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Informačná povinnosť Obecného úradu v Smoleniciach týkajúca sa periodika SMOLENICKÉ NOVINY  
 

 
Podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  Rady (EÚ)2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“ alebo „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. 
 
3. Spracúvanie osobných údajov: 
 
Osobné údaje spracúvame zákonným spôsobom, a to iba v medziach právnych základov, ktoré sú ustanovené v 
článku 6 ods. 1 Nariadenia (zjednodušene povedané spracúvať Vaše osobné údaje môžeme iba vtedy, ak ide o 
jeden z týchto dôvodov)1.  Touto cestou si Vás dovoľujeme informovať, že ako prevádzkovateľ spracúvame iba a 
výlučne Vaše osobné údaje, a to na tento účel/y uvedené v prílohe č. 1 a na základe týchto právnych základov. 
 
Na aké účely spracúvame osobné údaje nájdete v prílohe č. 1. 
 
4. Ste povinný nám poskytnúť Vaše osobné údaje?  
 
Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné.  
 
5. Získavame Vaše osobné údaje aj z iných zdrojov, než od Vás?  
 
Všetky osobné údaje, ktoré spracúvame, pochádzajú od dotknutých osôb v otázkach napr. fotografia detí 
uverejnené v časopise od právnych zástupcov, v prípadoch kedy sa spracúva článok o histórií obce pochádzajú 
osobné údaje verejných dostupných zdrojov (napr. knižnica, internet, kronika). 
 
6. 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 

 
1 1 1 Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje iba, ak:  
• dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;  
• spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali 
opatrenia pred uzatvorením zmluvy;  
• spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;  
• spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;  
• spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; 
 • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito 
záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu 
dieťa. 
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narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať 
zálohovanie údaje v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia GDPR. 
 
 
7. Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie? 
 
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje. 
 
8. Budú Vaše osobné údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie? 
 
Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátanie profilovania. 
 
 
9. 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. Elektronickej podobe časopis SMOLENICKÉ NOVINY 
prevádzkovateľ zverejňuje po dobu jedného roka po dni vydania príslušného čísla časopisu SMOLENICKÉ 
NOVINY. 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 po 1ks do 
Slovenskej národnej knižnici v Martine, do Univerzitnej knižnice v Bratislave,  Ministerstvu kultúry SR a do 
Príslušnej regionálnej knižnice v Trnave. 
 
10. Aké sú Vaše práva voči nám v oblasti ochrany osobných údajov?  
Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou 
upozorniť, a to: 
 
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. 
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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). 
 
Príloha č. 1 
 

ÚČELY SPRACÚVANIA OÚ V PERIODIKU – SMOLENICKÉ NOVINY 
 
 

ČASOPIS   

Účel spracúvania   
Účelom spracúvania osobných údajov je informovať 
obyvateľov obce prostredníctvom časopisu 
SMOLENICKÉ NOVINY (ďalej „časopis“). Cieľom 
periodika  je informovať obyvateľov obce o verejnom 
dianí v obci, o oprave ciest o rozličných akciách 
a aktivitách obce.  
Dôvodom vydávania časopisu  je utváranie podmienok 
na kultúrnu, osvetovú, záujmovú, umeleckú a športovú  
činnosť, ktoré sleduje obec (zvýšenie záujmov 
obyvateľov a organizované podujatia). 
 

Právny základ  Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – oprávnený 
záujem. 
V súčinnosti s § 78 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

Aký oprávnený záujem ? Oprávneným záujmom obce je informovať obyvateľov 
obce o aktivitách, činnostiach, dianí v obci ako 
i zvýšenie záujmov obyvateľov obce o organizované 
podujatia. 
 

Opis Kategórií dotknutých osôb dotknuté osoby (uverejnené v časopise) 
Lehota na výmaz  časopis sa v elektronickej podobe zverejňuje po dobu 

(jeden rok po dni vydania príslušného čísla časopisu 
SMOLENICKÉ NOVINY), v zmysle zákona č. 
212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch  sa 
SMOLENICKÉ NOVINY zasielajú Slovenskej národnej 
knižnici v Martine, Univerzitnej knižnici v Bratislave,  
Ministerstvu kultúry SR a Príslušnej regionálnej 
knižnici v Trnave, kde sa archivujú podľa osobitného 
predpisu. 
Má archívnu hodnotu. 

Opis kategórií osobných údajov bežné osobné údaje (napr. fotografie, meno 
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a priezvisko) 

Kategórie príjemcov domácnosť v obci, Slovenská národná  knižnici v 
Martine, Univerzitná knižnici v Bratislave,  Ministerstvo 
kultúry SR a príslušná regionálna knižnica v Trnave, 
ext. grafik  

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. 

 
 

Demografické údaje   

Účel spracúvania  Účelom spracúvania OÚ je zverejnenie štatistických 
(demografických údajov) v časopise SMOLENICKÉ 
NOVINY. 

Právny základ  Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – oprávnený 
záujem  

Aký oprávnený záujem ? Oprávneným záujmom obce je informovať obyvateľov 
obce o demografickom vývoji v obci, resp. štatistikách. 
 

Opis Kategórií dotknutých osôb obyvatelia obce 

Lehota na výmaz  časopis sa v elektronickej podobe zverejňuje po dobu 
(jeden rok po dni vydania príslušného čísla časopisu 
SMOLENICKÉ NOVINY), v zmysle zákona č. 
212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch  sa 
SMOLENICKÉ NOVINY zasielajú Slovenskej národnej 
knižnici v Martine, Univerzitnej knižnici v Bratislave,  
Ministerstvu kultúry SR a Príslušnej regionálnej 
knižnici v Trnave, kde sa archivujú podľa osobitného 
predpisu. 
Má archívnu hodnotu. 

Opis kategórií osobných údajov Ide o agregované údaje, štatistiky koľko ľudí sa 
v určitom časovom období zosobášilo, koľko detí sa 
narodilo atď... 

Kategórie príjemcov domácnosť v obci, Slovenská národná  knižnici v 
Martine, Univerzitná knižnici v Bratislave,  Ministerstvo 
kultúry SR a príslušná regionálna knižnica v Trnave, 
ext. grafik 

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. 

 
 
 

Fotografie v časopise   

Účel spracúvania  Vyhotovovanie a zverejňovanie fotografií, 
videozáznamov na účely propagácie činností  obce. 
Uvedené činnosti vytvárajú podmienky a predpoklady 
na kultúrnu, osvetovú, záujmovú a umeleckú činnosť.   

Právny základ  - súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) 
Nariadenia) alebo zákonného zástupcu dotknutej 
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osoby v prípade maloletého dieťaťa 

Aký oprávnený záujem ? Nie je.  

Opis Kategórií dotknutých osôb Podobizne dotknutých osôb  
Lehota na výmaz  časopis sa v elektronickej podobe zverejňuje po dobu 

(jeden rok po dni vydania príslušného čísla časopisu 
SMOLENICKÉ NOVINY), v zmysle zákona č. 
212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch  sa 
SMOLENICKÉ NOVINY zasielajú Slovenskej národnej 
knižnici v Martine, Univerzitnej knižnici v Bratislave,  
Ministerstvu kultúry SR a Príslušnej regionálnej 
knižnici v Trnave, kde sa archivujú podľa osobitného 
predpisu. 
Má archívnu hodnotu. 

Opis kategórií osobných údajov bežné osobné údaje 

Kategórie príjemcov domácnosť v obci, Slovenská národná  knižnici v 
Martine, Univerzitná knižnici v Bratislave,  Ministerstvo 
kultúry SR a príslušná regionálna knižnica v Trnave, 
ext. grafik 

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. 

 
                                                                           


