1.GDPR:
Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov
Vážený občan,
v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany prevádzkovateľa Vám ako osobe, o
ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa
článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len
„Nariadenie“).
Vaše osobné údaje sú spracúvané s cieľom zabezpečenia realizácie a plnenia povinností
prevádzkovateľa, ako aj na ďalšie účely nevyhnutné na plnenie zákonných povinností
prevádzkovateľa, ďalej vo verejnom záujme podľa osobitných predpisov, na základe zmluvných
a predzmluvných vzťahov a na základe súhlasu dotknutej osoby. Vaše osobné údaje sú spracúvané
len na základe zákonných podmienok (právneho základu - oprávnenia na spracúvanie osobných
údajov), ktoré vyplývajú z Nariadenia, Zákona o ochrane osobných údajov alebo iných osobitných
predpisov (napríklad Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov). Ako prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť
poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov
štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.
Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad
s dodávateľmi niektorých služieb - sprostredkovateľmi. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany
používať Vaše osobné údaje len na opísané účely a iba v súlade s našimi pokynmi, a na základe
uzatvorenej zmluvy o sprostredkovaní (podrobnosti o poskytnutí osobných údajov pri jednotlivých
účeloch spracúvania).
Vaše osobné údaje sú uchovávané bezpečne, v súlades bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa
a sprostredkovateľa. Prístup k Vašim osobným údajom majú v súlades bezpečnostnou politikou
prevádzkovateľa iba osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov.
Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlades retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových
úložísk budú Vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako to v súlades pravidlami zálohovania bude
možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia najmä k zabezpečeniu ich
dostupnosti v prípade potencionálneho bezpečnostného incidentu (narušenie integrity, dôvernosti
alebo dostupnosti osobných údajov). Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov
v súlades bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákonao ochrane osobných údajov. Vaše
osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú
potrebné na účely spracovania. Lehoty uchovávania jednotlivých dokumentov súvisiacich s plnením
zákonných povinností prevádzkovateľa sú uvedené v registratúrnom pláne a pri jednotlivých účeloch
spracúvania.
Na realizáciu niektorých úkonov vyplývajúcich zo zákonných povinnosti prevádzkovateľa je
poskytnutie osobných údajov zákonnou povinnosťou dotknutej osoby a toto poskytnutie osobných
údajov je tiež nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou
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osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov dotknutou osobou v rozsahu nevyhnutnom na
plnenie zákonných povinností alebo na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov, nebude
prevádzkovateľ schopný plniť svoje zákonné povinnosti alebo povinnosti vyplývajúce zo zmluvného
vzťahu. Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok ukončenie alebo nerealizáciu úkonov
vyplývajúcich prevádzkovateľovi z osobitných predpisov (napríklad nevyplatenie finančných nárokov)
a pod.
Poskytnutie osobných údajov na základe čl. 6, ods. 1, písm. a) Nariadenia (súhlas dotknutej osoby)
má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť
spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
V prípade, ak máte záujem získať podrobnejšie informácie ako sú uvedené v tomto dokumente,
obráťte sa, prosím, na osobu zodpovednú za ochranu údajov (viď nižšie).
Tento dokument bude aktualizovaný (napr. na základe zosúladenia so zmenou právnej úpravy) aj bez
upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením na našom
webovom sídle alebo priamo u nás.

Záznamy o spracovateľských činnostiach :
1. Príloha č. 3 -2
2. Príloha č. 3 -1
Uchádzači o zamestnanie:
1 Príloha č. 3 - 3

2.Kontaktný formulár :
Príloha č. 5 -7
Svojim podpisom udeľujem Obec Granč – Petrovce, so sídlom Gašparovec 107/8, 053 05 Granč Petrovce IČO: 00329070, (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“)
súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov
pre účel: získavania
meno, priezvisko, e-mail, telefonický kontakt, predmet záujmu/dopytu
na obdobie komunikácie prostredníctvom kontaktného formulára

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným
a jednoznačným prejavom mojej vôle. Bol/-a som informovaný/-á, že po uplynutí doby, na ktorú som tento
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súhlas udelil/-a, resp. po jeho odvolaní, budú moje osobné údaje mechanicky zlikvidované (skartované)
a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.

Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:
1) moje osobné údaje nebudú poskytované iným príjemcom / budú poskytnuté povereným zamestnancom
prevádzkovateľa IS
2) moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu
a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.
3) ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným údajom, ktoré sa
ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti
spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.
4) v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad
na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
5) beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných do tretej krajiny sa neuskutočňuje.
6) beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.
Mám právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený. Toto
právo môžem uplatniť e-mailom, telefonicky alebo zaslaním písomnej žiadosti doporučene s uvedením textu
„GDPR“ na kontaktné údaje uvedené nižšie.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Ďalšie informácie určené dotknutým osobám sú uvedené a zverejnené prostredníctvom informačnej
povinnosti v priestoroch obecného úradu na informačnej tabuli a na oficiálnom webovom sídle
prevádzkovateľa www.grancpetrovce.sk
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