
(EÚ) 2016/679 z 27. 04. 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 osobných údajov)
a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“)
Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť
dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:
1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
Telefón, fax:
+421 046 545 50 57
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Kontakt:
p. Marcela Iliašová, ekonómka obce
Email:
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
Telefón:
+421 046 545 50 57
3. Účel spracúvania osobných údajov:
Evidencie a spracovanie uzavretých zmlúv.
4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov
5. Príjemcovia:
Okrem orgánov verejnej moci sa osobné údaje poskytujú žiadateľom o informácie v súlade so zákon č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluvy sa zverejňujú na webovom sídle mesta na
základe zákona o slobode informácií. Zverejňujú sa osobné údaje v minimálnom rozsahu na zasadnutí
mestského zastupiteľstva v súlade s ustanovením § 12 ods. 8 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.
7. Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho
poriadku obce Kostolná Ves, ktoré sú publikované na obecnej tabuli, webovom sídle a do ktorých možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Kostolná Ves.
8. Informácie o právach dotknutej osoby:
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8.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – 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.
8.3 Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť
osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
8.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v §
27 zákona.
8.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – 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 sú splnené
zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
8.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
9. Právny rámec poskytovania osobných údajov dotknutou osobou:
Poskytovanie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je
potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá je osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, inak sa príslušné
konanie nemôže uskutočniť.
10. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa
nevykonáva.
Informácie poskytnuté dňa: ...............................................
Podpis dotknutej osoby .......................................................
ŽIADOSTI PODĽA INFOZÁKONA
Informácie pre dotknutú osobu Žiadosti podľa infozákona v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu
a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 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 osobných
údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť
dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:
1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
Telefón, fax:
+421 046 545 50 57
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
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Kontakt:
Email:
Telefón:

p. Marcela Iliašová, ekonómka obce
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
+421 046 545 50 57

3. Účel spracúvania osobných údajov:
Vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií, evidencia žiadostí o ich vybavenie v zmysle zákona č.
211/2000 Z. z.
4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
5. Príjemcovia:
Okrem orgánov verejnej moci sa osobné údaje poskytujú žiadateľom o informácie v súlade so zákon č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.
7. Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho
poriadku obce Kostolná Ves, ktoré sú publikované na obecnej tabuli, webovom sídle a do ktorých možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Kostolná Ves.
8. Informácie o právach dotknutej osoby:
8.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – 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.
8.3 Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť
osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
8.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v §
27 zákona.
8.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – 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 sú splnené
zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
8.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
9. Právny rámec poskytovania osobných údajov dotknutou osobou:
Poskytovanie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je
potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá je osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, inak sa príslušné
konanie nemôže uskutočniť.
10. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa
nevykonáva.
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Informácie poskytnuté dňa: ...............................................
Podpis dotknutej osoby .......................................................
ŽIVOTNÉ JUBILEÁ A ŽIVOTNÉ UDALOSTI
v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 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 osobných údajov) a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť
dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:
1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
Telefón, fax:
+421 046 545 50 57
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Kontakt:
p. Marcela Iliašová, ekonómka obce
Email:
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
Telefón:
+421 046 545 50 57
3. Účel spracúvania osobných údajov:
Evidencia životných jubileí obyvateľov mesta, evidencia životných udalostí – narodení na území mesta,
úmrtí na území mesta, uzavretí manželstva na území mesta. Informovanie verejnosti o evidovaných
životných jubileách a evidovaných životných udalostiach.
4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
súhlas dotknutej osoby, súhlas zákonného zástupcu dotknutej osoby, súhlas blízkej osoby dotknutej osoby
5. Príjemcovia:
Príjemcovia osobných údajov, okrem orgánov verejnej moci, sa nevyskytujú. Osobné údaje sa zverejňujú,
na webovom sídle mesta a na slávnosti len so súhlasom dotknutej osoby, súhlasom zákonného zástupcu
dotknutej osoby a so súhlasom blízkej osoby dotknutej osoby
6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.
7. Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho
poriadku obce Kostolná Ves, ktoré sú publikované na obecnej tabuli, webovom sídle a do ktorých možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Kostolná Ves.
8. Informácie o právach dotknutej osoby:
8.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – 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.
8.3 Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
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8.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť
osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
8.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v §
27 zákona.
8.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – 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 sú splnené
zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
8.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
9. Právny rámec poskytovania osobných údajov dotknutou osobou:
Poskytovanie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je dobrovoľné.
10. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa
nevykonáva.
Informácie poskytnuté dňa: ...............................................
Podpis dotknutej osoby .......................................................
b. Informácie v zmysle čl. 14 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 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 osobných údajov) a v zmysle § 20 zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ
Informácie pre dotknutú osobu Aktivačná činnosť v zmysle čl. 14 nariadenia Európskeho parlamentu a rady
(EÚ) 2016/679 z 27. 04. 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 osobných údajov)
a v zmysle § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“)
Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, prevádzkovateľ je povinný dotknutej osobe poskytnúť
najneskôr do jedného mesiaca po získaní osobných údajov, pričom zohľadní konkrétne okolnosti, za ktorých
sa osobné údaje spracúvajú, najneskôr v čase prvej komunikácie s touto dotknutou osobou, ak sa osobné
údaje majú použiť na komunikáciu s dotknutou osobou, alebo najneskôr vtedy, keď sa osobné údaje
prvýkrát poskytnú, ak sa predpokladá poskytnutie osobných údajov ďalšiemu príjemcovi:
1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
Telefón, fax:
+421 046 545 50 57
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
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Kontakt:
Email:
Telefón:

p. Marcela Iliašová, ekonómka obce
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
+421 046 545 50 57

3. Účel spracúvania osobných údajov:
Zoznamy uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb a
menšie obecné služby v meste.
4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 601/2003 Z. z. o
životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č.
417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
5. Kategórie spracúvaných osobných údajov:
iné než osobitné kategórie osobných údajov;
meno, priezvisko a titul, druh pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, a dátum narodenia, rodinný stav, štátne
občianstvo, sociálne postavenie, údaje o príjme, údaje o hnuteľnom majetku, nehnuteľnom majetku a iných
majetkových právach, údaje o zdravotnom stave v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu poskytovania
pomoci v hmotnej núdzi, údaje o bytových pomeroch, telefónne číslo, adresa pobytu a elektronická adresa,
číslo účtu banky alebo pobočky zahraničnej banky a kód banky alebo kód pobočky zahraničnej banky,
ďalšie údaje, ktoré sú v súlade s účelom spracúvania a sú nevyhnutné na účel poskytovania pomoci v
hmotnej núdzi a osobitného príspevku
6. Príjemcovia:
Okrem orgánov verejnej moci sa osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby poskytujú spoločnosti
UNION poisťovňa a.s. na účel zabezpečenia úrazového poistenia v zmysle poistnej zmluvy uzavretej na
príslušné obdobie.
7. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.
8. Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho
poriadku obce Kostolná Ves, ktoré sú publikované na obecnej tabuli, webovom sídle a do ktorých možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Kostolná Ves.
9. Informácie o právach dotknutej osoby:
9.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
9.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – 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.
9.3 Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
9.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť
osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
9.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v §
27 zákona.
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9.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – 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 sú splnené
zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
9.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
10. Zdroj z ktorého pochádzajú osobné údaje:
Informácie pochádzajú zo zdrojov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad a Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny.
11. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa
nevykonáva.
Informácie poskytnuté dňa: ...............................................
Podpis dotknutej osoby .......................................................
CIVILNÁ OCHRANA
Informácie pre dotknutú osobu Civilná ochrana v zmysle čl. 14 nariadenia Európskeho parlamentu a rady
(EÚ) 2016/679 z 27. 04. 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 osobných údajov)
a v zmysle § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“)
Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, prevádzkovateľ je povinný dotknutej osobe poskytnúť
najneskôr do jedného mesiaca po získaní osobných údajov, pričom zohľadní konkrétne okolnosti, za ktorých
sa osobné údaje spracúvajú, najneskôr v čase prvej komunikácie s touto dotknutou osobou, ak sa osobné
údaje majú použiť na komunikáciu s dotknutou osobou, alebo najneskôr vtedy, keď sa osobné údaje
prvýkrát poskytnú, ak sa predpokladá poskytnutie osobných údajov ďalšiemu príjemcovi:
1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
Telefón, fax:
+421 046 545 50 57
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Kontakt:
Mgr. Mária Žofčinová, starostka obce
Email:
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
Telefón:
+421 046 545 50 57
3. Účel spracúvania osobných údajov:
Agenda civilnej obrany, evidencia brancov a záloh, evidencia majetku.
4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
5. Kategórie spracúvaných osobných údajov:
osobitné kategórie osobných údajov;
národnosť
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iné než osobitné kategórie osobných údajov; rodné číslo, meno, priezvisko , titul, bydlisko, dátum narodenia,
miesto narodenia, zamestnávateľ, pracovné zaradenie, štátna príslušnosť, číslo OP, vzdelanie, pracovná
prax, vodičský preukaz, vojenská evidencia
6. Príjemcovia:
Príjemcovia osobných údajov, okrem orgánov verejnej moci, sa nevyskytujú.
7. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.
8. Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho
poriadku obce Kostolná Ves, ktoré sú publikované na obecnej tabuli, webovom sídle a do ktorých možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Kostolná Ves.
9. Informácie o právach dotknutej osoby:
9.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
9.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – 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.
9.3 Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
9.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť
osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
9.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v §
27 zákona.
9.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – 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 sú splnené
zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
9.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
10. Zdroj z ktorého pochádzajú osobné údaje:
Informácie pochádzajú zo štátnych informačných systémov a registrov a od orgánov verejnej moci
11. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa
nevykonáva.
Informácie poskytnuté dňa: ...............................................
Podpis dotknutej osoby .......................................................
HOSPODÁRSKA MOBILIZÁCIA
Informácie pre dotknutú osobu Hospodárska mobilizácia v zmysle čl. 14 nariadenia Európskeho parlamentu
a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 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 osobných
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údajov) a v zmysle § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, prevádzkovateľ je povinný dotknutej osobe poskytnúť
najneskôr do jedného mesiaca po získaní osobných údajov, pričom zohľadní konkrétne okolnosti, za ktorých
sa osobné údaje spracúvajú, najneskôr v čase prvej komunikácie s touto dotknutou osobou, ak sa osobné
údaje majú použiť na komunikáciu s dotknutou osobou, alebo najneskôr vtedy, keď sa osobné údaje
prvýkrát poskytnú, ak sa predpokladá poskytnutie osobných údajov ďalšiemu príjemcovi:
1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
Telefón, fax:
+421 046 545 50 57
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Kontakt:
Mgr. Mária Žofčinová, starostka obce
Email:
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
Telefón:
+421 046 545 50 57
3. Účel spracúvania osobných údajov:
Agenda hospodárskej mobilizácie (krízové plánovanie, vyrozumenie subjektu hospodárskej mobilizácie o
vyhlásení núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a vypovedaní vojny alebo o nariadení
vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie, uloženia pracovnej povinnosti, vecného plnenia, výdaja
nákupných preukazov alebo prídelových lístkov alebo evidencie zamestnancov pre okresný úrad v sídle
kraja na účely ich oslobodenia od mimoriadnej služby určené na zaistenie bezpečnosti Slovenskej republiky
alebo obrany Slovenskej republiky), evidencia fyzických osôb, ktorým môže byť uložená pracovná
povinnosť, evidencia fyzických osôb vlastniacich hospodárske zvieratá a pestujúcich rastlinné komodity,
evidencia majetku.
4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení
štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu znení neskorších predpisov.
5. Kategórie spracúvaných osobných údajov:
iné než osobitné kategórie osobných údajov;
meno, priezvisko a akademický titul, miesto a dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu alebo
prechodného pobytu, pohlavie, štátna príslušnosť, rodinný stav, dosiahnuté vzdelanie, profesijné
zamestnanie fyzickej osoby, telefónne číslo pevnej linky, telefónne číslo mobilného zariadenia, faxové číslo
alebo e-mailová adresa na fyzickú osobu alebo zamestnanca subjektu hospodárskej mobilizácie, na ktorom
je zastihnuteľný cez pracovný čas aj mimo neho, údaje na fyzickú osobu súvisiace s jej zamestnaním, ako
je pracovné zaradenie, osobné číslo pridelené v rámci zamestnávateľa, vodičský preukaz, osvedčenie
Národného bezpečnostného úradu, vojenské zaradenie.
6. Príjemcovia:
Príjemcovia osobných údajov, okrem orgánov verejnej moci, sa nevyskytujú.
7. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.
8. Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho
poriadku obce Kostolná Ves, ktoré sú publikované na obecnej tabuli, webovom sídle a do ktorých možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Kostolná Ves.
9. Informácie o právach dotknutej osoby:
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9.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
9.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – 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.
9.3 Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
9.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť
osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
9.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v §
27 zákona.
9.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – 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 sú splnené
zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
9.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
10. Zdroj z ktorého pochádzajú osobné údaje:
Informácie pochádzajú zo štátnych informačných systémov a registrov a od orgánov verejnej moci
11. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa
nevykonáva.
Informácie poskytnuté dňa: ...............................................
Podpis dotknutej osoby .......................................................
KATASTER
Informácie pre dotknutú osobu Kataster v zmysle čl. 14 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ)
2016/679 z 27. 04. 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 osobných údajov)
a v zmysle § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“)
Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, prevádzkovateľ je povinný dotknutej osobe poskytnúť
najneskôr do jedného mesiaca po získaní osobných údajov, pričom zohľadní konkrétne okolnosti, za ktorých
sa osobné údaje spracúvajú, najneskôr v čase prvej komunikácie s touto dotknutou osobou, ak sa osobné
údaje majú použiť na komunikáciu s dotknutou osobou, alebo najneskôr vtedy, keď sa osobné údaje
prvýkrát poskytnú, ak sa predpokladá poskytnutie osobných údajov ďalšiemu príjemcovi:
1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
Telefón, fax:
+421 046 545 50 57
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
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Kontakt:
Email:
Telefón:

Marcela Iliašová, ekonómka obce
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
+421 046 545 50 57

3. Účel spracúvania osobných údajov:
Evidencia katastrálnych území mesta za účelom kontroly ich využívania a platenia miestnych daní.
4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam
(katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov - § 68 Verejnosť katastrálneho operátu; § 13 ods. 1 písm.
e) zákona.
5. Kategórie spracúvaných osobných údajov:
iné než osobitné kategórie osobných údajov; meno, priezvisko, adresa, číslo parcely, umiestnenie, druh
stavby.
6. Príjemcovia:
Okrem orgánov verejnej moci sa osobné údaje poskytujú žiadateľom o informácie v súlade so zákonom č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
7. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.
8. Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho
poriadku obce Kostolná Ves, ktoré sú publikované na obecnej tabuli, webovom sídle a do ktorých možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Kostolná Ves.
9. Informácie o právach dotknutej osoby:
9.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
9.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – 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.
9.3 Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
9.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť
osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
9.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v §
27 zákona.
9.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – 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 sú splnené
zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
9.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
10. Zdroj z ktorého pochádzajú osobné údaje:
Informácie pochádzajú z verejných zdrojov.
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11. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa
nevykonáva.
Informácie poskytnuté dňa: ...............................................
Podpis dotknutej osoby .......................................................
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Informácie pre dotknutú osobu Ochrana osobných údajov v zmysle čl. 14 nariadenia Európskeho
parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 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 osobných údajov) a v zmysle § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, prevádzkovateľ je povinný dotknutej osobe
poskytnúť najneskôr do jedného mesiaca po získaní osobných údajov, pričom zohľadní
konkrétne okolnosti, za ktorých sa osobné údaje spracúvajú, najneskôr v čase prvej komunikácie
s touto dotknutou osobou, ak sa osobné údaje majú použiť na komunikáciu s dotknutou osobou,
alebo najneskôr vtedy, keď sa osobné údaje prvýkrát poskytnú, ak sa predpokladá poskytnutie
osobných údajov ďalšiemu príjemcovi:
Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
Telefón, fax:
+421 046 545 50 57
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Kontakt:
Marcela Iliašová, ekonómka obce
Email:
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
Telefón:
+421 046 545 50 57
3. Účel spracúvania osobných údajov:
Vedenie evidencie zodpovedných osôb, oprávnených osôb, vybavovanie podaní dotknutých
osôb, kontrolné zistenia, ďalšie v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.
4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
zákon č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Zákonník práce.
5. Kategórie spracúvaných osobných údajov:
iné než osobitné kategórie osobných údajov; titul, meno, priezvisko, osobné číslo, dátum
narodenia, rodné číslo, podpis, pracovné zaradenie, ďalšie osobné údaje poskytnuté alebo
zistené pri výkone činnosti
6. Príjemcovia:
Príjemcovia osobných údajov, okrem orgánov verejnej moci, sa nevyskytujú. Osobné údaje sa
poskytujú inému oprávnenému subjektu alebo zverejňujú v súlade s § 13 ods. 2 zákona.
7. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.
8. Doba uchovávania osobných údajov:
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Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho
poriadku obce Kostolná Ves, ktoré sú publikované na obecnej tabuli, webovom sídle a do ktorých možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Kostolná Ves.
9. Informácie o právach dotknutej osoby:
9.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
9.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – 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.
9.3 Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
9.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť
osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
9.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v §
27 zákona.
9.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – 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 sú splnené
zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
9.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
10. Zdroj z ktorého pochádzajú osobné údaje:
Informácie pochádzajú z informačných systémov prevádzkovateľa.
11. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa
nevykonáva.
Informácie poskytnuté dňa: ...............................................
Podpis dotknutej osoby .......................................................
POŽIARNA OCHRANA
Informácie pre dotknutú osobu Požiarna ochrana v zmysle čl. 14 nariadenia Európskeho
parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 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 osobných údajov) a v zmysle § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, prevádzkovateľ je povinný dotknutej osobe
poskytnúť najneskôr do jedného mesiaca po získaní osobných údajov, pričom zohľadní
konkrétne okolnosti, za ktorých sa osobné údaje spracúvajú, najneskôr v čase prvej komunikácie
s touto dotknutou osobou, ak sa osobné údaje majú použiť na komunikáciu s dotknutou osobou,
alebo najneskôr vtedy, keď sa osobné údaje prvýkrát poskytnú, ak sa predpokladá poskytnutie
osobných údajov ďalšiemu príjemcovi:
Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
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Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
Telefón, fax:
+421 046 545 50 57
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Kontakt:
Marcela Iliašová, ekonómka obce
Email:
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
Telefón:
+421 046 545 50 57
3. Účel spracúvania osobných údajov:
Evidencia agendy ochrany pred požiarmi obce, vykonávanie preventívnej protipožiarnej činnosti
v obci.
4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákon č. 37/2014
Z. z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
5. Kategórie spracúvaných osobných údajov:
iné než osobitné kategórie osobných údajov; meno, priezvisko a titul, dátum a miesto narodenia,
adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu alebo iného identifikačného dokladu,
najvyšší stupeň ukončeného vzdelania a názov školy.
6. Príjemcovia:
Príjemcovia osobných údajov, okrem orgánov verejnej moci, sa nevyskytujú.
7. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.
8. Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho
poriadku obce Kostolná Ves, ktoré sú publikované na obecnej tabuli, webovom sídle a do ktorých možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Kostolná Ves.
9. Informácie o právach dotknutej osoby:
9.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
9.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – 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.
9.3 Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
9.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť
osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
9.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v §
27 zákona.
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9.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – 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 sú splnené
zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
9.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
10. Zdroj z ktorého pochádzajú osobné údaje:
Informácie pochádzajú zo štátnych informačných systémov a registrov, od orgánov verejnej moci
a z informačných systémov prevádzkovateľa.
11. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa
nevykonáva.
Informácie poskytnuté dňa: ...............................................
Podpis dotknutej osoby .......................................................
SPRÁVA BYTOV
Informácie pre dotknutú osobu Správa bytov v zmysle čl. 14 nariadenia Európskeho parlamentu
a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 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 osobných údajov) a v zmysle § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, prevádzkovateľ je povinný dotknutej osobe
poskytnúť najneskôr do jedného mesiaca po získaní osobných údajov, pričom zohľadní
konkrétne okolnosti, za ktorých sa osobné údaje spracúvajú, najneskôr v čase prvej komunikácie
s touto dotknutou osobou, ak sa osobné údaje majú použiť na komunikáciu s dotknutou osobou,
alebo najneskôr vtedy, keď sa osobné údaje prvýkrát poskytnú, ak sa predpokladá poskytnutie
osobných údajov ďalšiemu príjemcovi:

1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
Telefón, fax:
+421 046 545 50 57
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Kontakt:
Marcela Iliašová, ekonómka obce
Email:
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
Telefón:
+421 046 545 50 57
3. Účel spracúvania osobných údajov:
Evidencia nájomcov bytov, vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytov, predpis úhrad za
užívanie bytov a preddavkov za plnenia poskytovaných s užívaním bytov.
4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,
zmluva na základe § 13 ods. 1) písm. b) zákona, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov.
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5. Kategórie spracúvaných osobných údajov:
iné než osobitné kategórie osobných údajov; rodné číslo, meno, priezvisko, titul, adresa bytu,
kontaktná adresa, dátum narodenia, tel. číslo, e-mail, stav, výška prepisu úhrad, ročné
vyúčtovanie.
6. Príjemcovia:
Príjemcovia osobných údajov, okrem orgánov verejnej moci, sa nevyskytujú. Zverejňuje sa výška
nedoplatku na 500 € v obvyklých priestoroch na oznamy v bytovom dobe na základe zákona č.
182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
Zverejňujú sa osobné údaje v minimálnom rozsahu na zasadnutí mestského zastupiteľstva v
súlade s ustanovením § 12 ods. 8 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
7. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.
8. Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho
poriadku obce Kostolná Ves, ktoré sú publikované na obecnej tabuli, webovom sídle a do ktorých možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Kostolná Ves.
9. Informácie o právach dotknutej osoby:
9.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
9.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – 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.
9.3 Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
9.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť
osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
9.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v §
27 zákona.
9.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – 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 sú splnené
zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
9.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
10. Zdroj z ktorého pochádzajú osobné údaje:
Informácie pochádzajú z informačných systémov prevádzkovateľa.
11. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa
nevykonáva.
Informácie poskytnuté dňa: ...............................................
Podpis dotknutej osoby .......................................................
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ŠKODOVÁ KOMISIA
Informácie pre dotknutú osobu Škodová komisia v zmysle čl. 14 nariadenia Európskeho
parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 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 osobných údajov) a v zmysle § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, prevádzkovateľ je povinný dotknutej osobe
poskytnúť najneskôr do jedného mesiaca po získaní osobných údajov, pričom zohľadní
konkrétne okolnosti, za ktorých sa osobné údaje spracúvajú, najneskôr v čase prvej komunikácie
s touto dotknutou osobou, ak sa osobné údaje majú použiť na komunikáciu s dotknutou osobou,
alebo najneskôr vtedy, keď sa osobné údaje prvýkrát poskytnú, ak sa predpokladá poskytnutie
osobných údajov ďalšiemu príjemcovi:
1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
DIČ:
202 12 11 720
Telefón, fax:
+421 046 545 50 57
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Kontakt:
Marcela Iliašová, ekonómka obce
Email:
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
Telefón:
+421 046 545 50 57
3. Účel spracúvania osobných údajov:
Riešenie škodových udalostí obce.

4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákon v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov.
5. Kategórie spracúvaných osobných údajov:
iné než osobitné kategórie osobných údajov; meno, priezvisko, titul, adresa, číslo účtu, telefónne
číslo, osobné údaje zistené pri riešení škodovej udalosti.
6. Príjemcovia:
Okrem orgánov verejnej moci sa osobné údaje poskytujú žiadateľom o informácie v súlade so
zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
7. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.
8. Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho
poriadku obce Kostolná Ves, ktoré sú publikované na obecnej tabuli, webovom sídle a do ktorých možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Kostolná Ves.
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9. Informácie o právach dotknutej osoby:
9.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
9.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – 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.
9.3 Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
9.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť
osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
9.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v §
27 zákona.
9.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – 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 sú splnené
zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
9.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
10. Zdroj z ktorého pochádzajú osobné údaje:
Informácie pochádzajú z informačných systémov prevádzkovateľa.
11. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa
nevykonáva.
Informácie poskytnuté dňa: ...............................................
Podpis dotknutej osoby .......................................................
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Informácie pre dotknutú osobu Verejné obstarávanie v zmysle čl. 14 nariadenia Európskeho
parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 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 osobných údajov) a v zmysle § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, prevádzkovateľ je povinný dotknutej osobe
poskytnúť najneskôr do jedného mesiaca po získaní osobných údajov, pričom zohľadní
konkrétne okolnosti, za ktorých sa osobné údaje spracúvajú, najneskôr v čase prvej komunikácie
s touto dotknutou osobou, ak sa osobné údaje majú použiť na komunikáciu s dotknutou osobou,
alebo najneskôr vtedy, keď sa osobné údaje prvýkrát poskytnú, ak sa predpokladá poskytnutie
osobných údajov ďalšiemu príjemcovi:
1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ :obec Kostolná Ves
Sídlo :
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136
IČO :
003 182 05
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DIČ:
Telefón, fax:

202 12 11 720
+421 046 545 50 57

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Kontakt:
Mgr. Mária Žofčinová, starostka obce
Email:
ocukostolnaves@mail.t-com.sk
Telefón:
+421 046 545 50 57
3. Účel spracúvania osobných údajov:
Agenda verejného obstarávania –overovacích listín podpisov, splnomocnení.
4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
5. Kategórie spracúvaných osobných údajov:
iné než osobitné kategórie osobných údajov; titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné
číslo, podpis, pracovné zaradenie, ďalšie osobné údaje poskytnuté alebo zistené pri výkone
činnosti.
6. Príjemcovia:
Príjemcovia osobných údajov, okrem orgánov verejnej moci a iných oprávnených subjektov, sa
nevyskytujú.
7. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nevykonáva.
8. Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a registratúrneho
poriadku obce Kostolná Ves, ktoré sú publikované na obecnej tabuli, webovom sídle a do ktorých možno
nahliadnuť na Obecnom úrade Kostolná Ves.
9. Informácie o právach dotknutej osoby:
9.1 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom – má právo získať od prevádzkovateľa
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
9.2 Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov – 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.
9.3 Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov – má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
9.4 Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť
osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1
zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
9.5 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z taxatívne určených dôvodov v §
27 zákona.
9.6 Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov – má právo získať osobné údaje, ktoré sa
jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo
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čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sú splnené
zákonné podmienky ustanovené v § 26 zákona.
9.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.
10. Zdroj z ktorého pochádzajú osobné údaje:
Informácie pochádzajú z informačných systémov prevádzkovateľa.
11. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona sa
nevykonáva.
Informácie poskytnuté dňa: ...............................................
Podpis dotknutej osoby .......................................................
5. POSTUP PRI PODÁVANÍ NÁVRHU NA ZAČATIE KONANIA O OOÚ
Postup pri podávaní návrhu na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Ak sa dotknutá osoba domnieva, že
jej osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môže podať sťažnosť na dozorný
orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07
Bratislava 27; tel. číslo: +421/2/3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,
https://dataprotection.gov.sk.
V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19
ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
Návrh na začatie konania musí obsahovať:
a) meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa,
b) označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu
alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
c) predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,
d) ďalšie náležitosti v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
VZOR NÁVRHU SA NACHÁDZA NA WEBOVOM SÍDLE ÚRADU NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY.
REGISTRATÚRNY PORIADOK OBCE KOSTOLNÁ VES
www.kostolnaves.sk
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OZNÁMENIE PREVÁDZKOVATEĽA O POVERENÍ ZODPOVEDNEJ OSOBY
výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov podľa § 25 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
I. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA
Názov prevádzkovateľa:

..................................................................................

Identifikačné číslo organizácie (IČO)

..................................................................................

Obec a PSČ

..................................................................................

Ulica a číslo

..................................................................................

Štát Právna forma

..................................................................................

II. ZODPOVEDNÁ OSOBA
Priezvisko Meno Titul

..................................................................................

Dátum narodenia

..................................................................................

Deň, kedy sa stala fyzická osoba zodpovednou osobou ...............................................................
Číslo potvrdenia o absolvovaní skúšky

..................................................................................

Dátum vydania potvrdenia o absolvovaní skúšky .........................................................................
Prevádzkovateľ podpisom vyhlasuje, že zodpovedná osoba spĺňa predpoklady podľa zákona č. 122/2013 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

.........................................................

.........................................................

Odtlačok pečiatky prevádzkovateľa

Dátum, meno a podpis
štatutárneho orgánu prevádzkovateľa
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OZNÁMENIE PREVÁDZKOVATEĽA O ODVOLANÍ POVERENIA ZODPOVEDNEJ OSOBY
výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov podľa § 26 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
I. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA
Názov prevádzkovateľa:

..................................................................................

Identifikačné číslo organizácie (IČO)

..................................................................................

Obec a PSČ

..................................................................................

Ulica a číslo

..................................................................................

Štát Právna forma

..................................................................................

II. ZODPOVEDNÁ OSOBA
Priezvisko Meno Titul

..................................................................................

Dátum narodenia

..................................................................................

Deň, kedy prestala byť fyzická osoba zodpovednou osobou ...............................................................
Dôvod odvolania

..................................................................................

Dátum vydania potvrdenia o absolvovaní skúšky .........................................................................

.........................................................

.........................................................

Odtlačok pečiatky prevádzkovateľa

Dátum, meno a podpis
štatutárneho orgánu prevádzkovateľa
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