
Slovenská poľovnícka komora 

Štefánikova 10, 811 05 Bratislava 

organizačná zložka: Obvodná poľovnícka komora Ružomberok

                                                                        Podhora č.2, 034 01 Ružomberok

                                                                                                                                            

Vyplnené tlačivo zostáva uložené v OPK

Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov

podľa článku 13., NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z
27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov a zákona č.  18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

A. Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Obvodná poľovnícka komora Ružomberok , Podhora č.2, 034 01 Ružomberok, 
IČO:421756820037 (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorá je 

prevádzkovateľom IS Evidencia členov.
B. Účel spracúvania osobných údajov : 

Spracovanie osobných údajov pre: 

- sprostredkovania  uzavretia  poistenia  zodpovednosti  za  škodu  spôsobenú
fyzickými osobami v zmysle zákona č. 39/2015 Z.z. 

- sprostredkovania  uzavretia  úrazového poistenie  osôb v zmysle  zákona č.
39/2015 Z.z.

- sprostredkovania  uzavretia  poistenia  psa  uznaného  poľovného  plemena
v zmysle zákona č. 39/2015 Z.z..

- výkonu  finančného  sprostredkovania v sektore  poistenia  alebo  zaistenia
v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z..

C. Zoznam osobných údajov : 

- meno, priezvisko, 

- dátum narodenia, 

- trvalé bydlisko

- údaje o poľovnom lístku (u cudzinca číslo identifikačného dokladu)

- fotografia

D. Doplňujúce informácie

1. Osobné údaje  v rozsahu meno,  priezvisko,  dátum narodenia,  trvalé  bydlisko,  údaje  o poľovnom lístku;
u cudzinca číslo identifikačného dokladu, za účelom sprostredkovania uzavretia poistenia zodpovednosti za
škodu spôsobenú fyzickými osobami v zmysle zákona č. 39/2015 Z.z.. 

2. Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko za účelom sprostredkovania
uzavretia úrazového poistenia osôb v zmysle zákona č. 39/2015 Z.z..

3. Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko majiteľa psa; údaje o psovi za
účelom  sprostredkovania  uzavretia  poistenia  psa  uznaného  poľovného  plemena  v zmysle  zákona  č.
39/2015 Z.z..

4. Osobné údaje  v rozsahu meno,  priezvisko,  dátum narodenia,  trvalé  bydlisko,  údaje  o poľovnom lístku;
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u cudzinca  číslo  identifikačného  dokladu,  za  účelom  výkonu  finančného  sprostredkovania v sektore
poistenia alebo zaistenia v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z..

5. Poskytnutie osobných údajov tretím stranám, SPK (ďalej len „Sprostredkovateľ“) na základe zmluvy s SPK.
6. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľov dbal na ich odbornú, technickú, organizačnú a

personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov opatreniami
podľa § 19 ods. 1. 

7. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že má prijaté všetky opatrenia v zmysle §19 ods.1. a týmto sa zaväzuje chrániť
tieto  údaje  pred  náhodným ako  aj  nezákonným  poškodením a  zničením,  náhodnou  stratou,  zmenou,
nedovoleným  prístupom  a sprístupnením  ako  aj   pred  akýmikoľvek  inými  neprípustnými  formami
spracúvania v zmysle opatrení prijatých v bezpečnostnom projekte. 

8. Sprostredkovateľ  sa  zaväzuje  spracúvať  osobné  údaje  len  v rozsahu  a za  podmienok  dojednaných
v poverení sprostredkovateľa spracovaním osobných údajov.

9. Prevádzkovateľ  vyhlasuje, že nebude poskytovať osobné údaje iným Sprostredkovateľom, ako tým, ktorý 
sú uvedené v tomto oboznámení. 

10. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie 
stanoveného účelu a spracovávať len v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené. 

11. Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť 
mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

12. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
13. V spoločnosti je ustanovená zodpovedná osoba. Kontaktné údaje: Katarína Slobodová, tel. : 02/57203314

E. Poučenie o právach dotknutej osoby:

1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať 
 potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, 
 vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v

rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je
dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, 

 vo  všeobecne  zrozumiteľnej  forme  presné  informácie  o  zdroji,  z  ktorého  získal  jej  osobné  údaje  na
spracúvanie, 

 vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 
 opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú

predmetom spracúvania, 
 likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné

doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, 
 likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 blokovanie  jej  osobných  údajov  z  dôvodu  odvolania  súhlasu  pred  uplynutím  času  jeho  platnosti,  ak

prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f), možno obmedziť len ak takéto obmedzenie vyplýva z

osobitného  zákona,  alebo  jeho  uplatnením  by  bola  porušená  ochrana  dotknutej  osoby,  alebo  by  boli
porušené práva a slobody iných osôb. 

2. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči 
 spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho

marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu, 
 využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom

styku, alebo 
 poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu. 

3. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u 
prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. 
a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní 
do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto 
spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka 
dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých 
spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti 
dovolia. 

4. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u 
prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu 
právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov 
automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o 
preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom 
prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní 
rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje 
dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje 
osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal 
rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné
primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby. 

5. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
 písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa

tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr
do troch dní odo dňa jej odoslania, 

 osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a
kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný
odovzdať dotknutej osobe, 
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 u sprostredkovateľa  podľa písmena a)  alebo písmena b),  je  ten  povinný túto  žiadosť  alebo zápisnicu
odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

6. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na 
začatie konania o ochrane osobných údajov. 

7. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný 
zástupca.

8. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
9. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 vybaví prevádzkovateľ 

bezplatne. 
10. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, 

ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so 
zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje 
inak.

11. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 30 dní 
odo dňa doručenia žiadosti.

Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na
účely  spracúvania  má  dotknutá  osoba  právo  na  doplnenie  neúplných  osobných  údajov,  a  to  aj  prostredníctvom poskytnutia  doplnkového
vyhlásenia.

Právo na vymazanie („zabúdanie“)

1. Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu  vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej
týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: 

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b) dotknutá  osoba  odvolá  súhlas,  na  základe  ktorého  sa  spracúvanie  vykonáva,  podľa  článku  6  ods.  1  písm.  a)
Nariadenia alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie; 

c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracú-
vanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia; 

d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne; 

e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu,
ktorému prevádzkovateľ podlieha; 

f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia.

2. Ak prevádzkovateľ  zverejnil  osobné údaje  a podľa  odseku 1 je  povinný vymazať osobné údaje,  so zreteľom na  dostupnú
technológiu  a  náklady  na  vykonanie  opatrení  podnikne  primerané  opatrenia  vrátane  technických  opatrení,  aby  informoval
prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na
tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

3. Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktoré-
mu prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej
moci zverenej prevádzkovateľovi;

c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i) Nariadenia, ako aj
článkom 9 ods. 3 Nariadenia;

d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely pod-
ľa článku 89 ods. 1 Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným
spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania

4. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:  

a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť
správnosť osobných údajov; 

b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho ob-
medzenie ich použitia; 

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie,
uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dô-
vody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

5. Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa odseku 1, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom
dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej
alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. 3. Dotknutú osobu, ktorá
dosiahla  obmedzenie  spracúvania  podľa  odseku  1,  prevádzkovateľ  informuje  pred tým,  ako bude obmedzenie  spracúvania
zrušené.

Právo na prenosnosť

6. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne
používanom a strojovo  čitateľnom formáte  a  má právo preniesť tieto údaje  ďalšiemu prevádzkovateľovi  bez  toho,  aby jej
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prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak: 

a) sa  spracúvanie  zakladá  na  súhlase  podľa  článku 6 ods.  1  písm. a)   Nariadenia  alebo článku 9 ods.  2  písm. a)
Nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, a 

b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

7. Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 právo na  prenos osobných údajov
priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

8. Uplatňovaním práva uvedeného v odseku 1 tohto článku nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Uvedené právo sa nevzťahuje na
spracúvanie  nevyhnutné  na  splnenie  úlohy  realizovanej  vo  verejnom  záujme  alebo  pri  výkone  verejnej  moci  zverenej
prevádzkovateľovi.

9. Právo uvedené v odseku 1 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo namietať

10. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných
údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia vrátane namietania proti
profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže
nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo
dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 

11. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu
osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto
priamym marketingom. 

12. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

13. Dotknutá osoba sa výslovne upozorní na právo uvedené v ods. 1 a 2 najneskôr pri prvej komunikácií s ňou, pričom sa toto právo
prezentuje jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií.

14. V  súvislosti  s  používaním  služieb  informačnej  spoločnosti  a  bez  ohľadu  na  smernicu  2002/58/ES  môže  dotknutá  osoba
uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

15. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa čl. 89 ods. 1
Nariadenia,  dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných
údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

Oznámenie tretím stranám

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo
obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1 a článku 18 Nariadenia, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to
nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

V ..............................................    dňa ......................

                                                          ........................................................................

V Ružomberku   dňa – príloha č.1,č.2,č.3,č.4,č.5
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