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Zásady ochrany súkromia a spracúvania osobných, údajov v Obci a informácie poskytnuté 
prevádzkovateľom 

 

ZABEZPEČENIE PRIEBEHU VOLIEB A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV VOLIČOV 

 

V informačná povinnosť  zmysle čl. 13 a 14 nariadenia GDPR („General Data Protection 
Regulation”) nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, platné a účinné od 
25.05.2018 a 18/2018 Zákona o ochrane osobných údajov ďalej v texte len ako („Zákon a 

GDPR”) 
                                                                                                                                    

1. Prevádzkovateľom  podľa týchto podmienok sa rozumie: 
 

Obec Smolenice, Ul. SNP č. 52, 919 04 Smolenice, IČO: 00312983, e-mail: 

info@smolenice.com. 

 

2. Zodpovednou osobou podľa týchto podmienok sa rozumie: 

 

KROČKA & PARTNERS s.r.o., Plzenská 16/3, 831 03 Bratislava, JUDr. Katarína Kročková,  e-mail: 

dpo@krockapartners.sk 

 

 

Účel spracúvania  Zabezpečenie priebehu volieb, agenda 

volieb, zabezpečenie agendy obce podľa 
zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach 
výkonu volebného práva a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov.  

Právny základ  - zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach 
výkonu volebného práva a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, zákon č. 
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 
samosprávy obcí, zákon č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov  

 - spracúvanie osobných údajov je 
nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia) 

Opis kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby – občania obce, členovia 
miestnej a okrskovej volebnej komisie, 

kandidáti.  
Lehota na výmaz  Výsledky volieb – 5 rokov (A), ostatná 

dokumentácia volieb – 2 roky.  

Opis kategórií osobných údajov Bežné osobné údaje. 

Kategórie príjemcov Okresný úrad, Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky, Štátna komisia pre voľby a kontrolu 

financovania politických strán, Volebné orgány. 
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Osobitné kategórie spracúvaných osobných 

údajov 

Nespracúvajú sa osobitné kategórie 
osobných údajov. 

Cezhraničný prenos osobných údajov Neuskutočňuje sa. 
 Informácia o existencii automatizovaného 

rozhodovania vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa. 

Oprávnené záujmy  Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje za 
účelom oprávnených záujmov. 

Popis technických a organizačných opatrení 
podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia 

 

Organizačné opatrenia - členovia komisie sú náležite  poučení, 
vykonávajú len tie činnosti, ktoré majú 
uvedené poučení a pokyne, 

- dodržiavajú heslovú politiku,  
- dodržiavajú mlčanlivosť vo vzťahu so 
spracúvaním osobných údajov 

Technické opatrenia - volebná dokumentácia je uchovávaná 
v uzamknutých miestnostiach, prístup 
k elektronickým dátovým súborom je 
zabezpečený heslami v súlade s nastavenými 
prístupovými právami  

 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY 

 

Právo na prístup k osobným údajom  ÁNO 

Právo na opravu osobných údajov  ÁNO 

Právo na vymazanie osobných údajov NIE 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných 
údajov  

ÁNO 

Právo na prenosnosť osobných údajov  NIE 

Právo namietať spracúvanie osobných údajov  NIE 

Právo podať návrh na začatie konania podľa § 

100 zákona č. 18/2018 Z. z.  

ÁNO 

 

Poskytovanie osobných údajov, najmä vo vzťahu k povinnosti voliča preukazovať svoju 
totožnosť občianskym preukazom alebo iným úradným dokladom, ktorý obsahuje podobizeň 
voliča a všetky údaje v ňom v zozname voličov, je zákonnou požiadavkou v súlade so 
zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zemne o doplnení 
niektorých zákonov.  

 


