
Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov pre účastníkov Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 
Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava, IČO: 00603406 (ďalej len 
„mestská časť Bratislava-Dúbravka“) ako prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje 
dotknutých osôb, ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(ďalej len „GDPR“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). 

V prípade otázok súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť na 
zodpovednú osobu: Mgr. Mária Čajková, na e-mailovú adresu gdpr@dubravka.sk alebo 
telefonicky na tel. čísle 02/69202543.  

V zmysle § 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov sú osobným údajom akékoľvek informácie o dotknutej osobe, na základe 
ktorých možno určiť – identifikovať fyzickú osobu.  

A. Účel spracúvania osobných údajov 
1. Účel prerokovania a hlasovania: prerokovanie jednotlivých bodov programu zasadnutí 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka a hlasovanie formou 
uznesení  

2. Účel zápisnice: vyhotovovanie a zverejnenie zápisníc zo zasadnutí Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

3. Účel vysielania: sprístupnenie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka verejnosti prostredníctvom verejného prenosu, uverejnením 
audiovizuálneho záznamu zasadnutia na webovom sídle mestskej časti Bratislava-
Dúbravka, v lokálnej TV alebo na internetovej stránke určenej na verejné prenosy 
zasadnutí obecných, mestských a miestnych zastupiteľstiev  

B. Kategórie osobných údajov  
1. Účel prerokovania a hlasovania: V prípade poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Dúbravka, obyvateľa mestskej časti Bratislava-Dúbravka alebo fyzickej 
osoby, ktorá sa aktívne zúčastňuje na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka sa spracúva meno, priezvisko a funkcia. V prípade zmluvnej strany 
zmluvy s mestskou časťou Bratislava-Dúbravka sa spracúva meno, priezvisko, príp. 
adresa pobytu.  

2. Účel zápisnice: V prípade poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Dúbravka, obyvateľa mestskej časti Bratislava-Dúbravka alebo fyzickej osoby, ktorá sa 
aktívne zúčastňuje na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Dúbravka sa spracúva meno, priezvisko a funkcia. V prípade zmluvnej strany zmluvy 
s mestskou časťou Bratislava-Dúbravka sa spracúva meno, priezvisko, príp. adresa 
pobytu. Niekedy sa spracúvajú osobné údaje vo vopred neznámom rozsahu, uvedené 
v prejave osôb zúčastnených na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka, pokiaľ sa bezprostredne týkajú verejných záležitostí 
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prerokovávaných na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Dúbravka, ostatné osobné údaje nie sú do zápisnice zaznamenávané.  

3. Účel vysielania: Hlas a podoba dotknutých osôb sa spracováva šetrným spôsobom v rámci 
dokumentácie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 

C. Právny základ spracúvania osobných údajov 
   Čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR  

   § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov 

   § 78 zákona o ochrane osobných údajov 

   Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

   Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave  

   Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

D. Doba uchovávania osobných údajov  
Na účel prerokovania a hlasovania, účel zápisnice a účel vysielania sa osobné údaje 
spracúvajú po dobu 10 rokov odo dňa konania toho-ktorého Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka v zmysle registratúrneho poriadku mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka. 

E. Povinnosť poskytnúť osobné údaje  
1. Účel prerokovania a hlasovania: poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie 

zákonných povinností 
2. Účel zápisnice: poskytnutie osobných údajov je povinné v prípade, ak sa dotknutá osoba 

aktívne zapája do priebehu zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Dúbravka 

3. Účel vysielania: poskytnutie osobných údajov je povinné v prípade, ak sa dotknutá osoba 
aktívne zapája do priebehu zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Dúbravka 

Ak má dotknutá osoba záujem zúčastniť sa priebehu zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka, musí predpokladať, že hlas a podobu dotknutej osoby nie 
je možné oddeliť od záznamu aktívneho priebehu zasadnutia.  V prípade, ak dotknutá osoba 
neposkytne osobné údaje, mestská časť Bratislava-Dúbravka nemôže plniť svoje zákonné 
povinnosti, čo by okrem sankcií zo strany štátu a jeho orgánov mohlo mať aj nepriaznivý 
dopad na stav dôveryhodnosti orgánov mestskej časti Bratislava-Dúbravka v očiach 
verejnosti. 

F. Kategória príjemcov  
Na účel prerokovania a hlasovania, účel zápisnice a účel vysielania môžu byť osobné údaje 
zverejnené na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Dúbravka (www.dubravka.sk), na 
facebookovej stránke mestskej časti Bratislava-Dúbravka alebo v aplikácií mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka. Video záznam zhotovuje Dúbravská televízia, lokálna televízia 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka (http://dubravskatv.sk/cms7/).  
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G. Prenos osobných údajov  
Mestská časť Bratislava-Dúbravka neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín, 
nie je však vylúčené ich ďalšie šírenie prostredníctvom verejnosti do tretích krajín, keďže 
budú zverejnené na internete.   

H. Práva dotknutých osôb  
1. Právo na prístup: Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, 

či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup 
k týmto osobným údajom.  

2. Právo na opravu: Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov.   
3. Právo na výmaz: Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného 

odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Právo na výmaz sa posudzuje  z 
pohľadu všetkých relevantných okolností, čo znamená, že v určitých prípadoch nebude 
môcť mestská časť Bratislava-Dúbravka žiadosti o výmaz vyhovieť.  

4. Právo na obmedzenie spracúvania: Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania 
osobných údajov v prípadoch, keď nie je jasné, či a kedy sa osobné údaje musia vymazať. 
Toto právo možno uplatniť, keď je presnosť daných údajov spochybnená, nechcete 
vymazať údaje, údaje viac nie sú potrebné na pôvodný účel, ale nemôžu byť ešte 
vymazané z právnych dôvodov alebo sa rozhoduje o námietke proti spracovaniu. 

5. Právo na prenosnosť údajov: Dotknutá osoba má právo požiadať o prenos osobných 
údajov na inú tretiu osobu. Toto právo sa dá uplatniť len vtedy, ak sa právo na prenosnosť 
týka osobných údajov, ktoré boli získané na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, 
v ktorej dotknutá osoba je jednou zo zmluvných strán.  

6. 6.Právo namietať: Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich      
sa   jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka a ktoré je 
vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia GDPR. 

7. Odvolať súhlas: Dotknutá osoba, ktorá udelila súhlas so spracovaním osobných údajov, 
má právo kedykoľvek tento súhlas odvolať.  

8. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov: Dotknutá osoba má                       
právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov 
SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.   

 

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť 
u zodpovednej osoby gdpr@dubravka.sk alebo formou doporučeného listu doručeného 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka na adresu uvedenú v úvode alebo žiadosť doručiť               
do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Do predmetu e-mailu 
je potrebné uviesť: „OSOBNÉ ÚDAJE“.  

 

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov 
alebo otázok iných ako vyššie spomenuté žiadosti o uplatnenie práva, sa môžete obrátiť na 
adresu gdpr@dubravka.sk alebo telefonicky na tel. čísle 02/69202543. Zároveň máte              
možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov SR,                                                       
www: https://dataprotection.gov.sk/.  

Aktuálna verzia tohto dokumentu sa nachádza na webovom sídle mestskej časti Bratislava-
Dúbravka a v listinnej podobe na organizačnom oddelení.  
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	Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť u zodpovednej osoby gdpr@dubravka.sk alebo formou doporučeného listu doručeného mestskej časti Bratislava-Dúbravka na adresu uvedenú v úvode alebo žiadosť doručiť               do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Do predmetu e-mailu je potrebné uviesť: „OSOBNÉ ÚDAJE“. 
	V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov alebo otázok iných ako vyššie spomenuté žiadosti o uplatnenie práva, sa môžete obrátiť na adresu gdpr@dubravka.sk alebo telefonicky na tel. čísle 02/69202543. Zároveň máte              možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov SR,                                                       www: https://dataprotection.gov.sk/. 
	Aktuálna verzia tohto dokumentu sa nachádza na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Dúbravka a v listinnej podobe na organizačnom oddelení. 

