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Informačná povinnosť prevádzkovateľa

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v spojení so znením Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane osobných údajov) Vás informujeme, že Vaše osobné údaje v rozsahu –
meno, priezvisko, fotografia a kamerový záznam – prevádzkovateľ Mesto Hlohovec, M. R.
Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, IČO: 00312509 môže spracúvať za účelom informovania
verejnosti o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Hlohovci a za účelom vytvorenia
kamerového záznamu, či fotografií zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hlohovci, a to
po dobu 20 kalendárnych rokov od získania týchto osobných údajov, t. j. od vytvorenia
fotografie, či kamerového záznamu. Dotknutými osobami sú osoby, ktoré sa zúčastnia na
zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hlohovci. Právnym základom spracúvania je splnenie
úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej
prevádzkovateľovi.1 Tieto údaje sa poskytujú prijímateľom v prípade Vašej účasti na
uvedenom zasadnutí – Hlohovská televízia, s.r.o., Námestie sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec,
IČO: 36244431, spoločností infonet tv a DIGITEL, s.r.o., Heinolská 2, 921 01 Piešťany, IČO:
46 146 997 a Art spektrum s.r.o., Hlboká 3026/25, 921 01 Piešťany, IČO: 47794097 (ako
prevádzkovateľov livestreamingu zasadnutí MsZ v Hlohovci) a verejnosti sledujúcej
kamerové záznamy zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hlohovci. V prípade Vašej
účasti na vyššie uvedenom zasadnutí môžu byť Vaše osobné údaje zverejňované
prostredníctvom informačných kanálov – hlohovskej televízie, sociálnych sietí
prevádzkovateľa, printových médií prevádzkovateľa, či na webovom sídle prevádzkovateľa /
na webovej stránke www.zastupitelstvo.sk. Neuskutočňuje sa žiadny prenos osobných
údajov do tretích krajín / zahraničia.
Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ako je právo požadovať od
prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na
výmaz osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a i., sú
dostupné na webovom sídle prevádzkovateľa www.hlohovec.sk v sekcii Ochrana osobných
údajov.

Prevádzkovateľ: Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, IČO: 00312509,
telefón: +42133 7368111, fax: +42133 7423228, e-mail: msu@hlohovec.sk.
Zodpovedná osoba: kontakt - zodpovednaosoba@hlohovec.sk; tel. č. +421 33 7368 239.

1

S poukazom na § 1 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
„Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov.“
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