
 

Záznam o spracovateľských činnostiach - VOĽBY 
Čl. 30 odst. 1 obecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) 

 

Prevádzkovateľ: OBEC MARTOVCE, 947 01  Martovce č. 14, www.martovce.sk, 

e-mail: martovce@pnet.sk 

Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov: Mgr. Krisztina Szevecsek, Hlavná 
5599/3a, 929 01  Dunajská Streda, e-mail: gdprmartovce@gmail.com 

I. Účely zpracování 

ZABEZPEČENIE PRIEBEHU VOLIEB, AGENDY VOLIEB,AGENDY OBCE PODĽA 
VOLEBNÝCH ZÁKONOV 

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – spracovanie je nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti: 

Ústava Slovenskej republiky  

zákon č. 180/2014 Z.z., o o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov) 

zákon č. 181/2014 Z.z., o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o 
politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov 

vykonávacie právne predpisy k volebným zákonom 

II. Kategória subjektov údajov 

Občan obce – volič. Člen okrskovej volebnej komise. Kandidát. Splnomocnenec. Petent. 

III. Kategória osobných údajov 

Základné identifikačné údaje, štátne občianstvo, volebné právo a jeho prípadné obmedzenie, 

číslo dokladu totožnosti, účasť pri hlasovaní; v prípade členov okrskovej volebnej komisie údaje 

nevyhnutné pre výkon činnosti člena komisie a pre ich odmeňovanie; v prípade kandidátov a 

splnomocnencov identifikačné údaje podľa kandidátnej listiny a čestné prehlásenie kandidáta; 

v prípade petentov u nezávislých kandidátov identifikačné údaje podľa  náležitostí petície. 

IV. Kategória príjemcov 

Členovia miestnych a okrskových volebných komisií pre účely plnenia ich povinnosti podľa 
volebných zákonov. Kontrolné orgány (Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania 
politických strán). Okresný úrad, Samosprávny kraj, Ministerstvo vnútra SR 

V. Plánované lehoty pre výmaz kategórií osobných údajov 

najviac do 50 rokov 
lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúceho po roku, ktorého sa týkajú  

podrobnejšie v registratúrnom poriadku obce. 

VI. Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie 

Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje. 

VII. Obecný popis technických a organizačných bezpečnostných opatrení 

Listinné vyhotovenia volebnej dokumentácie sú uložené v uzamknutých priestoroch a 
v priebehu volieb sa pečatí. 

Prístup k elektronickým dátovým súborom je zabezpečený heslami v súlade s nastavením 
prístupových práv vnútornými predpismi obce. Údaje sú sprístupnené len oprávneným 
osobám, ktoré konajú v súlade s udelenými pokynmi prevádzkovateľa. 

Bezpečnostná politika. 

http://www.martovce.sk/


 

 


