
INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE DOBROVOĽNÍKOV 
poskytujúcich pomoc obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v súvislosti s 

ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona 
vírusom SARS-CoV-2 

 

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto 
Junácka 1 
832 91 Bratislava 
IČO: 00 603 317 
DIČ: 2020887385 
 
podatelna@banm.sk   
02/49 253 512, 02/49 253 179 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: zodpovednaosoba@banm.sk    
Práva dotknutej osoby 

Právo na prístup k osobným údajom:   Áno  

Právo na opravu osobných údajov: Áno  

Právo na vymazanie osobných údajov:  Áno   

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: Áno  

Právo namietať spracúvanie osobných údajov: Nie  

Právo na prenosnosť osobných údajov:  Áno  

Právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. Áno  

Prenos do tretej krajiny: Nie  

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: Nie  

Informácie o spracúvaných údajoch 

Účel spracúvania osobných 
údajov: 

Evidencia dobrovoľníkov 

Právny základ spracúvania 
osobných údajov:  

Čl. 6 ods. 1 písm. b) 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, 
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o 
ochrane osobných údajov) – spracúvanie je nevyhnutné na 
plnenie zmluvy alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby 
vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. 

Príjemcovia osobných údajov: Subjekty, ktorým sa osobné údaje poskytujú v zmysle všeobecne 
záväzných právnych predpisov 
V prípade potreby aj obyvateľ mestskej časti Bratislava-Nové 
Mesto, ktorému sa poskytuje pomoc v rámci dobrovoľníckej 
činnosti, a to len v nevyhnutnom rozsahu a pre potreby 
stotožnenia dobrovoľníka 

Doba uchovávania osobných 
údajov: 

Ostatné zmluvy a dohody – 10 rokov 

Poskytnutie osobných údajov upravuje zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov a je požiadavkou nevyhnutnou na plnenie zmluvy, alebo aby sa na 
základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. V prípade 
neposkytnutia požadovaných údajov, dotknutá osoba nebude môcť vykonávať prácu 
dobrovoľníka.  

Komplexné podmienky prevádzkovateľa týkajúce sa spracúvania osobných údajov sú sprístupnené 
dotknutým osobám na webovom sídle prevádzkovateľa: https://www.banm.sk/ochrana-osobnych-
udajov/ a v tlačenej forme na pulte vrátnice Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.  
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