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Informácie pre členov 
podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“)  

a v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon k GDPR“): 

- komora spracúva osobné údaje svojich členov za účelom plnenia práv a povinnosti komory pri výkone verejnej 

moci zverenej komore na základe zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii, zákona č. 216/1995 Z. z. o 

Komore geodetov a kartografov, najmä za účelom vydávania oprávnenia na vykonávanie činnosti 

autorizovaného geodeta a kartografa, zápisu a vedenia do/v zozname autorizovaných geodetov 

a kartografov, poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone geodetických a kartografických 

činností a poistenia právnej ochrany, a v zákonnom rozsahu zverejňuje na svojej webovej stránke, 

- spracúvanie osobných údajov komorou je zákonnou požiadavkou, pričom bez ich poskytnutia nie je možné 

zapísať a následne viesť dotknutú osobu, hoci aj po splnení všetkých ostatných zákonných podmienok, do/v 

zoznamov/-moch vedených komorou na základe zákona,  

- komora spracúva osobné údaje uvedené v § 4 ods. 7 zákona ako aj ďalšie informácie v rozsahu údajov 

potrebných pre plnenie povinností komory uložených jej predmetnými zákonmi, najmä: titul, meno a 

priezvisko, číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, názov a sídlo pracoviska, rozsah overovaných 

vybraných geodetických a kartografických činností, dátum vykonania kvalifikačnej skúšky alebo dátum 

vydania rozhodnutia o osobitnej odbornej spôsobilosti, alebo dátum rozhodnutia o uznaní odbornej 

kvalifikácie, dátum zloženia sľubu, dátum vydania oprávnenia na výkon činnosti autorizovaného geodeta 

a kartografa, dosiahnuté vzdelanie, odborná prax, údaj o spôsobilosti na právne úkony, údaj o bezúhonnosti, 

údaje o disciplinárnych konaniach a trestoch, údaje o uzatvorenom poistení zo zodpovednosti za škodu, o 

výške poistnej sumy, konkrétnej poisťovni, dátumu úhrady poistného, členstve v orgánoch komory, úhrad 

členského, kontaktné údaje, najmä e-mail, telefónne číslo a i., 

- komora spracúva osobné údaje po celú dobu trvania členstva dotknutej osoby v komore, ako aj po skončení 

jej členstva z dôvodu plnenia povinností a práv komory vyplývajúcich jej z uvedených zákonov a zároveň 

z dôvodu možnosti dotknutej osoby ako aj pre potreby iných štátnych orgánov vždy vedieť preukázať 

skutočnosť, že dotknutá osoba bola riadnym členom komory a čas kedy sa tak dialo, 

- komora poskytuje osobné údaje nasledovným príjemcom: 

a. v prípade, ak dotknutá osoba využije možnosť uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu 

spôsobenú pri výkone geodetických a kartografických činností podľa § 5 ods. 2 písm. c) zákona 

a poistení právnej ochrany prostredníctvom komory ako poistníka, t.j. uhradí poistné plnenie komore, 

komora údaje (v rozsahu najmä meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, číslo oprávnenia, poistná 

suma, poistné, dátum začiatku (ukončenia) poistného a iné údaje o dotknutej osobe potrebné pre riadne 

plnenie predmetnej poistnej zmluvy, komora poskytne poisťovni za účelom zákonného poistenia 

dotknutej osoby, a to na celé obdobie trvania jej poistenia, pričom bez ich riadneho poskytnutia sa 

dotknutá osoba nestane riadne poistenou prostredníctvom komory ako poistníka a nesplní zákonnú 

podmienku pre výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa,  

b. vydavateľovi bulletinu v rozsahu údajov potrebných pre poštový styk za účelom jeho zasielania členom, 

pričom bez ich poskytnutia sa dotknutá osoba neobdrží bulletin vydávaný komorou, 

- komora neprenáša osobnú údaje do tretích krajín alebo iných medzinárodných organizácií a nevykonáva 

automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, 

- dotknutá osoba ma právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu 

osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,  

právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov, to všetko podľa 

podmienok uvedených v ustanoveniach § 21 až 27 zákona k GDPR, resp. čl. 15 až 21 Nariadenia GDPR 

a práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona k GDPR, pričom ich bližšie vymedzenie je 

uvedené na web stránke komory v sekcii Ochrana osobných údajov,   

- dotknutá osoba sa môže obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných 

údajov u zodpovednej osoby, ktorú komora ustanovila, a  to na e-mailovej adrese 

ochranaOUKGK@gmail.com, prípadne kontaktných telefónnych číslach komory. 
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Súhlas so spracovaním osobných údajov 
 

udelený v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov 

(ďalej len „súhlas“) 

 

 

Titul, meno, priezvisko:  .................................................. 

Adresa:    .................................................. 

(ďalej ako „dotknutá osoba“) 

 

Vyššie uvedená dotknutá osoba svojím podpisom udeľuje súhlas Komore geodetov a kartografov, 

Na paši 4, 821 02 Bratislava, IČO: 31 749 348 (ďalej len „prevádzkovateľ“),  

aby na svojej web stránke v zozname autorizovaných geodetov a kartografov zverejnila kontaktné 

údaje v rozsahu: 

e-mail: ................................................, 

pre bližšie neurčený okruh tretích osôb, a to na čas výkonu činnosti autorizovaného geodeta 

a kartografa. 

 

Osobné údaje bude prevádzkovateľ zverejňovať odo dňa doručenia tohto súhlasu až do vyčiarknutia 

dotknutej osoby zo zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov, resp. do odvolania súhlasu 

podľa nižšie uvedeného.  

 

Dotknutá osoba má oprávnenie svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to informovaním prevádzkovateľa 

na e-mailovú adresu: ochranaOUKGK@gmail.com. Odvolaním súhlasu budú vyššie uvedené 

kontaktné informácie z web stránky komory vymazané.  

   

Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ako právo požadovať od prevádzkovateľa 

prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov 

alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a pod., sú dostupné na webovom sídle 

prevádzkovateľa www.kgk.sk, v časti Ochrana osobných údajov.  

 

Vyhlasujem, že som sa s informáciami uvedenými v tejto žiadosti oboznámil a týmto som porozumel.  

Svojim podpisom potvrdzujem aj to, že komora ma oboznámila aj s informáciami podľa čl. 13 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v súlade s § 19 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon k GDPR“) a týmto som 

porozumel.  

 

 

V ............................... dňa .........................  

  

 

________________________ 

 

............................................ 
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