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Poučenie o ochrane osobných údajov, ktoré boli poskytnuté 

v Prihláške za člena politickej strany „DOMOV národná strana“: 
 

Vaše osobné údaje budú spracúvané politickou stranou „DOMOV národná strana“ v 

rozsahu potrebnom na vedenie Evidencie členov politickej strany „DOMOV národná strana“, 

ako aj pre vnútorné potreby fungovania strany (zasielanie informácií, noviniek, pozvánok, 

letákov, kampaní a iných dokumentov vo forme sms, e-mailových správ alebo listovej 

korešpondencie).  

 

Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné plniť povinnosti politickej strany 

„DOMOV národná strana“ vyplývajúcich zo zákona a iných všeobecne záväzných právnych 

predpisov, ako aj zo Stanov politickej strany „DOMOV národná strana“.  

 

Právnym základom spracúvania Vašich údajov budú všeobecne záväzné právne predpisy 

a Vami podpísaná Prihláška za člena politickej strany „DOMOV národná strana“. V 

súvislosti s hlavným účelom spracovania môžu byť osobné údaje spracúvané na ďalšie účely 

v rozsahu, v akom to od politickej strany „DOMOV národná strana“ vyžadujú právne 

predpisy. V týchto prípadoch je právnym základom na spracovanie osobných údajov plnenie 

zákonných povinností politickej strany „DOMOV národná strana“.  

 

Údaje budú uchované po dobu vyžadovanú právnymi predpismi alebo potrebnú na 

uplatnenie zodpovednostných nárokov.  

 

Máte právo:  

- na prístup k informáciám o tom, v akom rozsahu sú Vaše osobné údaje spracúvané, 

- požadovať opravu osobných údajov ak zistíte, že nie sú správne, alebo požadovať 

doplnenie neúplných údajov, 

- získať svoje osobné údaje, ktoré ste politickej strane „DOMOV národná strana“ poskytli, 

v bežne používanom elektronickom formáte, 

- požadovať obmedzenie spracúvania údajov politickou stranou „DOMOV národná strana“, 

ak zároveň napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie nezákonné, 

alebo už ich nepotrebuje politická strana „DOMOV národná strana“, ale potrebujete ich 

Vy na uplatnenie svojich nárokov, 

-  požadovať vymazanie Vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré 

sa získali alebo spracúvali, ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne alebo ak musia byť 

vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť, 

- podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že Vaše práva týkajúce sa osobných 

údajov boli porušené. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov 

Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. 

 

V rámci spracúvania Vašich osobných údajov nie je použité automatizované 

rozhodovanie ani profilovanie. 

 

Zodpovedná osoba: info@domov-ns.sk 


