Informačná doložka
INFORMAČNÁ DOLOŽKA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
V súvislosti s realizáciou požiadaviek Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov a zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov), informujeme o pravidlách spracovania Vašich osobných údajov a prislúchajúcich Vám
právach, ktoré s týmto súvisia. Nižšie uvedené pravidlá sa uplatňujú od 25.mája 2018.
1. Správcom Vašich osobných údajov spracovávaných na Mestskom úrade w Przeworsku je:
Primátor Mesta Przeworsk Môžete ho kontaktovať nasledujúcim spôsobom: listom na adresu
sídla: Mestský úrad Przeworsk, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, e - mailom:
info@przeworsk.um.gov.pl alebo telefonicky 16 6487844
2. Pokiaľ máte otázky týkajúce sa spôsobu a rozsahu sprácovania Vašich osobných údajov v
rozsahu pôsobenie Mestského úradu Przeworsk, ako aj prislúchajúcich Vám oprávnení, môžete
kontaktovať Inšpektora ochrany osobných údajov na Mestskom úrade Przeworsk prostredníctvom
adresy: iod@przeworsk.um.gov.pl
3. Správca osobných údajov osobowych – Primátor Mesta Przeworsk - spracováva Vaše osobné
údaje na základe platných právnych predpisov, uzavretých zmlúv a na základe poskytnutého
súhlasu.
4. Vaše údaje sú spracovávané na účel/účely:
a) plniť právne záväzky, Mestského úradu Przeworsk;
b) realizácie zmlúv uzavretých so zmluvnými stranami Mestskej obce Przeworsk;
c) v ostatných prípadoch sú Vaše osobné údaje spracovávané len na základe predchádzajúceho
súhlasu v rozsahu a na účely určené v obsahu súhlasu.
5. V súvislosti so spracovaním údajov na účely uvedené v bode 4 môžu byť príjemcami Vašich
osobných údajov:
1) orgány verejnej moci a subjekt vykonávajúce verejné úlohy alebo konajúc na základe príkazu
orgánov verejnej moci, v rozsahu a na účely, ktoré vyplývajú z predpisov všeobecne platného
práva;
2) iné subjekty, ktoré na základe príslušných zmlúv podpísaných s Mestskou obcou Przeworsk
spracovávajú osobné údaje pre ktorých Správcom je Primátor Mesta Przeworsk.
6. Vaše údaje budú spracovávané po dobu nevyhnutnú na realizáciu účelov určených v bode 4, a
po tejto dobe cez obdobie a v rozsahu požadovanom predpismi všeobecne platného práva.
7. V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov Vám prislúchajú nasledujúce oprávnenia:
1) právo prístupu k osobným údajom, vrátane práva získať kópie týchto údajov;
2) právo žiadať opravu osobných údajov – v prípade, že sú údaje nesprávne alebo neúplné;
3) právo podať žiadosť o vymazanie osobných údajov (právo na zabudnutie) v prípade ak:

- nie sú už údaje nevyhnutné na účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo iným spôsobom
spracovávané,
- osoba, ktorej sa údaje týkajú namietala proti spracovávaní osobných údajov,
- osoba, ktorej sa údaje týkajú zrušila súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý je základom
pre spracovanie údajov a nie je žiadny právny základe spracovania údajov,
- osobné údaje sú spracovávané v rozpore so zákonom,
- osobné údaje musia byť odstránené s cieľom splniť povinnosť vyplývajúcu z právnych
predpisov;
4) právo žiadať o obmedzenie spracovania údajov – v prípade, že:
- osoba, ktorej sa údaje týkajú spochybňuje správnosť osobných údajov,
-spracovanie údajov je v rozpore so zákonom, a dotknutá osoba namieta proti ich vymazaniu tým,
že si vyžiada jeho obmedzenie,
-Správa nepotrebuje už údaje na svoje účely, ale osoba, ktorej sa údaje týkajú, potrebuje ich na
stanovenie, obhajobu alebo vymáhanie pohľadávok,
-osoba, ktorej sa údaje týkajúce namietala proti spracovaniu údajov, až kým nebude zistené, či
oprávnené dôvody na strane správcu sú nadriadené základom pre námietky;
5) právo prenášať údaje - v prípade, že sú súhrnné splnené nasledujúce predpoklady:
-spracovanie údajov sa vykonáva na základe zmluvy uzavretej s osobou, ktorej sa údaje týkajú
alebo na základe súhlasu vyjadreného touto osobou,
-spracovanie sa vykonáva automatizovaným spôsobom;
6) právo namieťať proti spracovaniu údajov - v prípade, že sú súhrnné splnené nasledujúce
predpoklady:
- vyskytnú sa príčiny súvisiace s Vašou zvláštnou situáciou, v prípade spracovania údajov na
základe úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo v rámci vykonávania verejnej moci
Správcom,
-spracovanieje nevyhnutné na účely vyplývajúce z právne odôvodnených záujmov realizovaných
Správcom alebo treťou stranou, s výnimkou situácií, v ktorých sú vo vzťahu k týtmo záujmom
nadriadené záujmy alebo základné práva a slobody osoby, ktorej sa údaje týkajú, vyžadujúce
ochranu osobných údajov, najmä, ak je osoba, ktorej sa údaje týkajú dieťaťom.
8. V prípade, že spracovanie osobných údajov sa vykonáva na základe súhlasu osoby so
spracovaním osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písmeno a GDPR), prislúcha Vám právo zrušiť tento
súhlas v ľubovoľnom okamihu. Zrušenie nemá vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré sa
uskutočnilo na základe súhlasu pred jeho odvolaním.
9. V prípade získania informácií o nezákonnom spracovaní Vašich údajov na Mestskom úrade
Przeworsk, máte právo namietať k dozornému orgánu príslušnému vo veciach ochrany osobných
údajov, tj. Predsedu Úradu na ochranu osobných údajov.
10. W situácii, ak sa spracovávanie osobných údajov vykonáva na základe súhlasu osoby, ktorej
sa údaje týkajú, je poskytnutie Vami osobných údajov dobrovoľné.
11. Poskytnutie Vami osobných údajov je povinné, v situácii, ak predpokladom spracovania
osobných údajov je právny predpis alebo zmluva uzavretá medzi stranami.
12. Vaše údaje môžu byť spracovávané automaticky a nebudú profilované.

