PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBZ
v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov (č.18/2018 Zb.)
Obyvatelia obce, klienti, zákonní zástupcovia, dodávatelia vo vzťahu k Obecnému úradu máte nasledovné práva.
Môžete si vyžiadať kópiu svojich osobných údajov, vrátane informácií o tom:
- prečo spracovávame vaše osobné údaje,
- aké kategórie osobných údajov spracovávame,
- s kým vaše osobné údaje zdieľame,
- ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto
Právo na prístup
lehoty,
- odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás).
Pri spracúvaní osobných údajov nepoužívame automatizované rozhodovanie (tzv.
profilovanie).
Pri opakovanej žiadosti budú dodatočné kópie spoplatnené.
Právo na opravu alebo
Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozmenu
zornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny.
Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, alebo ak spracovávaPrávo byť zabudnutý.
me vaše osobné údaje dlhšie než je potrebné, môžete nás požiadať o vymazanie
Právo na vymazanie
týchto údajov.
Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti ich spracovaniu až do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť
alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov
zmeniť), máte nárok na obmedzenie ich spracovania. To znamená, že my (s výnimPrávo na obmedzenie
kou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v
spracovania
súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na
ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní. Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov,
ak nechcete, aby sme osobné údaje vymazali, alebo ich nemôžeme vymazať, lebo
podliehajú archivácií.
Pokiaľ sa domnievate, že pri spracovaní osobných údajov došlo k porušeniu pravidiel
Právo podať sťažnosť
ochrany osobných údajov, môžete uplatniť sťažnosť priamo u prevádzkovateľa alebo
u dozorného úradu – Úrad na ochranu osobných údajov.
Ak máte záujem získať podrobnejšie informácie ako sú uvedené v tomto vyhlásení, obráťte sa, prosím, na osobu
zodpovednú za ochranu údajov prostredníctvom kontaktnej mailovej adresy: info@thsconsulting.sk
Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne
oboznamovali s jeho znením.
Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 25.5.2018.

