
ZÁZNAM O OBOZNÁMENÍ A POVERENÍ  
zapisovateľa a členov okrskovej volebnej komisie (poverenej oprávnenej osoby) 

podľa Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (GDPR) a  zákona 

č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 

Prevádzkovateľ (obec): ..............................................................................................................  

OBOZNÁMENIE  

Okrsková volebná komisia pre voľby do orgánov samosprávy obcí prichádza do styku 

s osobnými údajmi voličov v rozsahu a spôsobom určeným zákonom č. 180/2014 Z. z. 

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v nadväznosti na  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 a zákon č.18/2018 

Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 Pri plnení úloh okrsková volebná komisia najmä overuje totožnosť voličov z dokladu 

totožnosti, vykonáva záznamy a dopisuje voličov do zoznamu voličov a vykonáva ďalšie 

administratívne úkony vyplývajúce z funkcie člena okrskovej volebnej komisie. Zapisovateľ a 

člen okrskovej volebnej komisie nesmie osobné údaje voličov využiť pre osobnú potrebu, či 

potrebu inej osoby alebo na iné účely, ktoré nesúvisia s voľbami do orgánov samosprávy obcí. 

Zapisovateľ a člen okrskovej volebnej komisie je povinný dodržiavať záväzok mlčanlivosti 

o osobných údajoch podľa § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z., s ktorými poverená oprávnená 

osoba vykonávajúca spracovateľské operácie v rámci výkonu svojej funkcie prichádza do 

styku, okrem zákonom priznaných výnimiek podľa § 79 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. 

Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení funkcie. 

POVERENIE 
Prevádzkovateľ týmto poveruje oboznámené / poverené oprávnené  osoby  uvedené  v zozname 

na rube tohto poverenia spracúvaním osobných údajov  v rozsahu a spôsobom určeným 

zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

V ....................................................................,                 dňa: .....................................................          

Oboznámenie a poverenie  vykonal (starosta obce): 
Titul, meno a priezvisko Podpis 

 

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

 

 

 

 

 



Poverené oprávnené osoby (zapisovateľ a členovia okrskovej volebnej komisie): 
Titul, meno a priezvisko Podpis 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 


