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INFORMAČNÁ SMERNICA o spracovaní osobných údajov 

V súvislosti s realizáciou požiadaviek Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)  č. 

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 nariadenie 

o ochrane údajov ,,GDPR”), informujeme o zásadách spracúvania vašich osobných údajov 

ako aj o vašich právach, ktoré sú s tým spojené. Nižšie uvedené predpisy majú uplatnenie od 

25. mája 2018. 

I. Informácie a údaje ku kontaktom vo veci osobných údajov  

Správcom vašich osobných údajov spracovávaných mestským úradom v meste Przeworsk je 

starosta mesta Przeworsk.  

Môžete ho kontaktovať nasledovným spôsobom:  

 listom na adresu sídla: Urząd Miasta Przeworska, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk,  

 prostredníctvom elektronickej komunikácie: info@przeworsk.um.gov.pl,  

 telefonicky 16 648 78 44. 

Ak máte otázky týkajúce sa spôsobu a rozsahu spracovania vašich osobných údajov v rozsahu 

pôsobenia mestského úradu mesta Przeworsk, a taktiež o právach ktoré máte, môžete 

kontaktovať úrad pre ochranu osobných údajov na mestskom úrade mesta Przeworsk 

prostredníctvom elektronickej pošty iod@przeworsk.um.gov.pl. 

II. Informácie týkajúce sa osobných údajov 

Správcom osobných údajov je starosta mesta Przeworsk, ktorý spracováva Vaše osobné údaje 

v súlade s platnými právnymi predpismi, uzatvorenými zmluvami a na základe poskytnutého 

súhlasu udeleného na základe čl. 6, ods. 1, pís. a, nariadenia Európskeho parlamentu a rady 

(EÚ) č. 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 

nariadenie o ochrane údajov), Ú.V.EÚ.L.2016.119.1. 

Vaše osobné údaje sú spracovávané za účelom realizácie partnerského projektu s názvom 

„Karpatské mediálne laboratórium”. 

Osobné údaje sa uchovajú po dobu 2 rokov od 31. decembra nasledujúceho po podaní  výkazu 

výdavkov Európskej Komisii, kde sú uvedené konečné výdavky týkajúce sa ukončenia 

projektu. 

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, závislé výhradne na vašom súhlase, ale ich 

neposkytnutím sa nemôžete projektu zúčastniť. 
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III. Zdroj údajov  

Spracovávané osobné údaje je možné získať od účastníkov projektu. 

IV.  Kategórie údajov  

Spracovávané osobné údaje zahŕňajú predovšetkým meno a priezvisko, adresu, vek, číslo 

telefónu, e-mail a iné osobné údaje poskytnuté osobou (a zákonného zástupcu neplnoletej 

osoby), ktorá sa zúčastňuje projektu „Karpatské mediálne laboratórium”. 

V. Príjemcovia osobných údajov 

V súvislosti so spracovaním údajov za účelmi, ktoré sa spomínajú v bode č. 2 príjemcami 

vašich osobných údajov môžu byť: ZDRUŽENIE KARPATSKÝ EUROREGIÓN POĽSKO, 

partner projektu – Svet Mladých n.o. (Slovensko), verejné orgány a štátne úrady alebo iné 

subjekty, oprávnené na základe právnych predpisov alebo vykonávajúce úlohy realizované vo 

verejnom záujme alebo v rámci výkonu verejnej moci, predovšetkým subjekty vykonávajúce 

kontrolnú činnosť mesta Przeworsk. Osobné údaje sú poskytované subjektom 

spracovávajúcich údaje v mene správcu osobných údajov. 

Príjemcami osobných údajov môžu byť aj vykonávatelia služieb pridelených v rámci projektu 

„Karpatské mediálne laboratórium”. 

VI. Práva osoby, ktorej sa údaje týkajú 

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte nasledovné oprávnenia: 

a) právo na prístup k osobným údajom, vrátane práva získať kópiu týchto údajov; 

b) právo žiadať opravu osobných údajov – ak sú nesprávne alebo nekompletné; 

c) právo žiadať odstránenie osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý), v prípade ak: 

 údaje nie sú nevyhnutné pre účely, na ktoré boli poskytnuté, alebo boli iným 

spôsobom spracované, 

 osoba, ktorej sa údaje týkajú, podala námietku voči spracovaniu osobných údajov, 

 osoba, ktorej sa údaje týkajú zrušila súhlas poskytnutý na spracovanie osobných 

údajov, ktorý je základom pre spracovanie údajov a neexistuje iný právny základ pre 

spracovanie údajov, 

 osobné údaje nie sú spracovávané v súlade so zákonom, 

 osobné údaje musia byť odstránené za účelom povinnosti, vyplývajúcej z právnych 

predpisov; 

d) právo žiadať obmedzenie spracovania osobných údajov – v prípade ak: 

 osoba, ktorej sa údaje týkajú spochybňuje správnosť osobných údajov, 

 spracovanie údajov nie je v súlade so zákonom a osoba, ktorej sa údaje týkajú, nechce 

údaje odstrániť, ale žiada ich obmedzenie, 

 správca už nepotrebuje údaje pre svoje účely, ale osoba, ktorej sa údaje týkajú, ich 

potrebuje na obranu alebo za účelom požadovania nápravy, 
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 osoba, ktorej sa údaje týkajú, podala námietku voči spracovaniu údajov, do momentu 

určenia, či legitímne dôvody na strane správcu sú nadriadené voči námietke; 

e) právo na postúpenie údajov – v prípade ak sú splnené všetky nasledovné podmienky: 

 spracovanie osobných údajov sa koná na základe zmluvy uzatvorenej s osobou, ktorej 

sa údaje týkajú alebo na základe súhlasu udeleného touto osobou, 

 spracovanie sa koná automatickým spôsobom;     

f) právo námietky so spracovaním osobných údajov – v prípade ak sú splnené všetky 

nasledovné podmienky: 

 vzniknú príčiny spojené s Vašou konkrétnou situáciou, v prípade spracovania údajov 

na základe úlohy realizovanej vo verejnom záujme, alebo v rámci výkonu verejnej 

moci zo strany správcu, 

 spracovávanie je nevyhnutné za účelom vyplývajúcim z právne opodstatnených 

záujmov realizovaných správcom alebo tretiu stranu, s výnimkou situácií, kedy 

nadriadenú povahu voči týmto záujmom majú záujmy alebo základné práva a slobody 

osoby, ktorej sa údaje tykajú, vyžadujúce ochranu osobných údajov predovšetkým, ak 

osoba, ktorej sa údaje týkajú je dieťa. 

 

V prípade, kedy sa spracovávanie osobných údajov koná na základe súhlasu osoby so 

spracovaním osobných údajov (čl. 6 ods. 1 pís. a GDPR), máte právo tento súhlas kedykoľvek 

zrušiť. Zrušenie nemá vplyv na správnosť spracovania, ktoré sa uskutočnilo na základe 

súhlasu pred jeho zrušením, s platným právom. 

 

V prípade zistenia, že Vaše údaje nie sú spracovávané mestským úradom Przeworsk v súlade 

so zákonom, máte právo podať žalobu na dozorný orgán, príslušný vo veci ochrany osobných 

údajov, t.j. riaditeľovi Úradu na ochranu osobných údajov. 

 

V prípade, kedy sa spracovávanie osobných údajov koná na základe súhlasu osoby, ktorej sa 

údaje týkajú, poskytnutie Vašich osobných údajov správcovi je dobrovoľné. 

Poskytnutie osobných údajov je povinné, v situácii, kedy podmienku spracovávania osobných 

údajov tvorí právny predpis alebo zmluvy uzatvorená medzi stranami. 

Informácie o zautomatizovanom rozhodnutí, vrátane profilovania 

Vaše údaje môžu byť spracované automaticky a nebudú sa profilovať. 


