Informačná povinnosť prevádzkovateľa internetových služieb
Prevádzkovateľom internetových služieb je obec Miezgovce, Obecný úrad č.64, 957 01,
IČO: 00310760.
Verejná elektronická komunikačná služba poskytuje účastníkom pripojenie do počítačovej siete
Internet. Prevádzkovateľ zodpovedá za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia 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 (ďalej len „Nariadenie“) a
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“). Cieľom je účinná ochrana
osobných údajov a transparentný postup pri poskytovaní informácií.
Zodpovedná osoba – dohliada na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania
s Nariadením a Zákonom. Kontakt: obecmiezgovce@stonline.sk
Dotknutá osoba - osoba o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú – fyzické osoby
a právnické osoby, ktorých údaje sú uvedené v Zmluve o pripojení.
Osobný údaj: bežné osobné údaje – meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa pripojenia.
Zásady ochrany osobných údajov
- obec má zákonnú povinnosť poskytnúť osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na
žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov;
-

osobné údaje uchovávať bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po
dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k osobným údajom umožniť výlučne
osobám povereným prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na
základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa;

-

osobné údaje zálohovať v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane
osobných údajov;

-

osobné údaje sú spracúvané prostredníctvom uzatvorených Zmlúv o pripojení.

Práva dotknutej osoby podľa nariadenia a Zákona
Právo na prístup - dotknutá osoba má právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné
údaje, ako aj právo získať prístup k týmto údajom. Prevádzkovateľ má právo použiť všetky primerané
opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s
online službami a identifikátormi. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe
žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.
Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ
nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali
elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
Právo na opravu – dotknutá osoba má právo na opravu a doplnenie neúplných osobných údajov
pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne alebo neúplne osobné údaje. Prevádzkovateľ vykoná
opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba
požiada.
Právo na vymazanie – dotknutá osoba má právo požiadať obec o vymazanie osobných údajov,
napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o dotknutej osobe získali, už viac nie sú potrebné na
naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Právo dotknutej osoby je však potrebné posúdiť z pohľadu
všetkých relevantných okolností.

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností je dotknutá osoba oprávnená požiadať
obec, aby prestala používať jej osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje,
ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme
využívať.
Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností má dotknutá osoba právo požiadať obec o
prenos osobných údajov, ktoré obci poskytla, na inú tretiu stranu podľa jej výberu. Právo na
prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od dotknutej osoby získali na základe súhlasu
alebo na základe zmluvy, ktorej je dotknutá osoba jednou zo zmluvných strán.
Právo namietať – dotknutá osoba má právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na
legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak obec nemá presvedčivý legitímny oprávnený
dôvod na spracúvanie a dotknutá osoba podá námietku, nebude obec jej osobné údaje ďalej spracúvať.
Právo podať sťažnosť – dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na spôsob, akým sú jej osobné
údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv na zodpovednú osobu.
Dotknutá osoba, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov,
má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail:
https://dataprotection.gov.sk, statny.dozor@pdp.gov.sk.

