
 

Informačná povinnosť Obecného úradu v Smoleniciach týkajúca sa periodika 
SMOLENICKÉ NOVINY 

ul. SNP č. 52, 919 04 Smolenice, IČO: 00312983, telefón: 
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Zodpovedná osoba: KROČKA & PARTNERS s.r.o, Plzenská 16/3, 831 03 Bratislava 
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Aktualizované 07.07.2020 

 

Vaše osobné údaje spracúvame v rámci plnenia povinnosti úradu ako orgánu územnej 
samosprávy v zmysle zákona č. 369/1991 Zb. o Obecnom zriadení v zmysle neskorších zmien 
a doplnkov. Pri spracúvaní osobných údajov úradom ste ako obyvateľ obce dotknutou 

osobou, t. j. osobou, o ktorej sú spracovávané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Osobné údaje 
sme získali aj na základe Vášho súhlasu (ods. 2) a pri plnení povinností vyplývajúcich z 
osobitných zákonov. 
 

Spracúvanie osobných údajov v periodiku SMOLENICKÉ NOVINY na jednotlivé 
účely: 
 

P.č.  

Kategória osobných 
údajov 

 

Účel spracovania 

 

Právny základ 

spracovania 

 

Zverejnenie 

 

Lehota na 

vymazanie OU 

 

1 

 

fotografia, meno a 

priezvisko  

 

 

 

Účelom spracúvania osobných údajov je tvorba, 
vydanie a distribúcia časopisu SMOLENICKÉ 

NOVINY z vlastného rozpočtu obce. 
SMOLENICKÉ NOVINY informujú verejnosť 
masovokomunikačnými prostriedkami  a to o 

veciach verejných. 
Zverejňovanie fotografii v časopise 

SMOLENICKĚ NOVINY z verejných, 
kultúrnych a spoločenských podujatí 

organizovaných obcou, na ktorých sú zachytené 
podobizne dotknutých osôb. 

 

Účelom je utváranie podmienok na kultúrnu, 
osvetovú, záujmovú a umeleckú činnosť a na 

účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje obec 
(zvýšenie záujmov obyvateľov a organizované 

podujatia). 

 

 

 

V zmysle čl. 6 

ods. 1 písm. f) 
Nariadenia 

a v spojitosti s  § 

78 ods. 2 zákona 

č. 18/2018  

 

 

Zverejňuje sa 
v SMOLENICKÝCH 
NOVINÁCH, webové 

sídlo obce  

 

 

 

doba 

neobmedzená 

Zákon 212/1997 
Z.z. o povinných 

výtlačkoch 

2   

 

 

meno, priezvisko, vek 

 

 

Účelom spracúvania osobných údajov 
prevádzkovateľa je zverejnenie oznámenia 

o úmrtí dotknutej osoby (spomienky) v obecnom 
časopise SMOLENICKÉ NOVINY, vrátane 

zverejnenia elektronickej verzie na 

www.smolenice.com. 

 

 

V zmysle Čl. 6 

ods. 1 písm. a) 

Nariadenia 

v spojitosti s § 78 

ods. 7 zákona č. 
18/2018 

 

Zverejňuje sa 
v SMOLENICKÝCH 
NOVINÁCH, webové 

sídlo obce  

 

 

doba   

neobmedzená 

Zákon 212/1997 
Z.z. o povinných 

výtlačkoch 

 

 



Prečo oprávnený záujem ? 

 

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa  je informovanie obyvateľov obce. Smolenické 
noviny poskytujú široký obsah informácií pre obyvateľov, ktoré zahŕňajú informácie 
o kultúrnych a spoločenských akciách zároveň o dennom dianí, zámeroch, rozvoji obce 
a infraštruktúry.  
 

 

Zásady ochrany osobných údajov 

 

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou úradu 

(prevádzkovateľa) a len po  dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim 
osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené úradom na spracúvanie osobných 
údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa. 
Vaše osobné údaje budú zálohované v súlade s Registratúrnym poriadkom úradu. Zo 
zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami 

zálohovania, ak to bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na 
predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku 
bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údaje 

v súlade s bezpečnostnými požiadavkami nariadenia GDPR. 
 

Na základe čoho budú Vaše osobné údaje spracovávané ? 

 

Vaše osobné údaje budú spracovávané na základe osobitných právnych predpisov a účelov, 
ktoré sú stanovené prevádzkovateľom. Tieto sú jednotlivo uvedené v Informácii o účeloch 
spracúvania. 
 

Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie? 

 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje. 
 

Budú Vaše osobné údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie? 

 

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie 
vrátanie profilovania. 
 

Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávané ? 

 

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 
Z. z. o archívoch a registratúrach, na základe ktorého bol vypracovaný Registratúrny poriadok 
prevádzkovateľa. Podrobnejšie informácie o účeloch spracúvania Vašich osobných údajov, 
právnych základoch a dobe uchovávania je uvedený v Záznamoch o spracovateľských 
činnostiach prevádzkovateľa. 
 

Jednotlivé vydania časopisu SMOLENICKÉ NOVINY uchovávame pre potreby obce bez 
časového obmedzenia. Ostatné osobné údaje (napr. Vaše kontaktné osobné údaje, ktoré sme 
potrebovali pred vydaním príslušného vydania, nevydané fotografie a pod.) uchovávame len 
po dobu, po ktorú je to nevyhnutné pre účely, pre ktoré sa spracúvajú. Po uplynutí tejto doby 
zabezpečujeme ich likvidáciu a/alebo výmaz, a to plne v súlade s GDPR. 
 



Komu sa Vaše osobné údaje poskytujú?  
 

Osobné údaje, ktoré sú súčasťou článkov, rozhovorov, inzercie a pod. publikovanej v časopise 
SMOLENICKÉ NOVINY sa sprístupňujú a poskytujú občanom obce a jednotlivé vydania 
(predchádzajúci kalendárny rok a aktuálny rok) časopisu sú taktiež k dispozícii na webovom 

sídle. Zároveň pri tvorbe časopisu SMOLENICKÉ NOVINY využívame služby externého 
grafika.  

V prípade, ak povinnosť sprístupnenia a poskytnutia bude vyplývať zo zákona alebo 
rozhodnutia orgánu verejnej moci, môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom 
verejnej moci či iným subjektom. 
 

V zmysle zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch  sa SMOLENICKÉ NOVINY 
zasielajú do Slovenskej národnej knižnici v Martine, do Univerzitnej knižnice v Bratislave,  

Ministerstvu kultúry SR a do Príslušnej regionálnej knižnice v Trnave. 
 

Časopis slúži aj ako kronika. 
 

Aké máte práva? 

 

Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho 
súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, 
na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne 
u prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných 
údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali. 
 

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme 
k dispozícii, ako aj informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov 
Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný 
spôsob ich použitia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými 
prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.  
 

Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť 
a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak sú tieto údaje nepresné, alebo ich 
treba doplniť, požiadajte o ich úpravu, aktualizovanie alebo doplnenie. 
 

Právo na výmaz - máte právo požiadať o výmaz Vašich osobných údajov, napríklad 
v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali už viac nie sú potrebné na pôvodného 
účelu spracovania. Vaše právo na vymazanie osobných údajov je treba posúdiť z hľadiska 
právnych predpisov a lehôt na ich uchovávanie, čo znamená, že nebudeme môcť výmaz 
uskutočniť, ak postupujeme podľa osobitných predpisov. 

 

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený požiadať, aby 
Vaše osobné údaje neboli ďalej používané. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné 
údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje 
nepotrebujeme používať. 
 

Právo na prenosnosť osobných údajov – za určitých okolností máte právo požiadať 
o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. 
Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe 
súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. 



 

Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich 
legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený 
dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme ďalej Vaše osobné údaje spracúvať. 
 

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že 
Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na 
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,   so   sídlom  na Hraničnej ul. 12, 
820 07 Bratislava. 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). 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         


