
 
 

Informácie pre dotknuté osoby – verejné vypočutie uchádzačov o funkciu riaditeľa EKO-podniku VPS 

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 údajov Áno  

Právo na opravu osobných údajov Áno  

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

Právo na vymazanie osobných údajov Áno  

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov Áno  

Právo na namietať proti spracúvaniu osobných údajov Nie   

Právo na prenosnosť osobných údajov Áno   

Informácie o spracúvaných údajoch 

Účely spracúvania osobných údajov: Realizácia verejného vypočutia uchádzačov o funkciu 

riaditeľa EKO – podniku VPS, ktoré sa uskutoční dňa 29. 

apríla 2020 a ktoré bude prebiehať formou streamovania1 

(živého prenosu dát cez internet) (ďalej len „verejné 

vypočutie“) 

Právny základ spracúvania osobných údajov:  Čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia EÚ 2016/679 – súhlas 

dotknutej osoby 

Doba uchovávania osobných údajov: Len po dobu trvania verejného vypočutia všetkých 

uchádzačov verejného vypočutia 

Príjemcovia osobných údajov:  Verejnosť a prípadne iné subjekty, ktorým sa osobné údaje 

poskytujú v zmysle všeobecne záväzných právnych 

predpisov 

Prenos do tretej krajiny:  Nie  

Automatizované individuálne rozhodovanie 

vrátane profilovania:  
Nie  

Udelenie súhlasu s realizáciou verejného vypočutia je v zásade dobrovoľné. Jeho neudelenie zo strany 

uchádzača nemá vplyv na výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa EKO – podniku VPS a v prípade 

jeho neudelenia nebude verejné vypočutie s dotknutým uchádzačom uskutočnené, t. j. výberové konanie 

nebude streamované. V prípade neudelenia súhlasu zo strany člena výberovej komisie prevádzkovateľ 

prijme opatrenia, ktorými zabezpečí, aby pri streamovaní verejného vypočutia nedošlo k identifikácii člena 

výberovej komisie, ktorý súhlas neudelil. 

Dotknutá osoba má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať, pričom jeho odvolanie nemá vplyv na zákonnosť 

spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním, a to zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu 

prevádzkovateľa: podatelna@banm.sk alebo zodpovednaosoba@banm.sk alebo písomnej žiadosti na adresu 

sídla prevádzkovateľa: mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, resp. jej podaním 

priamo na podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v sídle prevádzkovateľa. 

 

                                                           
1 Metóda prenosu dát, typicky vo vzťahu k multimédiám. Kľúčovou charakteristikou technológie streamovania je kontinuálny tok dát, ktoré 
sú na strane prijímateľa prijímané a spracovávané v reálnom čase. Dáta sú streamované (prenášané, vysielané) prostredníctvom elektronickej 
siete. Zdroj: https://webslovnik.zoznam.sk/slovnik-cudzich-slov/ 
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Informácie pre dotknuté osoby – transparentné informovanie verejnosti o výsledkoch výberového 

konania na funkciu riaditeľa EKO-podniku VPS 

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 údajov Áno  

Právo na opravu osobných údajov Áno  

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

Právo na vymazanie osobných údajov Áno  

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov Áno  

Právo na namietať proti spracúvaniu osobných údajov Nie   

Právo na prenosnosť osobných údajov Áno   

Informácie o spracúvaných údajoch 

Účely spracúvania osobných údajov: Transparentné informovanie verejnosti o výsledkoch 

výberového konania na funkciu riaditeľa EKO – podniku 

VPS, ktoré sa uskutočnilo dňa 29. apríla 2020, t. j. 

zverejnenie bodového ohodnotenia jednotlivých 

uchádzačov udelené jednotlivými členmi výberovej komisie 

Právny základ spracúvania osobných údajov:  Čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia EÚ 2016/679 – súhlas 

dotknutej osoby 

Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu 

Príjemcovia osobných údajov:  Verejnosť a prípadne iné subjekty, ktorým sa osobné údaje 

poskytujú v zmysle všeobecne záväzných právnych 

predpisov 

Prenos do tretej krajiny:  Nie  

Automatizované individuálne rozhodovanie 

vrátane profilovania:  
Nie  

Udelenie súhlasu je v zásade dobrovoľné. V prípade jeho neudelenia prevádzkovateľ nezverejní bodové 

ohodnotenie jednotlivých uchádzačov výberového konania udelené jednotlivými členmi výberovej komisie.  

Dotknutá osoba má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať, pričom jeho odvolanie nemá vplyv na zákonnosť 

spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním, a to zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu 

prevádzkovateľa: podatelna@banm.sk alebo zodpovednaosoba@banm.sk alebo písomnej žiadosti na adresu 

sídla prevádzkovateľa: mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, resp. jej podaním 

priamo na podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v sídle prevádzkovateľa. 
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