
Mestská polícia mesta Trnava pri výkone služby nahráva telefonické hovory. Týmto oznamom si 

plníme informačnú povinnosť t. j. informovať dotknutú osobu o spracovaní jej osobných údajov 

podľa §19 zákona č. 18/2018. 

 

§ 19 
Poskytované informácie, ak osobné údaje sú získané od dotknutej osoby 
(1) 
Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný 
poskytnúť dotknutej osobe pri ich získavaní  
a) 
identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol 
poverený,  
b) 
kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená, 
c) 
účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ 
spracúvania osobných údajov,  
d) 
oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa osobné údaje spracúvajú podľa  
§ 13 ods. 1 písm. f),  
e) 
identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje, 
f) 
informáciu o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácii, identifikáciu tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, informáciu 
o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Európskej komisie (ďalej len „Komisia“) o primeranosti 
alebo odkaz na primerané záruky alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie alebo 
informáciu o tom, kde boli sprístupnené, ak prevádzkovateľ zamýšľa prenos podľa § 48 ods. 2, § 
49 alebo § 51 ods. 1 a 2.  
(2) 
Okrem informácií podľa odseku 1 je prevádzkovateľ povinný pri získavaní osobných údajov 
poskytnúť dotknutej osobe informácie o  
a) 
dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách jej určenia,  
b) 
práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o 
práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na 
obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako 
aj o práve na prenosnosť osobných údajov,  
c) 
práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať, 
d) 
práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,  
e) 
tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou 
alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná 
poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov,  
f) 
existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 
a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie o použitom postupe, 
ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre 
dotknutú osobu.  
(3) 
Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe pred ďalším spracúvaním osobných údajov 
informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie podľa odseku 2, ak má prevádzkovateľ v 
úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.  
(4) 
Odseky 1 až 3 sa neuplatňujú v rozsahu, v akom boli informácie dotknutej osobe poskytnuté pred 
spracúvaním osobných údajov.  
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