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Ochrana osobných údajov 

Poskytnuté osobné údaje budú spracované len za účelom vybavenia Vašej žiadosti v súlade s 
Nariadením 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 nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č.18/2018 
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
Osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom štátnej moci, kontrolným orgánom za účelom 
kontroly z ich strany a prípadne iným príjemcom, ak to povaha žiadosti vyžaduje. Osobné údaje 
nebudú poskytnuté do tretích krajín. Po vybavení žiadosti budú osobné údaje a žiadosť 
archivované v súlade s registratúrnym plánom mesta.  
Môžete od nás požadovať prístup k Vašim osobným údajom, máte právo na ich opravu, právo 
namietať proti spracúvaniu. 
Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete 
podať sťažnosť na dozorný orgán ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému 
orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 
Bratislava 27.  
Predmetné práva si môžete uplatniť  písomne doručením žiadosti na adresu: Mesto Šamorín - 
mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín alebo osobne do podateľne,  alebo elektronicky na 
email info@samorin.sk. 
 Kontakt na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov: zodpovednaosoba@somi.sk.  
Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na našej webovej stránke – 
www.samorin.sk. 

Személyes adatok védelme 

A rendelkezésre bocsátott személyes adatok az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
rendeletével (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) és a Tt. 18/2018 számú 
személyes adatok védelméről és némely törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló 
törvénnyel összhangban, kizárólag az Ön kérelmével kapcsolatos ügyintézés céljából kerülnek 
feldolgozásra.  
A személyes adatok hozzáférhetővé tehetőek az államhatalmi szervek számára, az ellenőrző 
szervek részére ellenőrző tevékyenységük végzése céljából, esetleg a kérelem jellegéből 
kifolyólag más felek számára. A személyes adatok nem kerülnek harmadik országokba 
továbbításra. Az ügyintézés befejezését követően a személyes adatok és a kérelem a város 
irattári tervével összhangban archiválásra kerülnek. 
Igényelheti tőlünk a személyes adataihoz való hozzáférést, jogosult azok javítására, illetve 
további feldolgozásuk ellen tiltakozhat. 
Amennyiben felvetődik Önben a gyanú, hogy az adatait méltánytalan vagy törvénytelen módon 
kezeljük, a felügyeleti szervhez panasszal fordulhat, vagy eljárás foganatosítását kérelmezheti. 
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A felügyeleti szerv a Szlovák Köztársaság Személyes Adatokat Védő Hivatala, mely székhelye 
és postacíme: Hraničná 2, 820 07 Bratislava 27. 
A szóban forgó jogait érvényesítheti írásban, kérelme postai úton történő eljuttatásával 
a „Mesto Šamorín – mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín“ levelezési címre vagy annak 
személyes benyújtásával a városi hivatal iktatójába, illetve továbbíthatja elektronikus úton 
az info@samorin.sk címre.  
Az adatvédelmi felelős elérhetősége: zodpovednaosoba@somi.sk. 
A személyes adatok védelmével kapcsolatos további információkért keresse fel városunk 
honlapját: www.samorin.sk. 

 

 

 


