
Informácia o spracúvaní osobných údajov z kontaktného formulára 

 
Prevádzkovateľ 
Obec Veľké Orvište, Hlavná 17, 922 01 Veľké Orvište, IČO: 00654078 
 
Kontakt na zodpovednú osobu 
Email: admin@velkeorviste.sk 
 
Účel spracúvania 
Účelom spracovania osobných údajov je prijatie, evidencia a vybavenie návrhu, podnetu, otázky 
alebo iného podania (ďalej len „podnet“) dotknutej osoby prostredníctvom kontaktného formuláru, 
uverejneného na webovej stránke prevádzkovateľa www.velkeorviste.sk. 
 
Právny základ 
Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) 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, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „GDPR“) a podľa § 13 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov dotknutá osoba vyjadruje pri vypĺňaní kontaktného 
formulára po označení políčka (kliknutím na určené políčko) na udelenie súhlasu so spracúvaním 
svojich osobných údajov webovej stránke www.velkeorviste.sk. Dátum udelenia súhlasu je deň 
odoslania kontaktného formulára prevádzkovateľovi webovej stránky www.velkeorviste.sk. 

Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou na dotknutú osobu, avšak 
ich poskytnutie je nevyhnutné na to, aby prevádzkovateľ mohol podnet odosielateľa vybaviť 
a zaevidovať. Neudelenie súhlasu na spracúvanie osobných údajov na tento účel má za následok, 
že kontaktný formulár nemôže byť prevádzkovateľovi odoslaný, pretože prevádzkovateľ nemôže 
zaslaný podnet zaevidovať a vybaviť. 

Dotknutá osoba, o ktorej sa osobné údaje spracúvajú je osoba, ktorá zaslala podnet 
prostredníctvom kontaktného formuláru uverejneného na webovej stránke www.velkeorviste.sk. 

Osobné údaje budú získané od dotknutej osoby. Ak budú v rámci podnetu zaslaného 
prostredníctvom kontaktného formulára poskytnuté osobné údaje inej osoby ako osoby, ktorá 
žiadosť zaslala, bude nevyhnutné ihneď zabezpečiť príslušný právny základ pre spracúvanie týchto 
osobných údajov, v opačnom prípade prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúvať nebude a tieto 
osobné údaje zlikviduje. 
 
Spracúvané osobné údaje 
Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, 
e-mailová adresa, telefónne číslo, znenie zaslanej správy (obsah návrhu, podnetu, otázky alebo 
iného podania) a obsah príloh, ak budú zaslané.  
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Doba uchovávania osobných údajov 

Doba uchovávania osobných údajov je ohraničená dobou vybavenia podnetu odosielateľa 
kontaktného formulára. 
 
Príjemcovia osobných údajov 

Prevádzkovateľ môže po splnení zákonných podmienok poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby 
orgánom činným v trestnom konaní alebo iným zákonom oprávneným subjektom na základe ich 
žiadosti. 
 
Prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa 
neuskutočňuje. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie 
vrátane profilovania. 
 
Práva dotknutej osoby 
Právo dotknutej osoby na prístup k údajom – právo požadovať od prevádzkovateľa prístup 
k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje 
dotknutej osoby (čl. 15 GDPR). 
Právo na opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov (čl. 16 GDPR). 
Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) osobných údajov z dôvodov uvedených v čl. 17 
GDPR. 
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v prípadoch uvedených v čl. 18 GDPR. 
Právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl. 21 GDPR. 
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na dozorný orgán, ktorým je 
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk. 
  

Právne predpisy: 

NARIADENIE 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, ktorým sa 
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

https://dataprotection.gov.sk/
https://www.velkeorviste.sk/wp-content/uploads/nariadenie-EPaR-2016_679_GDPR.pdf
https://www.velkeorviste.sk/wp-content/uploads/nariadenie-EPaR-2016_679_GDPR.pdf
https://www.velkeorviste.sk/wp-content/uploads/nariadenie-EPaR-2016_679_GDPR.pdf
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/

