IS voľby a referendum
V tomto informačnom systéme osobných údajov (ďalej len „IS“) prevádzkovateľ: Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský
Hrádok, IČO: 00315494, ktorý má určenú zodpovednú osobu (kontaktný mail: gdpr@lhr.sk), spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb
jednotlivcov) v rámci spracovateľských činností, ktorých účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie:
Účel
spracúvania

voľby (voľby do
NR SR, do
európskeho
parlamentu,
voľby prezidenta
republiky a
ľudové
hlasovanie o
odvolaní
prezidenta, voľby
do orgánov
samosprávnych
krajov, do
orgánov
samosprávy obci)

Právny základ
spracovateľskej
Kategórie
činnosti
dotknutých osôb
(nepovinné)

Fyzické osoby
jednotlivci:
- voliči
- členovia komisie
zákon 180/2014 Z. vrátane predsedu,
z. o podmienkach
náhradníci
výkonu volebného - zapisovatelia
práva a o zmene
- kandidáti
a doplnení
- iné fyzické osoby
niektorých zákonov (napr. osoby
oprávnené konať v
mene politickej
strany)

Kategória osobných údajov
Bežné osobné údaje, nie je vylúčené ani spracúvanie citlivých údajov ( osobitnej kategórie osobných údajov- politická
príslušnosť).
Voliči:
- meno a priezvisko, rodné číslo,
- ak ide o cudzinca, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené,
- štátna príslušnosť,
- názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, súpisné číslo a orientačné číslo domu trvalého pobytu
- adresa miesta pobytu v cudzine
Členovia komisie vrátane predsedu, náhradníci:
- meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti
- meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti
Zapisovatelia:
- titul, meno, priezvisko, podpis
Kandidáti:
-názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu,
-zoznam kandidátov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia (vek), zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v
čase podania kandidátnej listiny, adresu trvalého pobytu kandidáta a poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom
pri všetkých kandidátoch,
-meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany; v
prípade koalície meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene každej politickej strany tvoriacej koalíciu a
odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu.
+
-vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta uvedeného na kandidátnej listine, že súhlasí so svojou kandidatúrou,
nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený,
-potvrdenie o uhradení volebnej kaucie

- oznámenie o určení splnomocnenca politickej strany alebo koalície a jeho náhradníka s uvedením mena, priezviska a adresy,
na ktorú možno doručovať písomnosti; úkonmi splnomocnenca vo volebných veciach je politická strana alebo koalícia viazaná,
pričom splnomocnencom politickej strany alebo koalície ani jeho náhradníkom nemôže byť kandidát.
Osoby oprávnené konať v mene politickej strany:
- podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany; ak ide o koalíciu, meno, priezvisko,
podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky
Ďalšie údaje a dokumenty ustanovené zákonom.
Bežné osobné údaje, nie je vylúčené ani spracúvanie citlivých údajov ( osobitnej kategórie osobných údajov- politická
príslušnosť).
Stály zoznam voličov (§ 9 ods. 3)
a) meno a priezvisko,
b) rodné číslo, ak ide o cudzinca, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené,
c) štátna príslušnosť,
d) názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, súpisné číslo a orientačné číslo domu trvalého pobytu.

referendum

Fyzické osoby
jednotlivci:
- voliči
zákon 180/2014 Z. - členovia volebnej
z. o podmienkach
komisie vrátane
výkonu volebného predsedu,
práva a o zmene
náhradníci
a doplnení
a zapisovatelia
niektorých zákonov - iné fyzické osoby
(napr. osoba, ktorá
vydala voličský
preukaz)

Osobitný zoznam voličov (§ 197)
a) meno a priezvisko,
b) rodné číslo, a ak mu nebolo pridelené, dátum narodenia,
c) adresa miesta pobytu v cudzine.
Volič sa do osobitného zoznamu voličov zapisuje na základe žiadosti o voľbu poštou. Žiadosť možno podať v listinnej forme
alebo v elektronickej forme.
Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (§ 207)
Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
a) meno a priezvisko,
b) rodné číslo, a ak mu nebolo pridelené, dátum narodenia,
c) adresu miesta pobytu v cudzine.
Volič k žiadosti o voľbu poštou pripája
a)čestné vyhlásenie v štátnom jazyku, že nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
b)fotokópiu časti cestovného dokladu Slovenskej republiky s osobnými údajmi voliča alebo fotokópiu osvedčenia o štátnom
občianstve Slovenskej republiky.
Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia (§
208)
Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
a)meno a priezvisko,
b)rodné číslo,
c)adresu trvalého pobytu,
d)adresu miesta pobytu v cudzine.
Hlasovací preukaz (§ 198, § 46, § 9 ods. 3)

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:
a)meno a priezvisko,
b)rodné číslo, ak ide o cudzinca, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené,
c)štátna príslušnosť,
d)názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, súpisné číslo a orientačné číslo domu trvalého pobytu,
e) korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz,
f) ak hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto
osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom
Tlačivo hlasovacieho preukazu musí mať ochranné prvky a miesto pre údaje o voličovi:
a) meno a priezvisko,
b) rodné číslo, ak ide o cudzinca, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené,
c) štátna príslušnosť,
d) názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, súpisné číslo a orientačné číslo domu trvalého pobytu.
Hlasovací preukaz opatrí obec odtlačkom úradnej pečiatky obce. Na hlasovacom preukaze musí byť ďalej miesto pre údaje o
mene a priezvisku osoby, ktorá ho vydala, pre jej podpis, dátum jeho vydania a miesto pre údaj, pre aké voľby sa vydáva.
Okresná volebná komisia (§ 199)
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje
a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
c) meno, priezvisko a podpis osoby
1. oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany,
2. oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, ak ide o koalíciu,
3. určenej pre styk s orgánom verejnej správy, ak ide o petičný výbor za referendum.
Okrsková volebná komisia (§ 201)
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje
a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
c) meno, priezvisko a podpis osoby
1. oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany,
2. oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, ak ide o koalíciu,
3. určenej pre styk s orgánom verejnej správy, ak ide o petičný výbor za referendum.
Zápisnice (okrskových komisií, okresných komisií, štátnej komisie)
-okrem iného obsahujú aj mená, priezviská, podpisy členov/náhradníkov komisie
Ďalšie údaje a dokumenty ustanovené zákonom.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach počas plynutia úložnej doby, ak ich
obsahujú registratúrne záznamy; tie osobné údaje, ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, likviduje prevádzkovateľ ihneď po naplnení účelu ich
spracúvania.
Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak tretie strany, ktoré majú na ne nárok na základe platných právnych predpisov (najmä
kontrolné orgány, súd, polícia, štátna volebná komisia, okresná volebná komisia), ako aj ostatní príjemcovia: samotné dotknuté osoby, oprávnené osoby,
sprostredkovateľ, ak pôsobí.
Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu), sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené o povinnostiach vrátane
povinnosti mlčanlivosti.
Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do tretej krajiny (mimo EÚ a EHS), resp. medzinárodnej organizácie.
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných
údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh/sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.
Žiadosti a námietky si môžu dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa:
- písomne v listinnej forme na adresu sídla: Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok, alebo
- elektronicky na mailovú adresu: gdpr@lhr.sk

