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

 

 
INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE KONTAKTNÉ OSOBY A ASISTENTOV 

SČÍTANIA V SÚVISLOSTI SO SČÍTANÍM OBYVATEĽOV. 
 

                                                                                                                                    

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  Evidencia kontaktnej osoby a asistentov 

sčítania. Odmeňovanie týchto osôb za 
plnenie úloh pri príprave, priebehu 
a vykonaní sčítania obyvateľov, bytov 
a domov na území obce. 

Právny základ   Zákonná povinnosť  
 Čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 
95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane 
osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“) – 

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie 
zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa 
zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, 
domov a bytov v roku 2021, zákona 
431/2020 Z. z. o účtovníctve 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. 
Opis kategórií dotknutých osôb Kontaktné osoby a asistenti sčítania 

Lehota na výmaz  5 rokov (evidencia kontaktnej osoby 

a asistentov sčítania) 
10 rokov (účtovné doklady v rámci 
odmeňovania) 

Opis kategórií osobných údajov Bežné osobné údaje  
Kategórie príjemcov Štatistický úrad Slovenskej republiky ďalšie 
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subjekty, ktorým sa osobné údaje poskytujú v 
zmysle všeobecne záväzných právnych 
predpisov.  

Osobitné kategórie spracúvaných osobných 

údajov 

Spracúvajú 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. 

 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY 

 

Právo na prístup k osobným údajom  ÁNO 

Právo na opravu osobných údajov  ÁNO 

Právo na vymazanie osobných údajov ANO 

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 

  

 Komplexné podmienky prevádzkovateľa týkajúce sa spracúvania osobných údajov sú 
sprístupnené dotknutým osobám na webovom sídle prevádzkovateľa 
https://smolenice.com/gdpr-ochrana-osobnych-udajov/ a v tlačenej forme na obecnom 
úrade.  
 

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa. V prípade neposkytnutia osobných údajov sa dotknutá osoba nebude 

môcť vykonávať funkciu kontaktnej osoby alebo asistenta sčítania, alebo jej nebude možné 
vyplatiť odmenu. 
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