
Poskytnutie informácií dotknutým osobám k zabezpečeniu priebehu volieb podľa  

zákona č.180/2014 Z. z 

Prevádzkovateľ poskytuje dotknutým osobám všetky informácie uvedené v čl. 13 alebo 14 Nariadenia/§19 alebo 

§ 20 zákona č. 18/2018 Z. z., ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov na vymedzený účel, ktorým je 

zabezpečenie priebehu volieb podľa zákona č. 180/2014 Z. z., nasledovne: 

    Identifikačné a      
    kontaktné údaje 

Prevádzkovateľ  Zodpovedná osoba 

    Meno / Názov Obec Rakovo BROS Computing, s.r.o.   

    IČO 00647365 36734390 

    Adresa Rakovo 8, pošta 038 42 Príbovce Zádubnie 169, 010 03 Žilina 

    Email obec@rakovo.sk brosland@brosland.eu 

 

    Účel  
Zabezpečenie priebehu volieb, agenda volieb, 
zabezpečenie agendy obce podľa zákona č. 180/2014 Z. z. 

    Právny základ Zákon č. 180/2014 Z. z. 

    Kategória dotknutých osôb 
voliči, členovia miestnej a okrskovej volebnej komisie, 
kandidáti  

    Kategória osobných údajov bežné osobné údaje  

    Lehota na vymazanie osobných údajov 
najviac  do (5)  (10)  (20)  (50)  (viac ako 50) rokov , 
podrobnejšie v registratúrnom pláne. 

    Kategória príjemcov 
Osobné údaje sú sprístupnené len pre osoby poverené 
orgánom štátnej správy alebo územnej samosprávy pre 
výkon kontroly.  

    Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

    Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné / 
Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa 
a Smernica Bezpečnostná politika 

 

      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 

    oprávnené záujmy  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.  


