
Viac informácií o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na úradnej tabuli mestskej časti a webovom sídle mestskej časti. 
 
/More information regarding the processing of personal data are available on official table and web site of Municipality of Bratislava-
Staré Mesto. 

Informácie pre žiadateľov o spracúvaní osobných údajov 

/Information for an applicant of personal data processing 

 

 

Podľa čl. 13 a čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri  spracúvaní  osobných  
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“) v  súlade s § 19 a § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

/pursuant to Regulation 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the  processing of personal data and on the free 
movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) and by Act No. 18/2018 Coll. on the 
Protection of Personal Data 

Prevádzkovateľ 

/Controller 

mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
ICO: 00603147 

Sídlo miestneho úradu mestskej časti: 
Vajanského nábrežie 3 
814 21 Bratislava 1 
 
tel.: +421(2)59246111 
fax: +421(2)52920003 
email: podatelna@staremesto.sk 

Zodpovedná osoba – kontakt 

/Data protection officer - contact 

Email: zodpovednaosoba2@staremesto.sk  
Tel.: 02/59 246 328 
 
Email: zodpovednaosoba3@staremesto.sk  
Tel.: 02/59 246 394 

Práva dotknutej osoby 

/Rights of the data subject 

právo na prístup k osobným údajom 

/right of access by the data subject 

áno 

/yes 

právo na opravu osobných údajov 

/right to rectification 

áno 

/yes 

právo na vymazanie osobných údajov 

/right to erasure („right to be forgotten“) 

áno 

/yes 

právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 

/right to restriction of processing 

áno 

/yes 

právo na prenosnosť osobných údajov 

/right to data portability 

áno 

/yes 

právo namietať spracúvanie osobných údajov 

/right to object 

nie 

/no 

právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 
18/2018 Z. z. 

/right to file a complaint to the Institution For the Personal Data 
Protection 

áno 

 

/yes 
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Viac informácií o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na úradnej tabuli mestskej časti a webovom sídle mestskej časti. 
 
/More information regarding the processing of personal data are available on official table and web site of Municipality of Bratislava-
Staré Mesto. 

 

Informácie o spracúvaných údajoch 

/Information of personal data processing 

účel spracúvania 

/order to processing personal data 

vybavovanie žiadosti o vydanie súhlasu obce podľa § 32 ods. 2 písm. 
k) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení 
niektorých predpisov znení neskorších predpisov 

/administer applications for the consent of the municipality within 
pursuant to Section 32 (2) k) of Act no. 404/2011 Coll. On Residence 
of Aliens and its amendments 

právny základ 

/legal basis 

zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení 
niektorých predpisov znení neskorších predpisov 

/Act no. 404/2011 Coll. On Residence of Aliens and its amendments 

doba uchovávania 

/time of retention 

v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach 
v spojení s Registratúrnym plánom miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 

/within pursuant to Act no. 395/2002 Coll. On Archives and Registers 
and its amendments in connection Registration plan of the Local 
Authority Bratislava-Staré Mesto 

príjemcovia osobných údajov 
 
/recipients of personal data 

orgány verejnej moci  
 
/public authorities 

oprávnené záujmy prevádzkovateľa 

/legitimate interests of the operator 

nie 

/no 

prenos do tretej krajiny 

/transfer to third countries 

 

nie 

/no 

automatizované individuálne rozhodovanie 
vrátane profilovania 

/automated individual decision-making, 
including profiling 

nie 

 

/no 

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných údajov má za následok nemožnosť 
vybavenia žiadosti. 
/The provision of personal data is a legal obligation. Failure to provide personal data will make it impossible to process 
an request.  

 


