
Viac informácií o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na úradnej tabuli mestskej časti a webovom sídle mestskej časti. 

Informácie pre voličov o spracúvaní osobných údajov 

 
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. 

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

Práva dotknutej osoby 

právo na prístup k osobným údajom áno 

právo na opravu osobných údajov áno 

právo na vymazanie osobných údajov nie 

právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov áno 

právo na prenosnosť osobných údajov nie 

právo namietať spracúvanie osobných údajov nie 

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

áno 

Informácie o spracúvaných údajoch 

účel spracúvania zabezpečenie priebehu volieb 

právny základ zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

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

príjemcovia osobných údajov členovia volebných komisií, zamestnanci prevádzkovateľa podľa 
poverenia  

oprávnené záujmy prevádzkovateľa nie 

prenos do tretej krajiny nie 

automatizované individuálne rozhodovanie 
vrátane profilovania 

nie 

Poskytovanie osobných údajov, najmä vo vzťahu k povinnosti voliča preukazovať svoju totožnosť občianskym 
preukazom alebo iným úradným dokladom, ktorý obsahuje podobizeň voliča a všetky údaje uvedené o ňom v zozname 
voličov, je zákonnou požiadavkou v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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