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INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNYCH ÚDAJOV PRE SĆÍTANIE OSÔB DOMOV a BYTOV v ROKU 
2021 

 
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 Príjemcovia, 
kategória príjemcov 

Doba 
uchovávania 

Meno a priezvisko 
Adresa trvalého pobytu 
a miesto súčasného 
pobytu 
Datum narodenia, štát a 
miesto narodenia, 
pohlavie 
Rodinný stav 
Štátna príslušnosť, 
národnosť, materinský 
jazyk 
Najvyššie dosiahnuté 
vzdeľanie 
Miesto výkonu 
zamestnania 
Náboženské vyznanie – 
osobitná kategória 
osobných údajov 
 

Príprava a výkon 
preneseného 
výkonu štátnej 
správy s cieľom 
sčítania obyvateľov 
v „Sčítaní 
obyvateľov, domov 
a bytov v roku 2021” 

Spracúvanie je 
nevyhnutné na splnenie 
zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa v 
zmysle čl. 6 ods. 1, 
písm.c / NARIADENIA s 
poukazom na zákon 
č.223/2019 Z.z. o sčítaní 
obyvateľov, domov a 
bytov v r.2021 

Štátna správa, 
Štatistický úrad 
Slovenskej republiky 
( ďalej len „ŠÚ SR” ) 

Doba 
uchovávania a 
formát je 
stanovená 
osobitným 
predpisom v 
zmysle čl. 6 
vykonávacieho 
nariadenia 
(EÚ) 2017/881 

4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií 

Nebude realizovaný 

 

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. 
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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 / 
zmluva 

Vyžadované pre 
uzatvorenie 
zmluvy 

Povinnosť 
poskytnúť 
údaje 

Dôsledky vyplývajúce z 
neposkytnutia osobných 
údajov 

Meno a priezvisko 
Adresa trvalého pobytu a 
miesto súčasného pobytu 
Datum narodenia, štát a 
miesto narodenia, pohlavie 
Rodinný stav 
Štátna príslušnosť, 
národnosť, materinský 
jazyk 
Najvyššie dosiahnuté 
vzdeľanie 
Miesto výkonu 
zamestnania 
Náboženské vyznanie – 
osobitná kategória 
osobných údajov 

 

Zákon č. 223/2019 
Z.z. o sčítaní 
obyvateľov,domov a 
bytov  v roku 2021 

nie áno Nesplnenie zákonnej 
povinnosti občana pri 
sčítaní obyvateľov. 

 

7. Informácia o zdroji z ktorého pochádzajú osobné údaje: 

Ososbné údaje sú poskytované dotknutou osobou. 

 

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 . 

http://www.komárno.sk/

