
INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH 

ÚDAJOV AKÝCHKOĽVEK FYZICKÝCH OSÔB, KTORÝCH ÚDAJE OBEC ČASTÁ 

V RÁMCI PLNENIA SVOJICH ZÁKONNÝCH ÚLOH SPRACÚVA 

 

na nasledovné účely vyplývajúce z právnych predpisov [spracúvanie Vašich osobných údajov 

musí naša Obec Častá urobiť kvôli plneniam zákonných povinností v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) 

GDPR alebo pre plnenie úloh vo verejnom záujem]: 

 

vybavovanie žiadosti o sprístupnenie 

informácií a ich evidencia 

vedenie účtovníctva a fakturácie, platobný 

styk, príjmové a výdavkové doklady 

realizácia verejných obstarávaní vedenie matriky a matričné služby 

evidencia obyvateľstva a hlásenie pobytu evidencia samostatne hospodáriacich 

roľníkov 

evidencia prideľovania bytov správa miestnych daní a poplatkov 

prenesený výkon štátnej správy – stavebná 

agenda (zahŕňa aj vyvesovanie úradných 

dokumentov na úradnej tabuli) 

prenesený výkon štátnej správy – 

prejednávanie priestupkov aj správnych 

deliktov 

poskytovanie sociálnych služieb vedenie obecných kroník 

poskytovanie jednorazových dávok v hmotnej 

núdzi 

osvedčovanie podpisov na listinách 

a osvedčovanie listín 

sťažnosť na ochranu svojich práv alebo pre 

nedostatky voči obci alebo jej pracovníkom 

obecné voľby a ich agenda vrátane voličských 

zoznamov a delegačných listín 

oznámenia zhromaždení oznamovanie verejných športových podujatí 

oznamovanie verejných kultúrnych podujatí prijímanie a vybavovanie petícií 

prenesený výkon štátnej správy – agenda 

ochrany ovzdušia 

prenesený výkon štátnej správy – agenda 

ochrany prírody a krajiny (vrátane povolení na 

výrub drevín) 

prenesený výkon štátnej správy – agenda 

miestnych komunikácií 

prenesený výkon štátnej správy – povolenia 

na odber podzemných vôd 

agenda odpadového hospodárstva vrátane 

dodávania zberných nádob 

podávanie žiadostí o výpis a odpis z registra 

trestov 

agenda číslovania stavieb evidencia správnych poplatkov 

evidencia a vydávanie rybárskych lístkov agenda žiadostí o prístup k predarchívnej 

úschove registratúrnych záznamov 

agenda štátneho fondu rozvoja bývania evidencia cudzincov v obci 

správa obecných pohrebísk správa trhových miest obce (najmä povoľovanie 

predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhovom mieste) 

evidencia pamiatkového fondu na území obce 

 

 



 

Prevádzkovateľ (ten, kto určuje, na čo a ako sa spracujú Vaše osobné údaje): 

Obec Častá 

Hlavná 168, 900 89 Častá 

IČO: 00304701 

e-mailová adresa prevádzkovateľa: podatelna@casta.sk 

telefonický kontakt prevádzkovateľa: 033/64 95 427 

 

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov Vám zodpovie prípadné otázky týkajúce sa 

spracúvania Vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať takto: 

e-mailová adresa zodpovednej osoby prevádzkovateľa:  podatelna@casta.sk 

telefonický kontakt zodpovednej osoby prevádzkovateľa: 033/6495 427 

 

Osobné údaje sú akékoľvek informácie, na základe ktorých možno určiť (identifikovať) fyzickú 

osobu. 

 

Vaše osobné údaje spracovávame v tomto rozsahu: 

vybavovanie žiadosti o sprístupnenie 

informácií a ich evidencia: 

§ 14 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám:  

- Meno, priezvisko / názov/obchodné meno 

žiadateľa,  

- adresa pobytu / sídlo 

realizácia verejných obstarávaní: zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní: 

- Meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum 

narodenia (ak nebolo priradené 

identifikačné číslo), e-mailová adresa 

a telefónne číslo 

vedenie účtovníctva a fakturácie, platobný 

styk, príjmové a výdavkové doklady: 

Zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH: 

- Meno, priezvisko / názov 

- adresa sídla, miesto podnikania, 

prevádzkarne / bydliska alebo adresu 

miesta, kde sa obvykle zdržiava 

- ucto@casta.sk, 033 / 64 00 158, 

- IČO pre daň, číslo účtu 

vedenie matriky a matričné služby: Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách: 

- údaje o narodení, uzavretí manželstva 

a úmrtí 

- údaje o osvojení, určení rodičovstva, 

rozvode manželstva 

- Meno, priezvisko, pohlavie, rodné číslo 
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dieťaťa,  

- meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum 

narodenia, miesto narodenia, štátne 

občianstvo, miesto trvalého pobytu rodičov 

dieťaťa  

správa miestnych daní a poplatkov: Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady: 

- (FO) Meno, priezvisko, titul, adresa trvalého 

pobytu, rodné číslo, adresa prechodného 

pobytu, 

- LV, parcela číslo, 

- predmet daní a poplatkov, rozhodnutia 

súdov, rozhodnutia exekútorov, dražiteľov, 

notárov a iných orgánov, 

- (PO) názov alebo obchodné meno, sídlo 

alebo miesto podnikania, IČO 

evidencia obyvateľstva a hlásenie pobytu: Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu 

občanov SR a registri obyvateľov SR (§ 4 ods. 

6): 

- Meno, priezvisko, rodné priezvisko, 

- dátum narodenia, miesto narodenia, okres 

narodenia, 

- štát narodenia, ak sa občan narodil 

v zahraničí, 

- adresa nového trvalého pobytu, adresa 

predchádzajúceho trvalého pobytu, 

- rodné číslo,  

- rodinný stav, 

Údaje týkajúce sa vlastníka alebo 

spoluvlastníkov budovy: 

- meno, priezvisko, rodné číslo, číslo 

občianskeho preukazu, adresa trvalého 

pobytu (FO), 

- názov, IČO, sídlo PO, meno a priezvisko 

osoby oprávnenej konať v jej mene (PO) 

obecné voľby a ich agenda vrátane voličských 

zoznamov a delegačných listín: 

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach 

výkonu volebného práva a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov: 

- meno a priezvisko, titul, rodné číslo, ak ide 

o cudzinca, dátum narodenia pokiaľ rodné 



číslo nemá pridelené, štátna príslušnosť, 

názov obce 

- korešpondenčná adresa 

- telef. kontakt, e-mailový kontakt,  

- politická strana ktorá delegovala,  

- zdravotná poisťovňa delegáta, 

- informácie o ZŤP a iné povinné informácie 

pre registráciu ako zamestnanca – člena 

komisií 

- zamestnanie,  

- vek 

prenesený výkon štátnej správy – stavebné 

úrady (zahŕňa aj vyvesovanie úradných 

dokumentov na úradnej tabuli): 

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku: 

- Meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa 

trvalého pobytu,  

- názov, adresa sídla, IČO, telefonický 

a elektronický kontakt,  

- predmet stavebného konania 

 

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní: 

- Meno a priezvisko (FO), 

- názov (PO) 

vedenie obecných kroník: Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení: 

- Meno, priezvisko, fotografia 

prenesený výkon štátnej správy – 

prejednávanie priestupkov aj správnych 

deliktov: 

Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch: 

- titul, meno, priezvisko,  

- adresa pobytu,  

- dátum narodenia alebo rodné číslo, 

- štátna príslušnosť, 

- údaj o doklade totožnosti, 

- miesto, dátum a čas spáchania priestupku, a 

iné (ak sa vyžaduje v zmysle zákona) 

poskytovanie sociálnych služieb: Zákon č. 448/2008  Z. z. o sociálnych službách: 

- Meno, priezvisko FO a titul, adresa trvalého 

pobytu/prechodného pobytu, dátum 

narodenia, rodné číslo,  štátne občianstvo, 

sociálne postavenie FO 

- Meno, priezvisko a podpis lekára so 

špecializáciou, 

- meno, priezvisko a podpis sociálneho 

pracovníka,  



- rodinný stav FO,  

- údaje o príjme FO, 

- údaje o hnuteľnom, nehnuteľnom majetku 

a iných majetkových  právach FO 

- údaje o zdravotnom stave v rozsahu 

nevyhnutnom na dosiahnutie účelu 

poskytovania sociálnej služby u FO, 

- údaje o bytových pomeroch FO,  

- telefónne číslo, adresa pobytu a elektronická 

adresa, 

- číslo účtu banky alebo pobočky 

- ďalšie údaje, ktoré sú v súlade s účelom 

spracúvania a sú nevyhnutné  na účel 

poskytovania sociálnej služby,... 

 

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní: 

FO 

- meno, priezvisko, akademický titul, 

bydlisko, rodné priezvisko,  štátna 

príslušnosť, miesto narodenia, pohlavie, 

rodné číslo, údaj o zákaze činnosti 

týkajúci sa prevádzkovania živnosti, 

- obchodné meno, predmet podnikania, 

IČO, miesto podnikania, adresy 

prevádzkarní, doba podnikania 

PO 

- obchodné meno, sídlo, právna forma, 

osobné údaje osoby alebo osôb, kt. sú 

štatutárnym orgánom, spôsob akým budú 

za PO konať 

 

- miesto a okres narodenia, meno 

a priezvisko otca, meno a priezvisko 

a rodné priezvisko matky, 

- obchodné meno poisťovne 

evidencia samostatne hospodáriacich 

roľníkov: 

Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom 

podnikaní občanov: 

- Meno, priezvisko samostatne 

hospodáriaceho roľníka,  

- mesto trvalého bydliska, 



- rodné číslo 

evidencia prideľovania bytov Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, e-

mailová adresa 

osvedčovanie podpisov na listinách 

a osvedčovanie listín: 

Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín 

a podpisov na listinách okresnými úradmi 

a obcami: 

- Meno, priezvisko,  

- adresa trvalého pobytu,  

- rodné číslo,  

- číslo občianskeho preukazu 

oznamovanie verejných športových podujatí: - Zákon č. 1/2004 Z. z. o organizovaní 

verejných športových podujatí: 

- Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, 

adresa elektronickej pošty a telefonický 

kontakt 

- Na vykonanie odbornej prípravy aj: 

- dátum narodenia 

-  

- Osvedčenie hlavného usporiadateľa 

obsahuje: 

- meno, priezvisko, dátum narodenia, 

- identifikačné číslo, 

- obdobie platnosti osvedčenia, 

- označenie osoby, ktorá viedla odbornú 

prípravu, 

- označenie národného športového zväzu 

 

§ 22 ods. 3 príslušného zákona: 

- meno a priezvisko, 

- rodné číslo alebo číslo identifikačného 

dokladu, ak ide o štátneho príslušníka 

iného štátu,  

- dátum narodenia, 

- pohlavie, 

- adresu trvalého pobytu alebo obdobného 

pobytu, 

- štátnu príslušnosť, 

- príslušnosť alebo iné vzťahy k športovým 

klubom, 

- druh športu, v súvislosti s účasťou na 

ktorom sa osoba dopustila protiprávneho 



konania, 

- fotografiu tváre, 

- údaje o protiprávnom konaní, ktoré bolo 

dôvodom zápisu do evidencie, ku ktorým 

môžu byť v digitálnej forme pripojené 

listiny, obrazové, zvukové a obrazovo-

zvukové záznamy súvisiace s 

protiprávnym konaním,  

- údaje o čase trvania a rozsahu zákazu 

účasti na podujatiach, označenie orgánu, 

ktorý o zákaze rozhodol a dátum 

právoplatnosti rozhodnutia,  

- údaje o výške a splatnosti uloženej 

pokuty, 

- údaje o iných uložených sankciách a 

opatreniach, 

- iné charakteristiky slúžiace na 

identifikáciu fyzickej osoby 

prijímanie a vybavovanie petícií: Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve: 

- Meno, priezvisko, adresa pobytu, podpis 

- e-mailová adresa, tel. číslo 

prenesený výkon štátnej správy – agenda 

ochrany prírody a krajiny (vrátane povolení 

na výrub drevín): 

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 

a krajiny: 

- obchodné meno podnikateľa, názov PO, 

alebo meno a priezvisko FO,  

- adresa sídla alebo miesta podnikania 

podnikateľa, sídlo PO alebo trvalý pobyt 

FO,  

- e-mailová adresa, tel. číslo 

prenesený výkon štátnej správy – povolenia 

na odber podzemných vôd: 

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách: 

- titul, meno, priezvisko, adresa trvalého 

pobytu, doklad preukazujúce skutočnosti 

- overená kópia dokladov o vzdelaní, 

- doklad alebo čestné vyhlásenie o dĺžke 

odbornej praxe 

- e-mailová adresa, tel. číslo 

podávanie žiadostí o výpis a odpis z registra 

trestov: 

Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov: 

FO: Meno, priezvisko, rodné priezvisko, 

adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, 

miesto a okres narodenia, štátne občianstvo,  

pohlavie, rodné číslo, údaje o rodičoch (meno 



a priezvisko a rodné priezvisko) 

PO: obchodné meno/názov, sídlo, IČO, meno, 

priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum 

narodenia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená 

konať v mene právnickej osoby, označenie 

registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná 

evidencia správnych poplatkov: Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch: 

- bude doplnené podľa potvrdenia 

o zaplatení správneho poplatku 

agenda žiadostí o prístup k predarchívnej 

úschove registratúrnych záznamov: 

- Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch 

a registratúrach: 

- Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu 

FO 

- údaje o vzdelaní 

 

Podmienky prístupu k archívnym 

dokumentom (§ 12 ods. 4): 

- meno a priezvisko, 

- rodné číslo, 

- adresa trvalého pobytu a adresa 

prechodného pobytu, 

- druh a číslo preukazu totožnosti,  

- údaje o požadovanom archívnom 

dokumente, ktoré sú mu známe, 

- účel využitia, 

- meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby 

alebo názov, sídlo a identifikačné číslo 

právnickej osoby, na potreby ktorej žiada 

o prístup k archívnym dokumentom,  

- vyhlásenie o tom, či je pôvodcom 

archívnych dokumentov, jeho právnym 

nástupcom alebo vlastníkom archívnych 

dokumentov.  

evidencia cudzincov v obci: Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov: 

- meno, priezvisko, dátum a miesto 

narodenia, štátnu príslušnosť, adresu 

trvalého pobytu a adresu pobytu v 

Slovenskej republike pozývaného 

štátneho príslušníka tretej krajiny spolu s 

menom, priezviskom a dátumom 



narodenia jeho detí, ak cestujú spolu s 

pozývaným štátnym príslušníkom tretej 

krajiny (§ 19 ods. 3) 

poskytovanie jednorazových dávok v hmotnej 

núdzi: 

Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej 

núdzi: 

- meno, priezvisko, dátum narodenia, 

rodné číslo, rodinný stav, adresu pobytu 

členov domácnosti,  

- adresu na doručovanie písomností a 

adresu alebo číslo účtu v banke alebo v 

pobočke zahraničnej banky na území SR 

na poukazovanie pomoci v hmotnej núdzi 

a osobitného príspevku,  

- údaje o príjme, bytových pomeroch, 

nárokoch a údaje o majetku členov 

domácnosti; to neplatí, ak ide o žiadosť o 

poskytnutie osobitného príspevku. (§ 19 

ods. 2) 

 

Podľa § 31 ods. 3: 

- meno, priezvisko a titul, 

- druh pobytu, 

- rodné číslo, ak je pridelené, a dátum 

narodenia, 

- rodinný stav, 

- štátne občianstvo, 

- sociálne postavenie, 

- údaje o príjme, 

- údaje o hnuteľnom majetku, nehnuteľnom 

majetku a iných majetkových právach, 

- údaje o zdravotnom stave v rozsahu 

nevyhnutnom na dosiahnutie účelu 

poskytovania pomoci v hmotnej núdzi,  

- údaje o bytových pomeroch, 

- telefónne číslo, adresa pobytu a 

elektronická adresa, 

- číslo účtu banky alebo pobočky 

zahraničnej banky a kód banky alebo kód 

pobočky zahraničnej banky,  

- ďalšie údaje, ktoré sú v súlade s účelom 

spracúvania a sú nevyhnutné na účel 



poskytovania pomoci v hmotnej núdzi a 

osobitného príspevku.  

sťažnosť na ochranu svojich práv alebo pre 

nedostatky voči obci alebo jej pracovníkom: 

Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach: 

- meno, priezvisko, adresa pobytu 

sťažovateľa,  

- e-mailová adresa, tel. číslo, 

- podpis 

oznámenia zhromaždení: Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom 

práve: 

- Meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko 

zvolávateľa,  

- meno a priezvisko a bydlisko, toho, kto je 

splnomocnený konať v zastúpení 

zvolávateľa, podatelna@casta.sk, tel.: 

033/6495 427 

oznamovanie verejných kultúrnych podujatí: § 3 ods. 2 zákona č. 96/1991 Zb. o verejných 

kultúrnych podujatiach: Meno, priezvisko, 

adresa trvalého pobytu, podatelna@casta.sk, 

tel.: 033/6495 427 

prenesený výkon štátnej správy – agenda 

ochrany ovzdušia: 

Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší: 

- Meno, priezvisko, osoby kt. vykonáva 

dozor a číslo služobného preukazu, 

- Meno, priezvisko a podpis osoby, kt. 

schválila poverenie, 

- Meno, priezvisko prizvanej osoby, 

evidenčné číslo občianskeho preukazu,  

- adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa, 

tel. číslo 

prenesený výkon štátnej správy – agenda 

miestnych komunikácií: 

Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, e-

mailová adresa, tel. číslo 

agenda odpadového hospodárstva vrátane 

dodávania zberných nádob: 

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch: 

- Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, 

číslo dokladu totožnosti (§ 16 ods. 8) 

- podatelna@casta.sk, tel.: 033/6495 427 

agenda číslovania stavieb Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení: 

- Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu 

evidencia a vydávanie rybárskych lístkov Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve: 

- Meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, 

rodné číslo, 

- identifikačné údaje o vodnej ploche, 



- výpis z LV, nájomná zmluva, 

- odborné vzdelanie žiadateľa so 

zameraním na chov rýb 

agenda štátneho fondu rozvoja bývania Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde 

rozvoja bývania: 

- Meno, priezvisko, a rodné priezvisko,  

- adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, 

- rodné číslo, 

- štátna príslušnosť, 

- rodinný stav.  

správa obecných pohrebísk Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve: 

- Meno, priezvisko mŕtveho,  

- miesto a dátum narodenia,  

- miesto a dátum úmrtia, rodné číslo 

- meno priezvisko a adresa trvalého 

pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba  

evidencia pamiatkového fondu na území obce Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane 

pamiatkového fondu: 

- údaje o vlastníkovi (Meno, priezvisko, 

akademický titul, kontaktné údaje) 

správa trhových miest obce (najmä povoľovanie 

predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhovom mieste) 

Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach 

predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach: 

- Meno, priezvisko, adresa trvalého 

bydliska správcu trhoviska 

 

 

Vaše osobné údaje spracúvame podľa takéhoto oprávnenia: 

vybavovanie žiadosti o sprístupnenie 

informácií a ich evidencia: 

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - § 14 ods. 2 a § 20 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám 

realizácia verejných obstarávaní: čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – najmä § 26 ods. 8 

a 9, § 64 ods. 5 a 6, § 113 ods. 9, ale aj iné 

ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní 

vedenie účtovníctva a fakturácie, platobný 

styk, príjmové a výdavkové doklady: 

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - § 74 zákona č. 

222/2004 Z. z. o DPH, § 10, § 23a ods. 10 spolu 

s § 23b ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o 

účtovníctve, § 88 zákona č. 492/2009 Z. z. o 

platobných službách, § 2 a § 7 zákona č. 

152/1994 Z. z. o sociálnom fonde, 



vedenie matriky a matričné služby: čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – zákon č. 154/1994 

Z. z. o matrikách 

správa miestnych daní a poplatkov: čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – zákon č. 582/2004 

Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

evidencia obyvateľstva a hlásenie pobytu: čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – zákon č. 253/1998 

Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej 

republiky a registri obyvateľov Slovenskej 

republiky 

obecné voľby a ich agenda vrátane voličských 

zoznamov a delegačných listín: 

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – zákon č. 180/2014 

Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

prenesený výkon štátnej správy – stavebné 

úrady (zahŕňa aj vyvesovanie úradných 

dokumentov na úradnej tabuli): 

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – zákon č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku a zákon č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní 

vedenie obecných kroník: čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - § 4 ods. 3 písm. s) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

prenesený výkon štátnej správy – 

prejednávanie priestupkov aj správnych 

deliktov: 

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – najmä zákon č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch, ako aj všetky 

osobitné zákony uvedené v tejto tabuľke 

právnych základov 

poskytovanie sociálnych služieb: čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – zákon č. 448/2008 

Z. z. o sociálnych službách a o zmene a 

doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský 

zákon) 

evidencia samostatne hospodáriacich 

roľníkov: 

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – zákon č. 105/1990 

Zb. o súkromnom podnikaní občanov 

evidencia prideľovania bytov čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR – plnenie úloh vo 

verejnom záujme, poskytovanie bývania 

sociálne slabším rodinám prostredníctvom 

obecného bytového fondu 

osvedčovanie podpisov na listinách 

a osvedčovanie listín: 

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – § 4 ods. 3 písm. r) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení + 

zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a 

podpisov na listinách okresnými úradmi a 

obcami 

oznamovanie verejných športových podujatí: čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – zákon č. 1/2014 Z. 



z. o organizovaní verejných športových 

podujatí 

prijímanie a vybavovanie petícií: čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – zákon č. 85/1990 

Zb. o petičnom práve 

prenesený výkon štátnej správy – agenda 

ochrany prírody a krajiny (vrátane povolení 

na výrub drevín): 

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – zákon č. 543/2002 

Z. z. o ochrane prírody a krajiny 

prenesený výkon štátnej správy – povolenia 

na odber a iné užívanie vôd: 

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – § 63 zákona č. 

364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona 

Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o 

priestupkoch v znení neskorších predpisov 

(vodný zákon) 

podávanie žiadostí o výpis a odpis z registra 

trestov: 

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – zákon č. 330/2007 

Z. z. o registri trestov 

evidencia správnych poplatkov: čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – zákon č. 145/1995 

Z. z. o správnych poplatkoch 

agenda žiadostí o prístup k predarchívnej 

úschove registratúrnych záznamov: 

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – zákon č. 395/2002 

Z. z. o archívoch a registratúrach 

evidencia cudzincov v obci: čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – zákon č. 404/2011 

Z. z. o pobyte cudzincov 

poskytovanie jednorazových dávok v hmotnej 

núdzi: 

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – zákon č. 417/2013 

Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi 

sťažnosť na ochranu svojich práv alebo pre 

nedostatky voči obci alebo jej pracovníkom: 

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – zákon č. 9/2010 Z. 

z. o sťažnostiach 

oznámenia zhromaždení: čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – zákon č. 84/1990 

Zb. o zhromažďovacom práve 

oznamovanie verejných kultúrnych podujatí: čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – zákon č. 96/1991 

Zb. o verejných kultúrnych podujatiach 

prenesený výkon štátnej správy – agenda 

ochrany ovzdušia: 

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – zákon č. 137/2010 

Z. z. o ovzduší 

prenesený výkon štátnej správy – agenda 

miestnych komunikácií: 

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – zákon č. 135/1961 

Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 

zákon) 

agenda odpadového hospodárstva vrátane 

dodávania zberných nádob: 

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – zákon č. 79/2015 

Z. z. o odpadoch 

agenda číslovania stavieb čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – § 2c zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

evidencia a vydávanie rybárskych lístkov čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – zákon č. 139/2002 

Z. z. o rybárstve 

agenda štátneho fondu rozvoja bývania čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – zákon č. 150/2013 



Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania 

správa obecných pohrebísk čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – zákon č. 131/2010 

Z. z. o pohrebníctve 

evidencia pamiatkového fondu na území obce čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – zákon č. 49/2002 

Z. z. o ochrane pamiatkového fondu 

správa trhových miest obce (najmä povoľovanie 

predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhovom mieste) 

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – zákon č. 178/1998 

Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a 

poskytovania služieb na trhových miestach a 

o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský 

zákon) 

 

 

Ako dlho Vaše osobné údaje spracovávame? 

vybavovanie žiadosti o sprístupnenie 

informácií a ich evidencia: 

5 rokov 

realizácia verejných obstarávaní: 5 rokov 

vedenie účtovníctva a fakturácie, platobný 

styk, príjmové a výdavkové doklady: 

10 rokov 

vedenie matriky a matričné služby: 100 rokov 

správa miestnych daní a poplatkov: 5 – 20 rokov 

evidencia obyvateľstva a hlásenie pobytu: Evidencia obyvateľstva – 10 rokov 

Hlásenie pobytu – 2 roky po zrušení trvalého 

pobytu 

obecné voľby a ich agenda vrátane voličských 

zoznamov a delegačných listín: 

5 rokov 

prenesený výkon štátnej správy – stavebné 

úrady (zahŕňa aj vyvesovanie úradných 

dokumentov na úradnej tabuli): 

10 rokov 

vedenie obecných kroník: V súlade so zákonom o registratúre 

a príslušným zákonom (viď vyššie) 

prenesený výkon štátnej správy – 

prejednávanie priestupkov aj správnych 

deliktov: 

Priestupkové konanie  - 5 rokov 

Správne konanie – 10 rokov 

poskytovanie sociálnych služieb: 3 – 20 rokov 

evidencia samostatne hospodáriacich 

roľníkov: 

10 rokov 

evidencia prideľovania bytov 20 rokov od pridelenia bytov 

osvedčovanie podpisov na listinách 

a osvedčovanie listín: 

10 rokov 



oznamovanie verejných športových podujatí: 10 rokov 

prijímanie a vybavovanie petícií: 5 rokov 

prenesený výkon štátnej správy – agenda 

ochrany prírody a krajiny (vrátane povolení 

na výrub drevín): 

5 – 10  rokov 

prenesený výkon štátnej správy – povolenia 

na odber podzemných vôd: 

10 rokov 

podávanie žiadostí o výpis a odpis z registra 

trestov: 

5 rokov 

evidencia správnych poplatkov: 10 rokov 

agenda žiadostí o prístup k predarchívnej 

úschove registratúrnych záznamov: 

5 rokov 

evidencia cudzincov v obci: V súlade so zákonom o registratúre 

a príslušným zákonom viď vyššie 

poskytovanie jednorazových dávok v hmotnej 

núdzi: 

5 rokov 

sťažnosť na ochranu svojich práv alebo pre 

nedostatky voči obci alebo jej pracovníkom: 

10 rokov 

oznámenia zhromaždení: V súlade so zákonom o registratúre 

a príslušným zákonom viď vyššie 

oznamovanie verejných kultúrnych podujatí: 10 rokov 

prenesený výkon štátnej správy – agenda 

ochrany ovzdušia: 

10 rokov 

prenesený výkon štátnej správy – agenda 

miestnych komunikácií: 

5 rokov 

agenda odpadového hospodárstva vrátane 

dodávania zberných nádob: 

10 rokov 

agenda číslovania stavieb 10 rokov 

evidencia a vydávanie rybárskych lístkov 5 rokov 

agenda štátneho fondu rozvoja bývania 10 rokov 

správa obecných pohrebísk 10 rokov 

evidencia pamiatkového fondu na území obce V súlade so zákonom o registratúre 

a príslušným zákonom viď vyššie 

správa trhových miest obce (najmä povoľovanie 

predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhovom mieste) 

10 rokov 

 

 

Odkiaľ máme Vaše osobné údaje?  

vybavovanie žiadosti o sprístupnenie Poskytnuté priamo dotknutou osobou. 



informácií a ich evidencia: 

realizácia verejných obstarávaní: Poskytnuté priamo dotknutou osobou. 

vedenie účtovníctva a fakturácie, platobný 

styk, príjmové a výdavkové doklady: 

Poskytnuté priamo dotknutou osobou. 

vedenie matriky a matričné služby: Poskytnuté priamo dotknutou osobou. 

Registrom obyvateľstva, súdom, PZ, súdnym 

lekárom, pohrebnou službou 

správa miestnych daní a poplatkov: Poskytnuté priamo dotknutou osobou., 

exekútorom, súdom, Finančnou správou, 

Katastrom nehnuteľností, notárom 

evidencia obyvateľstva a hlásenie pobytu: Poskytnuté priamo dotknutou osobou., 

registrom obyvateľstva, matričným úradom 

obecné voľby a ich agenda vrátane voličských 

zoznamov a delegačných listín: 

Poskytnuté priamo dotknutou osobou., 

matričným úradom, registrom obyvateľstva, 

okresným úradom, politickými stranami a 

hnutiami 

prenesený výkon štátnej správy – stavebné 

úrady (zahŕňa aj vyvesovanie úradných 

dokumentov na úradnej tabuli): 

Poskytnuté priamo dotknutou osobou., 

katastrálnym úradom, registrom 

obyvateľstva, stavebníkom a ním poverenou 

osobou 

vedenie obecných kroník: Poskytnuté priamo dotknutou osobou., 

mestom, archívom, múzeom a i. 

prenesený výkon štátnej správy – 

prejednávanie priestupkov aj správnych 

deliktov: 

Poskytnuté priamo dotknutou osobou., PZ 

SR, MSP, oznamovateľom, kamerový systém, 

katastrálny úrad, štátny stavebný dohľad, 

nadriadené orgány, dotknuté orgány 

poskytovanie sociálnych služieb: Poskytnuté priamo dotknutou osobou., 

lekárom, registrom obyvateľstva,  

evidencia samostatne hospodáriacich 

roľníkov: 

Poskytnuté priamo dotknutou osobou. 

evidencia prideľovania bytov Poskytnuté priamo dotknutou osobou. 

osvedčovanie podpisov na listinách 

a osvedčovanie listín: 

Poskytnuté priamo dotknutou osobou. 

oznamovanie verejných športových podujatí: Poskytnuté priamo dotknutou osobou. 

prijímanie a vybavovanie petícií: Poskytnuté priamo dotknutou osobou. 

prenesený výkon štátnej správy – agenda 

ochrany prírody a krajiny (vrátane povolení 

na výrub drevín): 

Poskytnuté priamo dotknutou osobou., 

orgánmi ŽP, ŠOP, inšpektorátom ŽP 

prenesený výkon štátnej správy – povolenia 

na odber podzemných vôd: 

Poskytnuté priamo dotknutou osobou., 

orgánmi ŽP, ŠOP, inšpektorátom ŽP 



podávanie žiadostí o výpis a odpis z registra 

trestov: 

Poskytnuté priamo dotknutou osobou. 

registrom 

evidencia správnych poplatkov: Poskytnuté priamo dotknutou osobou. 

agenda žiadostí o prístup k predarchívnej 

úschove registratúrnych záznamov: 

Poskytnuté priamo dotknutou osobou. 

evidencia cudzincov v obci: Poskytnuté priamo dotknutou osobou., 

okresný úrad, orgány PZ SR 

poskytovanie jednorazových dávok v hmotnej 

núdzi: 

Poskytnuté priamo dotknutou osobou., súd, 

kuratela, UPSVaR, MPSVaR, lekár 

sťažnosť na ochranu svojich práv alebo pre 

nedostatky voči obci alebo jej pracovníkom: 

Poskytnuté priamo dotknutou osobou. 

oznámenia zhromaždení: Poskytnuté priamo dotknutou osobou. 

oznamovanie verejných kultúrnych podujatí: Poskytnuté priamo dotknutou osobou. 

prenesený výkon štátnej správy – agenda 

ochrany ovzdušia: 

Poskytnuté priamo dotknutou osobou., 

orgánmi ŽP, ŠOP, inšpektorátom ŽP 

prenesený výkon štátnej správy – agenda 

miestnych komunikácií: 

Poskytnuté priamo dotknutou osobou., 

katastrálny úrad,  

agenda odpadového hospodárstva vrátane 

dodávania zberných nádob: 

Poskytnuté priamo dotknutou osobou., 

orgánmi ŽP, ŠOP, inšpektorátom ŽP 

agenda číslovania stavieb Poskytnuté priamo dotknutou osobou., 

katastrálny úrad, register adries, register 

obyvateľstva 

evidencia a vydávanie rybárskych lístkov Poskytnuté priamo dotknutou osobou., 

orgánmi ŽP, ŠOP, inšpektorátom ŽP 

agenda štátneho fondu rozvoja bývania Poskytnuté priamo dotknutou osobou., 

katastrálny úrad, register adries, register 

obyvateľstva 

správa obecných pohrebísk Poskytnuté priamo dotknutou osobou. 

evidencia pamiatkového fondu na území obce Poskytnuté priamo dotknutou osobou., KPU 

správa trhových miest obce (najmä povoľovanie 

predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhovom mieste) 

- Poskytnuté priamo dotknutou osobou., 

Finančná správa, colná správa, správca daní 

a poplatkov 

 

 

Ste povinný nám poskytnúť Vaše osobné údaje? 

Poskytnutie Vašich osobných údajov na všetky vyššie uvedené účely je nevyhnutné, pretože ich 

naša Obec Častá potrebuje na plnenie svojich zákonných povinností, v prípade účelu evidencie 

prideľovania bytov ich naša Obec Častá potrebuje na riadne zostavovanie a aktualizáciu 

poradovníka na prideľovanie bytov na základe žiadosti, ktorý účel je plnením úloh našej Obce 



Častá realizovaných vo verejnom záujme a je upravený príslušným všeobecne záväzným 

nariadením. 

V prípade neposkytnutia osobných údajov by Obec Častá nemohla plniť svoje zákonné 

povinnosti, resp. nemohla by plniť úlohy vo verejnom záujme, čo by okrem sankcií zo strany 

štátu a jeho orgánov mohlo mať aj nepriaznivý dopad na život v Obci Častá, a to ako 

ekonomický, napr. pre chýbajúce prostriedky pri výbere správnych poplatkov, miestnych daní 

a poplatku a pod., tak aj vo vzťahu k fyzickým osobám, ktorým má Obec Častá poskytovať určité 

služby (napr. fyzické osoby by nemohli dostať riadne stavebné povolenie alebo by nemohli dostávať zberné 

nádoby na odpad a pod.). 

 

Komu budú Vaše osobné údaje poskytované navonok (iné právnické osoby okrem našej Obce 

Častá, ktorým budú Vaše osobné údaje poskytnuté)? 

vybavovanie žiadosti o sprístupnenie 

informácií a ich evidencia: 

Nebudú poskytnuté navonok, sú spracúvané iba 

interne 

realizácia verejných obstarávaní: www.uvo.gov.sk 

vedenie účtovníctva a fakturácie, platobný 

styk, príjmové a výdavkové doklady: 

Auditorská spoločnosť na kontrolu 

účtovníctva 

vedenie matriky a matričné služby: register obyvateľstva 

správa miestnych daní a poplatkov: Finančné riaditeľstvo SR  

evidencia obyvateľstva a hlásenie pobytu: register obyvateľstva 

obecné voľby a ich agenda vrátane voličských 

zoznamov a delegačných listín: 

Nebudú poskytnuté navonok, sú spracúvané iba 

interne 

prenesený výkon štátnej správy – stavebné 

úrady (zahŕňa aj vyvesovanie úradných 

dokumentov na úradnej tabuli): 

www.slovensko.sk 

vedenie obecných kroník: Štátny archív v Bratislave - pobočka Modra 

prenesený výkon štátnej správy – 

prejednávanie priestupkov aj správnych 

deliktov: 

www.slovensko.sk 

poskytovanie sociálnych služieb: Charita Šenkvice, n. o.  

evidencia samostatne hospodáriacich 

roľníkov: 

Nebudú poskytnuté navonok, sú spracúvané iba 

interne 

evidencia prideľovania bytov Nebudú poskytnuté navonok, sú spracúvané iba 

interne 

osvedčovanie podpisov na listinách 

a osvedčovanie listín: 

Nebudú poskytnuté navonok, sú spracúvané iba 

interne 

oznamovanie verejných športových podujatí: Nebudú poskytnuté navonok, sú spracúvané iba 

interne 

prijímanie a vybavovanie petícií: Na úradnej tabuli a na www.slovensko.sk 

prenesený výkon štátnej správy – agenda Kontrolné orgány, www.slovensko.sk 

http://www.slovensko.sk/


ochrany prírody a krajiny (vrátane povolení 

na výrub drevín): 

prenesený výkon štátnej správy – povolenia 

na odber podzemných vôd: 

Kontrolné orgány, www.slovensko.sk 

podávanie žiadostí o výpis a odpis z registra 

trestov: 

Nebudú poskytnuté navonok, sú spracúvané iba 

interne 

evidencia správnych poplatkov: Nebudú poskytnuté navonok, sú spracúvané iba 

interne 

agenda žiadostí o prístup k predarchívnej 

úschove registratúrnych záznamov: 

Štátny archív v Bratislave - pobočka Modra 

evidencia cudzincov v obci: Nebudú poskytnuté navonok, sú spracúvané iba 

interne 

poskytovanie jednorazových dávok v hmotnej 

núdzi: 

Nebudú poskytnuté navonok, sú spracúvané iba 

interne 

sťažnosť na ochranu svojich práv alebo pre 

nedostatky voči obci alebo jej pracovníkom: 

Nebudú poskytnuté navonok, sú spracúvané iba 

interne 

oznámenia zhromaždení: Nebudú poskytnuté navonok, sú spracúvané iba 

interne 

oznamovanie verejných kultúrnych podujatí: Nebudú poskytnuté navonok, sú spracúvané iba 

interne 

prenesený výkon štátnej správy – agenda 

ochrany ovzdušia: 

Kontrolné orgány, www.slovensko.sk 

prenesený výkon štátnej správy – agenda 

miestnych komunikácií: 

Kontrolné orgány, www.slovensko.sk 

agenda odpadového hospodárstva vrátane 

dodávania zberných nádob: 

Kontrolné orgány, www.slovensko.sk 

agenda číslovania stavieb Kontrolné orgány, www.slovensko.sk 

evidencia a vydávanie rybárskych lístkov Nebudú poskytnuté navonok, sú spracúvané iba 

interne 

agenda štátneho fondu rozvoja bývania Nebudú poskytnuté navonok, sú spracúvané iba 

interne 

správa obecných pohrebísk Nebudú poskytnuté navonok, sú spracúvané iba 

interne 

evidencia pamiatkového fondu na území obce Nebudú poskytnuté navonok, sú spracúvané iba 

interne 

správa trhových miest obce (najmä povoľovanie 

predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhovom mieste) 

Finančnej správe, a iným. kontrolným 

orgánom 

 

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín. 



 

Vaše práva k Vašim osobným údajom: 

Právo na prístup k Vašim osobným údajom: 

Máte právo na základe žiadosti získať od našej Obce Častá informácie, aké osobné údaje o Vás 

naša Obec Častá spracúva kvôli jednotlivým účelom a poskytnutie kópie týchto Vašich osobných 

údajov. Práva tretích strán, vrátane iných osôb, ktoré našej Obci Častá poskytli osobné údaje, 

však týmto nemôžu byť obmedzené a cudzie osobné údaje Vám takto naša Obec Častá nemôžu 

sprístupniť. 

 

Právo na opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov: 

Máte právo na základe žiadosti na opravu Vašich nesprávnych osobných údajov a na doplnenie 

Vašich neúplných osobných údajov. Využitím tohto práva korektným spôsobom pomôžete našej 

Obci Častá udržiavať Vaše osobné údaje správne a aktuálne. 

 

Právo na vymazanie Vašich osobných údajov: 

Máte právo na základe žiadosti požiadať o vymazanie výlučne Vašich osobných údajov, ak sa 

ktorýkoľvek z vyššie uvedených účelov ich spracúvania skončil a tieto nie sú potrebné na iný 

zákonný účel spracúvania, alebo ak právny predpis prikazuje vymazať Vaše osobné údaje, alebo 

ak sú Vaše osobné údaje spracúvané nezákonne. 

 

Právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov: 

Máte právo na základe žiadosti o blokáciu Vašich osobných údajov (obmedzenie spracúvania 

Vašich osobných údajov na výlučné uchovávanie Vašich osobných údajov, iné činnosti počas 

blokácie s nimi nemôžme vykonávať), ale len v týchto prípadoch: 

a) obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov v čase overovania ich správnosti; 

b) ak sú Vaše osobné údaje spracovávané nezákonne a zároveň požadujete namiesto 

vymazania Vašich osobných údajov len obmedzenie ich spracovania (len uchovávanie); 

c) potrebujete Vaše osobné údaje na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych 

nárokov. 

 

Právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely: 

Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účel evidencie 

prideľovania bytov zaslaním písomnej žiadosti na adresu Obec Častá, Hlavná č. 168. 900 89  

Častá, na internetovom odkaze www.casta.sk, elektronicky na e-mailovú adresu: 

podatelna@caasta.sk alebo osobným odovzdaním písomnej žiadosti v mieste Obec Častá, Hlavná 

č. 168. 900 89  Častá. 

Po doručení námietky Vaše osobné údaje zlikvidujeme, s výnimkou, ak nastanú tieto dve 

situácie: 

a) Obec Častá Vám preukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú 

nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo preukáže, že Vaše osobné údaje 

http://www.casta.sk/
mailto:podatelna@caasta.sk


spracúvané na účel evidencie prideľovania bytov Obec Častá potrebuje na preukazovanie, 

uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; 

b) ak Vaše osobné údaje Obec Častá používa aj na iné účely, o ktorých sme Vás osobitne 

informovali, potom ich prestaneme používať len na účel evidencie prideľovania bytov, proti 

ktorému ste nám podali Vaše námietky. 

Vaše námietky nemajú vplyv na spracúvanie Vašich osobných údajov pred doručením Vašich 

námietok nižšie uvedeným postupom. 

 

Akým spôsobom môžete uplatniť všetky Vaše práva k osobným údajom: 

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu sídla obecného úradu 

našej Obce Častá - Hlavná 168, 900 89 Častá, alebo na webovom sídle Obce Častá 

https://www.casta.sk/, elektronicky na e-mailovú adresu podatelna@casta.sk alebo osobným 

odovzdaním písomnej žiadosti u zodpovednej osoby našej Obce Častá Ing. Marcely Krchnákovej. 

Pri žiadosti týkajúcej sa Vašich osobných údajov sme povinní overiť Vašu totožnosť, aby sme si 

boli istí, že k Vašim osobným údajom uplatňujete práva skutočne Vy. Overenie totožnosti 

budeme realizovať na základe predloženia k nahliadnutiu Vášho dokladu s fotografiou pri 

osobnom odovzdaní Vašej písomnej žiadosti, v prípade poštovej či elektronickej žiadosti budeme 

v prípade pochybností požadovať od Vás ďalšie informácie na účel spoľahlivého zistenia Vašej 

totožnosti. 

 

Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného 

odkladu, v každom prípade však do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch 

môžeme túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace, ale vždy Vás budeme o dôvodoch predĺženia 

lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. 

Na Vaše žiadosti odpovedáme bezplatne, ale ak by Vaše žiadosti boli neprimerané, zjavne 

neopodstatnené alebo sa často opakujú, môžeme od Vás požadovať primeraný administratívny 

poplatok za ich vybavenie. 

 

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad pre ochranu osobných údajov 

SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27), ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov 

je v rozpore s týmito informáciami, prípadne účinnými právnymi predpismi. 

Predtým Vám však odporúčame kontaktovať našu zodpovednú osobu, ktoré je pripravená 

prípadné Vaše podnety vyriešiť smerom k Vašej spokojnosti. 

 

V každom prípade ste povinný nám poskytnúť len také Vaše osobné údaje, ktoré sú správne, 

úplné a aktuálne. 

mailto:podatelna@casta.sk

