MESTO KOMÁRNO
Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
IČO: 00 306 525
INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNYCH ÚDAJOV PRE VOĽBY DO NR SR 2020
/ OPRÁVNENÍ VOLIČI, KANDIDÁTI NA POSLANCOV DO NR SR, VOLEBNÉ KOMISIE /

V súlade s čl. 13 a čl. 14 Nariadenie EP a Rady ( EÚ ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej len “Nariadenie GDPR” ) Vám týmto poskytujeme
nasledujúce informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nami ako prevádzkovateľom.
1.

Prevádzkovateľ: MESTO KOMÁRNO, IČO: 00 306 525
so sídlom:
Nám. gen. Klapku 1, Komárno 945 01
tel. kontakt:
+421 35 2851-221 , e-mail: prednosta@komarno.sk

2.

Zodpovedná osoba/ osoba poverená agendou ochrany osobných údajov u prevádzkovateľa :
Ing. Ernest Mészáros, telef. kontakt: 0421 905 430 552, e-mail: meszaros.emba@gmail.com

3.

Spracúvané osobné údaje:
Nasledujúca tabuľka znázorňuje prehľad kategórií osobných údajov, ktoré sú o Vás spracúvané ako aj v
každom prípade s tým súvisiace:
• Účely, na ktoré majú byť osobné údaje spracúvané a právny základ pre ich spracúvanie,
• Prípadných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov,
• Dobu uchovávania, alebo ak to nie je možné kritéria na určenie tejto doby.

Osobný údaj

Účel spracúvania

Právny základ

Titul,meno a priezvisko,
Datum narodenia
kandidáta,
Zamestnanie kandidáta
vykonávaného v čase
podania kandidátnej
listiny,
Adresa trvalého pobytu.

Zverejnenie
zoznamu kandidátov
na hlasovacích
lístkoch pre voľby do
NR SR 2020.

Titul, meno a priezvisko,
Rodné číslo,
Dátum narodenia ak ide
o cudzinca, ktorý nemá
pridelené rodné číslo,
Trvalý pobyt / názov
obce, ulica, súpisné a
orientačné číslo domu /.

Vytvorenie zoznamu
voličov oprávnených
voliť poslancov do
NR SR 2020.

Titul,meno a priezvisko,
Datum narodenia,
Adresa trvalého pobytu,
Číslo občianskeého
preukazu.

Príprava a
zabezpečenie
priebehu volieb,
vystavenie preukazu
člena volebnej
komisie,zapisovateľa
volebnej komisie.

Zákonná povinnosť
prevádzkovateľa –Zákon
č.180/2014 Z.z. o
podmienkách výkonu
volebného práva a o
zmene a doplnení
niektorých zákonov v
znení neskorších
predpisov.
Zákonná povinnosť
prevádzkovateľa –Zákon
č.180/2014 Z.z. o
podmienkách výkonu
volebného práva a o
zmene a doplnení
niektorých zákonov v
znení neskorších
predpisov.
Zákonná povinnosť
prevádzkovateľa –Zákon
č.180/2014 Z.z. o
podmienkách výkonu
volebného práva a o
zmene a doplnení
niektorých zákonov v
znení neskorších
predpisov.

4.

Príjemcovia,
kategória príjemcov
Štátna správa –
Okresný úrad,
Ministerstvo vnútra
SR, Štátna komisia
pre voľby a kontrolu
financovania
politických strán,
Volebné orgány.

Doba
uchovávania
5 rokov

Štátna správa –
Okresný úrad,
Ministerstvo vnútra
SR, Štátna komisia
pre voľby a kontrolu
financovania
politických strán,
Volebné orgány.

5 rokov

Štátna správa –
Okresný úrad,
Ministerstvo vnútra
SR, Štátna komisia
pre voľby a kontrolu
financovania
politických strán,
Volebné orgány.

5 rokov

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií
Nebude realizovaný
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5.

Dotknutá osoba má okrem iného aj nasledovné práva:
• Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej
osoby podľa čl. 15 Nariadenia GDPR,
• Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 Nariadenia GDPR,
• Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 Nariadenia GDPR
• Právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa čl. 77 Nariadenia GDPR
• Právo podať návrh na začatie konania podľa ust. § 100 zákona.

6.

Informácie v zmysle čl. 13 ods. 2 písm. e) Nariadenia GDPR:
V súlade s vyššie uvedeným článkom Naraidenia GDPR je prevádzkovateľ povinný Vás informovať:
• či sa poskytovanie údajov vyžaduje na základe zákona alebo zmluvy, alebo sa vyžaduje pre
uzavretie zmluvy,
• či ste povinný poskytnúť údaje, a
• aký možný dôsledok by nastal v prípade neposkytnutia údajov.

Požadované informácie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Osobný údaj
Právny predpis /
Vyžadované pre
zmluva
uzatvorenie
zmluvy
Titul,meno a priezvisko,
Zákon č.180/2014
nie
Datum narodenia
Z.z. o podmienkách
kandidáta,
výkonu volebného
Zamestnanie kandidáta
práva a o zmene a
vykonávaného v čase
doplnení niektorých
podania kandidátnej
zákonov v znení
listiny,
neskorších
Adresa trvalého pobytu. predpisov.
Titul, meno a priezvisko, Zákon č.180/2014
nie
Rodné číslo,
Z.z. o podmienkách
Dátum narodenia ak ide výkonu volebného
o cudzinca, ktorý nemá
práva a o zmene a
pridelené rodné číslo,
doplnení niektorých
Trvalý pobyt / názov
zákonov v znení
obce, ulica, súpisné a
neskorších
orientačné číslo domu /. predpisov.
Titul,meno a priezvisko,
Zákon č.180/2014
nie
Datum narodenia
Z.z. o podmienkách
Adresa trvalého pobytu
výkonu volebného
Číslo občianskeého
práva a o zmene a
preukazu.
doplnení niektorých
zákonov v znení
neskorších
predpisov.

Povinnosť
poskytnúť
údaje
áno

Dôsledky vyplývajúce z
neposkytnutia osobných
údajov
Nemožnosť zaradiť
kandidáta na hlasovací
lístok.

áno

Oprávnený volič nemôže
byť zaradený na zoznam
volič a znemožnené mu
bude právo účasti na
voľbách do NR SR 2020.

áno

Znemožnenie práva byť
členom volebnej
komisie, zapisovateľom
volebnej komisie.

7.

Informácia o zdroji z ktorého pochádzajú osobné údaje:
Vaše osobné údaje boli čerpané zo štátnej evidence o osobnom stave fyzických osôb – matrika.

8.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa pri spracúvaní osobných údajov
prevádzkovateľa nevyužíva.

9.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovej
stránke prevádzkovateľa: www.komárno.sk v časti GDPR .
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