
INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍKOV SPRÁVNYCH KONANÍ PRED MESTSKOU ČASŤOU  

BRATISLAVA - VAJNORY 
 

Ochrana súkromia je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov v rámci správnych 

konaní pred Mestskou časťou  Bratislava - Vajnory ako správnym orgánom postupujeme v súlade s 

účinnými právnymi predpismi a chránime ich s maximálnou možnou starostlivosťou. 

 

Odporúčame Vám, aby ste si tieto informácie pozorne prečítali. V týchto informáciách sa dozviete, ako 

pracujeme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu Vašich 

osobných údajov, a ostatné dôležité informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. V týchto 

informáciách sa dozviete aj to, kde môžete nájsť podrobnejšiu verziu informácií o spracúvaní Vašich 

osobných údajov na všetky účely, ktoré Mestská časť Bratislava - Vajnory musí spracúvať kvôli plneniu 

svojich povinností podľa jednotlivých zákonov. 

 

Tieto informácie sa môžu občas meniť v závislosti od úpravy právnych noriem, aktuálnu verziu nájdete 

vždy na našej internetovej stránke www.vajnory.sk. Na podstatné zmeny Vás upozorníme tým spôsobom, 

akým Vám tieto informácie poskytujeme aj teraz. 

 

Prevádzkovateľ (ten, kto určuje, na čo a ako sa spracujú Vaše osobné údaje): 

Názov: Mestská časť Bratislava - Vajnory 

Sídlo: Roľnícka 109, 831 07 Bratislava 

IČO: 00 304 565 

telefonický kontakt prevádzkovateľa: +421 850 24 25 24 

e-mailová adresa prevádzkovateľa: info@vajnory.sk 

Web: www.vajnory.sk 

 

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov Vám zodpovie prípadné otázky týkajúce sa spracúvania 

Vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať takto: 

e-mailová adresa zodpovednej osoby prevádzkovateľa: kulka@vajnory.sk 

telefonický kontakt zodpovednej osoby prevádzkovateľa: 02/212 95 231 

 

Osobné údaje sú akékoľvek informácie o Vás, na základe ktorých možno určiť (identifikovať) fyzickú 

osobu. 

 

Vaše osobné údaje spracúvame na jednotlivé účely najmä pri týchto správnych konaniach: 

a) vybavovanie žiadosti o sprístupnenie informácií a ich evidencia (ďalej len ako „Účel 

sprístupňovania informácií“); a 

b) prenesený výkon štátnej správy – prejednávanie priestupkov aj správnych deliktov (ďalej aj ako 

„Účel sankcie“); a 

c) prenesený výkon štátnej správy – stavebná agenda (zahŕňa aj vyvesovanie úradných dokumentov 

na úradnej tabuli) (ďalej aj ako „Účel stavebnoprávnych konaní“). 

d) na ostatné účely uvedené v podrobnejších informáciách dostupných na webovom sídle Mestskou 

časťou  Bratislava - Vajnory na adrese www.vajnory.sk 

 

Vaše osobné údaje spracovávame najmä v tomto rozsahu: 

a) Na Účel sprístupňovania informácií spracúvame Vaše meno, priezvisko a adresu pobytu; 

b) na Účel sankcie spracúvame Váš akademický titul, meno, priezvisko, adresu pobytu, dátum 

narodenia alebo rodné číslo, údaj o štátnej príslušnosti, údaj o doklade totožnosti, miesto, dátum, 

okolnosti a čas spáchania priestupku; 

c) na Účel stavebnoprávnych konaní spracúvame Vaše meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu 

trvalého pobytu, telefonický a elektronický kontakt, ako aj osobné údaje potrebné k predmetu 

konkrétneho stavebného konania, napr. údaje o Vašich pozemkoch a stavbách v potrebnom rozsahu; 

d) rozsah spracúvania osobných údajov pre ostatné účely je uvedený v podrobnejších informáciách 

dostupných na webovom sídle Mestskou časťou  Bratislava - Vajnory na adrese www.vajnory.sk. 
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Vaše osobné údaje spracúvame podľa takéhoto oprávnenia: 

a) Na Účel sprístupňovania informácií, na Účel sankcie, na Účel stavebnoprávnych konaní, ako 

aj na ostatné zákonné účely uvedené v podrobnejších informáciách dostupných na webovom 

sídle Mestskou časťou  Bratislava - Vajnory na adrese www.vajnory.sk  spracúvame Vaše osobné 

údaje na základe jednotlivých zákonov, pretože tieto Vaše osobné údaje sú vždy nevyhnutné na 

plnenie povinností uvedených v konkrétnom zákone – pre Účel sprístupňovania informácií je ním 

zákon č. 211/2000 Z. z., pre Účel sankcie najmä zákon č. 372/1990 Zb. a pre Účel 

stavebnoprávnych konaní zákon č. 50/1976 Zb. a zákon č. 71/1967 Zb. 

 

Ako dlho Vaše osobné údaje spracovávame? 

Vaše osobné údaje spracúvame na: 

a) Účel sprístupňovania informácií v dĺžke 5 rokov od vybavenia Vašej žiadosti o informácie alebo od 

skončenia správneho konania o sprístupnení informácie, okrem ak sú predmetom súdnych konaní, 

vtedy do skončenia súdnych konaní; 

b) Účel sankcie 

b1) v prípade priestupkového konania až 5 rokov; a 

b2) v prípade správnych deliktov a viacinštančných správnych konaní o priestupkoch 10 rokov; 

c) Účel stavebnoprávnych konaní v dĺžke 10 rokov; 

d) na ostatné účely v lehotách podľa podrobnejších informácií dostupných na webovom sídle Mestskou 

časťou  Bratislava - Vajnory na adrese www.vajnory.sk 

 

Ste povinný nám poskytnúť Vaše osobné údaje? 

Poskytnutie Vašich osobných údajov na Účel sprístupňovania informácií, na Účel sankcie, na Účel 

stavebnoprávnych konaní a na ostatné účely uvedené v podrobnejších informáciách dostupných na 

webovom sídle Mestskej časti  Bratislava - Vajnory  na adrese www.vajnory.sk  je nevyhnutné, pretože 

ich naša Mestskej časti  Bratislava - Vajnory  potrebuje na plnenie svojich zákonných povinností. 

V prípade neposkytnutia osobných údajov by Mestská časť Bratislava - Vajnory nemohla plniť svoje 

zákonné povinnosti, resp. nemohla by plniť úlohy vo verejnom záujme, čo by okrem sankcií zo strany štátu 

a jeho orgánov mohlo mať aj nepriaznivý dopad na stav dôveryhodnosti orgánov Mestskou časťou  

Bratislava - Vajnory v očiach verejnosti. 

 

Komu budú Vaše osobné údaje poskytované navonok (iné právnické osoby okrem našej Mestskej časti 

Bratislava – Vajnory,  ktorým budú Vaše osobné údaje poskytnuté)? 

a) Účel sprístupňovania informácií: 

Nebudú poskytnuté navonok, sú spracúvané iba interne. 

b) Účel sankcie: 

 Ústredný portál verejnej správy prevádzkovaný Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby, 

príspevkovou organizáciou Úradu vlády Slovenskej republiky, so sídlom na Kollárovej 8, 917 02 Trnava, 

IČO: 42 156 424- www.slovensko.sk; 

c) Účel stavebnoprávnych konaní: 

 Ústredný portál verejnej správy prevádzkovaný Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby, 

príspevkovou organizáciou Úradu vlády Slovenskej republiky, so sídlom na Kollárovej 8, 917 02 Trnava, 

IČO: 42 156 424- www.slovensko.sk 

d) na ostatné účely: 

 uvedené v podrobnejších informáciách dostupných na webovom sídle Mestskej časti  Bratislava - 

Vajnory  na adrese www.vajnory.sk 

 

Vaše práva k Vašim osobným údajom: 

Právo na prístup k Vašim osobným údajom: 

Máte právo na základe žiadosti získať od našej Mestskej časti  Bratislava - Vajnory  informácie, aké 

osobné údaje o Vás naša Mestská časť  Bratislava - Vajnory  spracúva kvôli jednotlivým účelom a 

poskytnutie kópie týchto Vašich osobných údajov. Práva tretích strán, vrátane iných osôb, ktoré našej 

Mestskej časti  Bratislava - Vajnory  poskytli osobné údaje, však týmto nemôžu byť obmedzené a 

cudzie osobné údaje Vám takto naša Mestská časť  Bratislava - Vajnory  nemôžu sprístupniť. 
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Právo na opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov: 

Máte právo na základe žiadosti na opravu Vašich nesprávnych osobných údajov a na doplnenie Vašich 

neúplných osobných údajov. Využitím tohto práva korektným spôsobom pomôžete našej Mestskej časti  

Bratislava - Vajnory   udržiavať Vaše osobné údaje správne a aktuálne. 

 

Právo na vymazanie Vašich osobných údajov: 

Máte právo na základe žiadosti požiadať o vymazanie výlučne Vašich osobných údajov, ak sa ktorýkoľvek 

z vyššie uvedených účelov ich spracúvania skončil a tieto nie sú potrebné na iný zákonný účel 

spracúvania, alebo ak právny predpis prikazuje vymazať Vaše osobné údaje, alebo ak sú Vaše osobné 

údaje spracúvané nezákonne. 

 

Právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov: 

Máte právo na základe žiadosti o blokáciu Vašich osobných údajov (obmedzenie spracúvania Vašich 

osobných údajov na výlučné uchovávanie Vašich osobných údajov, iné činnosti počas blokácie s nimi 

nemôžme vykonávať), ale len v týchto prípadoch: 

a) obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov v čase overovania ich správnosti; 

b) ak sú Vaše osobné údaje spracovávané nezákonne a zároveň požadujete namiesto vymazania Vašich 

osobných údajov len obmedzenie ich spracovania (len uchovávanie); 

c) potrebujete Vaše osobné údaje na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 

 

Akým spôsobom môžete uplatniť všetky Vaše práva k osobným údajom: 

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu sídla obecného úradu našej 

Mestskej časti  Bratislava – Vajnory, Roľnícka č. 109,  831 07  Bratislava, alebo na webovom sídle 

Mestskej časti  Bratislava - Vajnory  https://www.vajnory.sk/, elektronicky na e-mailovú adresu 

kulka@vajnory.sk alebo osobným odovzdaním písomnej žiadosti u zodpovednej osoby našej Mestskej 

časti  Bratislava - Vajnory  u Ing. Tomáša Kulku.  

Pri žiadosti týkajúcej sa Vašich osobných údajov sme povinní overiť Vašu totožnosť, aby sme si boli istí, že 

k Vašim osobným údajom uplatňujete práva skutočne Vy. Overenie totožnosti budeme realizovať na 

základe predloženia k nahliadnutiu Vášho dokladu s fotografiou pri osobnom odovzdaní Vašej písomnej 

žiadosti, v prípade poštovej či elektronickej žiadosti budeme v prípade pochybností požadovať od Vás 

ďalšie informácie na účel spoľahlivého zistenia Vašej totožnosti. 

 

Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu, v 

každom prípade však do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môžeme túto lehotu 

predĺžiť o ďalšie dva mesiace, ale vždy Vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného 

mesiaca od prijatia žiadosti. 

Na Vaše žiadosti odpovedáme bezplatne, ale ak by Vaše žiadosti boli neprimerané, zjavne neopodstatnené 

alebo sa často opakujú, môžeme od Vás požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie. 

 

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad pre ochranu osobných údajov SR, 

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27), ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore 

s týmito informáciami, prípadne účinnými právnymi predpismi. 

Predtým Vám však odporúčame kontaktovať našu zodpovednú osobu, ktoré je pripravená prípadné 

Vaše podnety vyriešiť smerom k Vašej spokojnosti. 

 

V každom prípade ste povinný nám poskytnúť len také Vaše osobné údaje, ktoré sú správne, úplné 

a aktuálne. 
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