
Zabezpečenie priebehu volieb a ochrana osobných údajov voličov 
 

Podmienky výkonu volebného práva a organizáciu volieb upravuje zákon č. 180/2014 Z. z. 
o  podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
,,zákon č. 180/2014 Z. z.“). Tento zákon ukladá mestskej časti Bratislava-Dúbravka povinnosti, 
k splneniu ktorých je nevyhnutné spracúvať osobné údaje. 

Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava, IČO: 00603406 (ďalej len 
„mestská časť Bratislava-Dúbravka“) ako prevádzkovateľ je povinný prijať opatrenia, aby 
s  osobnými údajmi na účely výkonu volebného práva a jeho zabezpečenia zaobchádzala v 
súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z. 
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

A. Účel spracúvania osobných údajov 

Účel zabezpečenia priebehu volieb: 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.. 

B. Právny základ  spracúvania osobných údajov 
 
- zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

- zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

- Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679  o ochrane fyzických osôb 
pri  spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) 

C. Doba uchovávania osobných údajov 

5 rokov 

D. Príjemcovia osobných údajov  

Na účel zabezpečenia priebehu volieb môžu byť poskytnuté osobné údaje voliča Okresnému 
úradu, Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, Štátnej komisií pre voľby a kontrolu 
financovania politických strán a volebným orgánom. 

E. Práva dotknutej osoby 

Dotknutými osobami v zmysle účelu zabezpečenia priebehu volieb sú voliči, členovia volebnej 
komisie a kandidáti. 



Prenos do tretej krajiny        nie 
Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania   nie 
Oprávnené záujmy         nie 
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 
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