Účastník zapojením sa do verejného hlasovania o stavbe nového parkovacieho domu na Vavilovovej
ulici (ďalej len „anketa“), ktorá sa uskutoční v období od 9.10.2021 do 30.10.2021 (vrátane), dáva jej
organizátorovi v zmysle nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v
platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa
trvalého pobytu, časť rodného čísla (za lomítkom), zvolená odpoveď v ankete a unikátny identifikátor,
pre potreby tejto ankety – za účelom evidencie výsledkov ankety prostredníctvom elektronickej
databázy extrahovanej zo zoznamu voličov mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Účastník zapojením sa do ankety berie na vedomie, že organizátor ankety overí časť rodného čísla (za
lomítkom) účastníka, poskytnutú účastníkom prostredníctvom online formuláru, s rodným číslom
účastníka evidovaným v zozname voličov mestskej časti Bratislava-Petržalka a to za účelom kontroly
riadneho priebehu hlasovania.
Organizátor ankety, ktorému sa poskytujú osobné údaje:
Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
Informácie o organizátorovi ankety:
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk
Účel spracovania: evidencia výsledkov ankety
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: osobné údaje nebudú poskytnuté tretej osobe
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude
Doba uchovávania osobných údajov: do pominutia účelu spracovania osobných údajov, maximálne 1
rok od ukončenia hlasovania
Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: áno
Organizátor ankety po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí
likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Organizátor ankety zabezpečí
primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Organizátor ankety vyhlasuje, že bude spracúvať
osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o
ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude
obchádzať.
Práva účastníka ankety
• súhlas so spracovaním osobných údajov môže účastník ankety kedykoľvek bezplatne odvolať
písomnou formou na adrese Organizátora ankety. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť
spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním
• účastník má právo požadovať od Organizátora ankety prístup k jeho osobným údajom a právo na
ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu
• účastník má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním
podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov
v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.
• viac informácií o Vašich právach nájdete na webovej stránke www.PETRZALKA.sk

