
                                         

Informačná povinnosť 

         Geodetický a kartografický obzor 

 
 

 

 

1. Spoloční prevádzkovatelia:  

a) Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR), so sídlom Chlumeckého 2, 

820 12 Bratislava 212, IČO: 00166260, tel. +421 2 2081 6002, fax: +421 2 4342 8130, e-mail: 

sekretariat@skgeodesy.sk . 

b) Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK), Pod sídlištém 1800/9, 182 11 Praha 8, IČO 

00025712, tel.: +420 284 041 111, eMail: cuzk@cuzk.cz . 

 

2. Zodpovedná osoba:  

ÚGKK SR: Ing. Vladimír Macko, vladimir.macko@skgeodesy.sk, 

ČÚZK: Mgr. Lenka Vrzalová, lenka.vrzalova@cuzk.cz, 

Dotknutá osoba má právo kontaktovať ktorúkoľvek zo zodpovedných osôb. 

 

3. Účel spracúvania osobných údajov: tvorba a vydávanie odborného časopisu Geodetický a karto-

grafický obzor (GaKO) a rubriky „Výročia“, kde sú uverejňované významné udalosti a osobnosti 

spojené s rezortom geodézie, kartografie a katastra v minulosti a súčasnosti. 

 

4. Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 2016/679 

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) – súhlas dotknutej osoby. 

 

5. V prostredí ÚGKK SR a ČÚZK nie je zavedené automatizované individuálne rozhodovanie vrátane 

profilovania. 

 

6. Doba uchovávania osobných údajov: počas zverejnenia odborného časopisu GaKO a jeho 

archivácie. 

 

7. Práva dotknutej osoby:  

Právo na prístup (čl. 15 GDPR) - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás 

máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.  

Právo na opravu (čl. 16 GDPR) - ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné 

alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali 

alebo doplnili.  

Právo na výmaz (čl. 17 GDPR) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, 

napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie 

pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých 
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relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, 

že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.  

Právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR) - za určitých okolností ste oprávnený nás 

požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že 

osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné 

údaje nepotrebujeme využívať.  

Právo na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR) - za určitých okolností máte právo požiadať nás o 

prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na 

prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na 

základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.  

Právo namietať (čl. 21 GDPR) - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na 

našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny 

oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej 

spracúvať.  

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše 

osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný 

orgán, ktorým je v: 

a) Slovenskej republike: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 

07 Bratislava 27, resp. podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z., 

b) Českej republike: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

 


