
Informácie pre účastníkov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Bratislava-Karlova Ves 
 

Ochrana súkromia je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov v rámci 

zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves postupujeme v súlade 

s účinnými právnymi predpismi a chránime ich s maximálnou možnou starostlivosťou. 

Odporúčame Vám, aby ste si tieto informácie pozorne prečítali. V týchto informáciách sa dozviete, 

ako pracujeme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k 

spracúvaniu Vašich osobných údajov, a ostatné dôležité informácie o spracúvaní Vašich osobných 
údajov. 

Tieto informácie sa môžu občas meniť v závislosti od úpravy právnych noriem, aktuálnu verziu 

nájdete vždy na našej internetovej stránke www.karlovaves.sk  Na podstatné zmeny Vás 

upozorníme tým spôsobom, akým Vám tieto informácie poskytujeme aj teraz. 

 

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

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 

Námestie sv. Františka 8  

842 62 Bratislava 

IČO: 00 603 520 

e-mailová adresa: podatelna@karlovaves.sk 

telefonický kontakt: 02/707 11 111 

(ďalej len „prevádzkovateľ“) 

 

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu:  Mgr. Martina Bendíková 

   zodpovednaosoba@karlovaves.sk 

   tel. č.: 02/707 11 203 

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

spracúvania Vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať telefonicky, poštou 

alebo emailom na vyššie uvedených kontaktných údajoch.  

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

fyzickú osobu. 

 Vaše osobné údaje spracúvame na účely: 

a) prerokovania jednotlivých bodov programov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Karlova Ves a hlasovanie formou uznesení (ďalej len ako „Účel rokovania 

a hlasovania“);  

b) vyhotovenia a uverejnenia zápisníc z rokovaní Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Bratislava-Karlova Ves (ďalej aj ako „Účel zápisnice“); a 

c) sprístupňovania rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

verejnosti verejným prenosom alebo uverejnením audiovizuálneho záznamu zasadnutia na 

webovom sídle Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, v lokálnej TV  alebo aj na internetovej 

stránke štandardne určenej na verejné prenosy zasadnutí obecných, mestských a miestnych 

zastupiteľstiev (ďalej aj ako „Účel vysielania“). 
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Vaše osobné údaje spracovávame v tomto rozsahu: 

a) Na Účel rokovania a hlasovania spracúvame Vaše meno, priezvisko, príp. adresu pobytu, 

pokiaľ ste zmluvnou stranou zmluvy s Mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves; spracúvame 

aj Vaše meno, priezvisko a funkciu v prípade, že ste poslancom Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Karlova Ves alebo obyvateľom Mestskej časti Bratislava-Karlova 

Ves či inou fyzickou osobou, ktorá aktívne vystupuje v rámci zasadnutia; 

b) na Účel zápisnice spracúvame Vaše meno, priezvisko, príp. adresu pobytu, pokiaľ ste 

zmluvnou stranou zmluvy s Mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves; spracúvame aj Vaše 

meno, priezvisko a funkciu v prípade, že ste poslancom Miestneho zastupiteľstva Mestskej 

časti Bratislava-Karlova Ves alebo Vaše meno a priezvisko, ak ste obyvateľom Mestskej časti 

Bratislava-Karlova Ves či inou fyzickou osobou, ktorá aktívne vystupuje v rámci zasadnutia; 

niekedy tiež spracúvame vo vopred neznámom rozsahu osobné údaje uvedené vo Vašom 

prejave alebo v prejave iných osôb, pokiaľ sa bezprostredne týkajú verejných záležitostí 

prerokovávaných na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova 

Ves, ostatné osobné údaje do zápisnice nie sú zaznamenávané; 

c) na Účel vysielania spracovávame Váš hlas a Vašu podobu šetrným spôsobom v rámci 

dokumentácie priebehu zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Karlova Ves, najmä ak ste poslancom Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, funkcionárom 

Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves alebo sa aktívne, najmä z pozície verejnosti, zapájate 

do priebehu zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 

 

Vaše osobné údaje spracúvame podľa takéhoto oprávnenia: 

a) Na Účel rokovania a hlasovania spracúvame Vaše osobné údaje na základe zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 

377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, pretože sú nevyhnutné na 

plnenie povinností uvedených v tomto zákone;  

(Čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR / § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov)  

b) na Účel zápisnice a na Účel vysielania spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu, že sú 

nevyhnutné na plnenie úloh verejného záujmu verejnosti na poznaní priebehu a výsledku 

zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  

(§ 78 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov). 

 

 Doba uchovávania osobných údajov 

Vaše osobné údaje spracúvame na Účely rokovania a hlasovania, ako aj na Účel zápisnice bez 

vopred stanoveného časového obmedzenia, na Účely vysielania po dobu 10 rokov odo dňa 

konania toho-ktorého Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 

 

 Povinnosť poskytnúť osobné údaje 

Poskytnutie Vašich osobných údajov na Účel rokovania a hlasovania je nevyhnutné, pretože ich 

naša Mestská časť Bratislava-Karlova Ves potrebuje na plnenie svojich zákonných povinností. 

Poskytnutie Vašich osobných údajov na Účel zápisnice a na Účel vysielania je povinné v prípade, 

ak máte záujem sa aktívne zapájať do priebehu zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Karlova Ves alebo ak máte záujem sa zúčastniť priebehu zasadnutia Miestneho 



zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves tak, že Váš hlas a Vašu podobu nemožno 

vhodne oddeliť od záznamu aktívneho priebehu zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Karlova Ves. 

V prípade neposkytnutia osobných údajov by Mestská časť Bratislava-Karlova Ves nemohlo plniť 

svoje zákonné povinnosti, resp. nemohlo by plniť úlohy vo verejnom záujme, čo by okrem sankcií 

zo strany štátu a jeho orgánov mohlo mať aj nepriaznivý dopad na stav dôveryhodnosti orgánov 

Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v očiach verejnosti. 

 

 Príjemcovia osobných údajov. Komu budú Vaše osobné údaje poskytované navonok (iné 

právnické osoby okrem našej Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým budú Vaše osobné údaje 

poskytnuté)? 

Osobné údaje na všetky vyššie uvedené účely môžu byť uverejnené na Internete na webovom sídle 

Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves (www.karlovaves.sk), na facebookovej stránke Mestskej 

časti Bratislava- Karlova Ves (Karlova Ves) alebo na web stránke www.zastupiteľstvo.sk. Video 

záznam zhotovuje firma s patričným oprávnením, ktorú Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 

objednalo na daný účel.  

 

 Prenos osobných údajov 

Vaše osobné údaje nebudú Mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves ani jej spolupracujúcimi 

subjektami prenášané do tretích krajín, nie je však vylúčené ich ďalšie šírenie prostredníctvom 

verejnosti do tretích krajín, keďže budú uverejnené v sieti Internet. 

 

 Vaše práva k Vašim osobným údajom: 

Ako dotknutej osobe Vám z nariadenia GDPR a Zákona vyplývajú viaceré práva, a to: 

• Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme 

k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine 

prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ 

nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali 

elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky 

možné.  

• Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, 

úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, 

ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás 

požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.  

• Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich 

osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie 

sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné 

posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité 

právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.  

• Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, 

aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že 

osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše 

osobné údaje nepotrebujeme využívať.  



• Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos 

osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo 

na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe 

súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. 

• Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na 

našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny 

oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje 

ďalej spracúvať.  

• Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho 

súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na 

zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali. 

• Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa 

domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete 

podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov 

Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Vzor návrhu je uverejnený na 

webovom sídle tohto úradu: www.dataprotection.gov.sk. 

 
Vaše vyššie uvedené práva môžete uplatniť doručením písomnej žiadosti osobne, poštou príp. 
elektronicky na adresu prevádzkovateľa alebo adresu zodpovednej osoby, ktoré sú uvedené na 
úvodnej strane tohto dokumentu.  
  
Vyššie uvedené údaje sa môžu občas meniť v závislosti od úpravy právnych noriem, aktuálnu 
verziu nájdete vždy na našej internetovej stránke www.karlovaves.sk.  
 
 
V Bratislave dňa 26.11.2018 
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