Informovanie voličov o spracúvaní osobných údajov
počas Volieb prezidenta Slovenskej republiky 2019
(ďalej len: „voľby“)
Obec Vozokany (ďalej len: „obec“) informuje občanov – voličov (ďalej len: „dotknuté
osoby“) v súlade s čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie
číslo 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov (ďalej len „Nariadenie“) o spracúvaní ich osobných údajov. Obec pri
spracúvaní osobných údajov uplatňuje tieto zásady:
Zákonnosť - obec spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade s čl. 6 ods. 1
Nariadenia na právnom základe osobitného právneho predpisu Slovenskej republiky
- zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „ zákon č. 180/2014 Z.z.“).
Poskytovanie osobných údajov, najmä povinnosť voliča preukazovať svoju totožnosť
občianskym preukazom alebo iným úradným dokladom, na účel overenia jeho
totožnosti a overenia údajov uvedených v zozname voličov, je zákonnou
požiadavkou v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z.
Obmedzenie účelu spracúvania – obec spracúva osobné údaje dotknutých osôb
v zozname voličov výlučne na účel zabezpečenia priebehu volieb, agendy volieb a
zabezpečenie agendy obce podľa zákona č. 180/2014 Z. z.; osobné údaje nebudú
spracúvané spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.
Minimalizácia osobných údajov – obec zostavuje a vedie stály zoznam voličov
v súlade s § 9 zákona č. 180//2014 Z.z. v ktorom sú uvedené údaje o voličovi: meno,
priezvisko, rodné číslo prípadne dátum narodenia (ak voličom je cudzinec a nemá
pridelené rodné číslo), štátna príslušnosť, názov obce, názov ulice ak sa obec člení
na ulice, súpisné číslo a orientačné číslo domu trvalého pobytu. Tieto údaje sú
spracúvané na písomnostiach pre zabezpečenie konania volieb. Osoby, ktoré
v mene obce vyhotovujú písomnosti pre výkon volieb zabezpečujú, aby sa zamedzilo
svojvoľnému vpisovaniu osobných údajov nad uvedený rámec; o tejto povinnosti boli
poučené aj oprávnené osoby priamo zabezpečujúce priebeh volieb,
Zásada správnosti – obec spracúva správne a aktualizované osobné údaje. Z tohto
dôvodu priebežne zisťuje skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zmenu v stálom
zozname voličov, napríklad ak boli v stálom zozname omylom uvedené nesprávne
údaje, volič zmenil meno, priezvisko, prípadne adresu trvalého pobytu obci, alebo
u voliča nastala prekážka práva voliť.
Minimalizácia uchovávania osobných údajov – obec je oprávnená uchovávať
osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb len po dobu,
ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu spracúvania; zo stáleho zoznamu odstráni
osobné údaje voliča, ktorý sa prihlásil na trvalý pobyt v inej obci, zomrel alebo bol
vyhlásený za mŕtveho, alebo skončil trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
Zásada integrity a dôvernosti - obec zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a
dodržiava bezpečnostné opatrenia pre zabezpečenie ich ochrany. Oprávnené osoby,
ktoré z poverenia obce zabezpečujú konanie volieb boli poučené o zásadách
spracúvania osobných údajov a najmä o povinnosti zachovávať mlčanlivosť
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o údajoch v zozname voličov v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 180/2018 Z.z. a tiež
v súlade s § 79 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Výnimkou pre zbavenie povinnosti mlčanlivosti môže
byť poskytnutie alebo sprístupnenie osobných údajov na základe § 79 ods. 3 zákona
č. 18/2018 Z.z., prípadne iného právneho predpisu Slovenskej republiky.
Informovanie o právach dotknutých osôb – voliči majú právo na informovanie o
spracúvaní ich osobných údajov, najmä na prístup k osobným údajom a ich opravu a
tiež právo podať sťažnosť v prípade spracúvania osobných údajov v rozpore
s Nariadením alebo zákonom č. 18/2018 Z.z. dozornému orgánu, ktorým je Úrad na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;
tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,
https://dataprotection.gov.sk.
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. obec určila zodpovednú osobu, ktorou je
Renáta Burzová
e-mail : ouvozokany@wircom.sk

Jaroslav Bazala,
starosta obce Vozokany
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