Obec Bačkovík

Ochrana osobných údajov – povinné informovanie
(Aktualizované: 1. 4. 2022)

Obec Bačkovík zverejňuje informácie o spracovaní osobných údajov dotknutých osôb.

Čl. 1
Názov a adresa spracovateľa osobných údajov
Prevádzkovateľ: Obec Bačkovík
Adresa: Bačkovík 41, 044 45
IČO: 00323934
Zodpovedná osoba v zmysle zákona o ochrane osobných údajov: Terézia Kinlovičová
E-mail: t.kinlovicova@gmail.com
Čl. 2
Základné informácie

1. Prevádzkovateľ pristupuje k osobným údajom zodpovedne a preto v zmysle Nariadenia
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) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
,,Zákon“), Vám ako dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom
webovom sídle okrem svojich identifikačných a kontaktných údajov a kontaktných údajov
zodpovednej osoby, sprístupňuje potrebné informácie.
2. Prevádzkovateľ v zmysle čl. 24 nariadenia GDPR a ust. § 31 Zákona pristúpil k prijatiu
primeraných technických, organizačných, personálnych a bezpečnostných opatrení a záruk, ktoré
zohľadňujú najmä:
a. zásady spracúvania osobných údajov, ktorými sú zákonnosť, spravodlivosť a
transparentnosť, obmedzenie a kompatibilita účelov spracúvania osobných údajov, ďalej
minimalizácia osobných údajov, ich pseudonymizácia a šifrovanie, ako aj integrita,
dôvernosť a dostupnosť;
b. zásady nevyhnutnosti a primeranosti (vzťahuje sa aj na rozsah a množstvo spracúvaných
osobných údajov, dobu uchovávania a prístup k osobným údajom dotknutej osoby)
spracúvania osobných údajov s ohľadom na účel spracovateľskej operácie;
c. povahu, rozsah, kontext a účel spracovateľskej operácie;
d. odolnosť a obnovu systémov spracúvania osobných údajov;
e. poučenia oprávnených osôb prevádzkovateľa;
f. prijatie opatrení na bezodkladné zistenie, či došlo k porušeniu ochrany osobných údajov a
promptné informovanie dozorného orgánu a zodpovednej osoby;
g. prijatie opatrení na zabezpečenie opravy alebo vymazanie nesprávnych údajov, či realizáciu
iných práv dotknutej osoby;
h. riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb
(najmä náhodné alebo nezákonné zničenie osobných údajov, strata alebo zmena osobných
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údajov, zneužitie osobných údajov – neoprávnený prístup alebo neoprávnené poskytnutie,
posúdenie rizík so zreteľom na pôvod, povahu, pravdepodobnosť a závažnosť rizika v
súvislosti so spracúvaním a na identifikáciu najlepších postupov na zmiernenie rizika).

Čl. 3
Zodpovedná osoba

1. Zodpovedná osoba v zmysle zákona o ochrane osobných údajov vykonávala činnosti súvisiace s
ochranou osobných údajov.
2. Zodpovedná osoba má právo:
a. požadovať prevádzkovateľa o prístup k osobným údajom,
b. požiadať o vymazanie osobných údajov,
c. požiadať o obmedzenie spracovania osobných údajov,
d. vzniesť námietku k spracovaniu osobných údajov,
e. požiadať o spresnenie osobných údajov,
f. kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov,
g. podať na Úrade na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania v zmysle § 100 zák.č.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Čl. 4
Osobný údaj

1. Osobným údajom je akýkoľvek údaj, (alebo skupina údajov), ktorý vedie alebo by mohol viesť
k identifikácii osoby. Napríklad meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, rodné číslo,
biometrické údaje (snímky tváre, otlačky prstov, podpis, DNA…), telefónne číslo, e-mailová
adresa, IP adresa, cookies a ďalšie.

Čl. 4
Účely a ciele spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú obcou (prevádzkovateľom) spracovávané na nasledovné účely:
1. Uzatvorenie zmluvy. Právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa
Zákona o obecnom zriadení, Zákona o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad, Zákona
o registri obyvateľov, Zákona o matrikách, Zákona o verejnom obstarávaní, Obchodného
zákonníka, Občianskeho zákonníka.
2. Dane a účtovníctvo. Z účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných
predpisov spojených finančným plnením sme povinní spracovávať osobné údaje. Právnym
základom je plnenie zákonných povinností.
3. Bezpečnosť a ohrozenie prevádzky verejnej internetovej siete. Prevádzkovateľ kontroluje
funkčnosť, bezpečnosť a stabilitu prevádzky verejnej internetovej siete. Právnym základom je
plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa.
4. Riešenie sporov a vyšetrovanie priestupkov. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na účely
riešenia sporov, sťažností alebo právnych postupov alebo ak má podozrenie z priestupku, ktoré
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požaduje ďalej preskúmať orgánmi činnými v trestnom konaní. Právnym základom je plnenie
zákonných povinností prevádzkovateľa.

Čl. 5
Spracovateľské činnosti Prevádzkovateľa

1. Jednou zo zásad spracúvania osobných údajov je zásada obmedzenia účelu. V zmysle tejto zásady
sa osobné údaje môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a
nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.
2. Spracúvanie osobných údajov má byť úzko naviazané na účel spracúvania osobných údajov, a to
najmä pokiaľ ide o zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktorý by mal byť
nevyhnutný na to, aby sa spracúvaním daných osobných údajov účel mohol dosiahnuť. Nie je
správne, aby sa zoznam alebo rozsah osobných údajov umelo alebo dodatočne rozširoval vzhľadom
na účel. Ak je účel a zoznam alebo rozsah osobných údajov stanovený zákonom, je potrebné ho
rešpektovať, ak si zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov určuje prevádzkovateľ, má
dbať na to, aby ho zbytočne, nad rámec účelu nerozširoval.
3. Zákon o ochrane osobných údajov stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej
osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj
v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto
informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve
v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito
informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im.
4. Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie povinností a úloh obce týkajúcich sa výkonu
štátnej správy - samosprávy ako aj preneseného výkonu štátnej správy v súlade a v rozsahu
príslušných právnych predpisov.
5. Jednotlivé pracovné agendy a účel spracovania osobných údajov stanovuje príloha - Špecifikácia
účelov spracovania osobných údajov obce Bačkovík.

Čl. 6
Uchovávanie a zálohovanie osobných údajov

1. Osobné údaje sú uchovávané v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa
a sprostredkovateľa. Zariadenia uchovávajúce osobné údaje sú chránené heslom a aplikáciami
antivírovej ochrany. Prístup k osobným údajom majú v súlade s bezpečnostnou politikou
prevádzkovateľa iba osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov.
2. Osobné údaje sú zálohované na záložných úložiskách. Zálohovanie údajov slúži najmä k
zabezpečeniu ich dostupnosti v prípade potencionálneho bezpečnostného incidentu (narušenie
integrity, dôvernosti alebo dostupnosti osobných údajov).
3. Osobné údaje sú zálohované v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Záložné úložiská
sú chránené heslom.
4. Osobné údaje sú zo zálohových úložísk vymazané hneď v súlade s pravidlami zálohovania.
5. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia najmä k zabezpečeniu ich dostupnosti v
prípade potencionálneho bezpečnostného incidentu (narušenie integrity, dôvernosti alebo
dostupnosti osobných údajov).
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Čl. 7
Osoby a inštitúcie s prístupom k osobným údajom

1. K osobným údajom majú prístup poverení zamestnanci prevádzkovateľa, ktorí ich využívajú
výhradne v súvislosti s náplňou práce. Zamestnanci sú pri práci s osobnými údajmi viazaní
povinnosťou mlčanlivosti.
2. Prevádzkovateľ môže zdieľať osobné údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:
a. Osobné údaje môže zdieľať s tretími stranami, ktoré konajú v mene prevádzkovateľa
(sprostredkovateľ), napríklad s poskytovateľom služieb. V takýchto prípadoch môžu tretie
strany používať osobné údaje iba v súlade s pokynmi prevádzkovateľa na základe
zmluvných podmienok a bezpečnostných pokynov v zmysle Zákon č. 18/2018 o ochrane
osobných údajov.
b. Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s našimi
dodávateľmi alebo klientmi, daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi
činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi.

Čl. 7
Práva dotknutej osoby

1. Právo na prístup. Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k
dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov
vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný
spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými
prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
2. Právo na opravu. Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a
aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme
sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie
upravili, aktualizovali alebo doplnili.
3. Právo na vymazanie. 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 relevantných
okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme
môcť vašej žiadosti vyhovieť.
4. Právo na obmedzenie spracúvania. 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.
5. Súhlas. V prípadoch, kedy vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo
tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese Zodpovednej
osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v úrade. Odvolanie súhlasu nemá
vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o vás spracúvali.
6. Právo na prenosnosť údajov. 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.
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7. Právo namietať. 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.
8. Právo podať sťažnosť. Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo
nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky. V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných
údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom Zodpovednej osoby .

Čl. 8
Zásady používania súborov cookies

1. V súlade s § 55 ods.5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení
neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť vašu
pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám
aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.
2. Význam pojmu. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového
prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača
alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory
cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle
obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve
stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej
stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš
počítač.
3. Používanie cookies. Používaním stránok prevádzkovaných prevádzkovateľom vyjadrujete súhlas
s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše
webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu
nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok
považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.
4. Dôvod používania cookies. Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále
skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a
obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Prevádzkovateľ nepoužíva údaje získané
používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty,
elektronickej pošty alebo telefónu.
5. Zmena nastavení cookies. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na
automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo
upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu
cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na
prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom
zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.
6. Váš webový prehliadač môžete nastaviť tak, aby ukladanie cookies do vášho zariadenia zakázal či
blokoval, vrátane cookies tretích strán. Je tiež možné zablokovať alebo povoliť ukladanie cookies
len pre určité webové stránky. Cookies, ktoré už sú vo vašom zariadení uložené, potom môžete
kedykoľvek zmazať. Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom
rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky
obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort. Konkrétny postup nastavenia Vášho
webového prehliadača stanovuje jeho výrobca.
7. V prípade zmeny nastavenia cookies môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú
funkčnosť a znížený užívateľský komfort.
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Čl. 9
Žiadosti a prihlášky

1. V prípade, že u Prevádzkovateľa podávate niektorú so žiadostí (napr. žiadosť na vyrubenie dane,
na stavebné povolenie, výrub drevín a pod.), prihlášok (napr. do záujmových krúžkov, na rôzne
aktivity, ktoré organizujú prevádzkovatelia, na obedy v školskej jedálni a pod.), prípadne vypĺňate
iné tlačivá bude Prevádzkovateľ spracúvať údaje uvedené v konkrétnej žiadosti ako orgán verejnej
moci v súlade s čl. 6 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.
2. Účel spracúvania osobných údajov – vybavovanie a evidencia žiadostí, prihlášok a iných tlačív
3. Kategórie spracúvaných osobných údajov – titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt,
dátum narodenia, kontaktné údaje žiadateľa, ďalšie údaje nevyhnutné pre vybavenie žiadosti.
4. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných
údajov.
5. Kategórie dotknutých osôb – žiadateľ, blízke osoby žiadateľa.
6. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iné orgány
verejnej moci.
7. Cezhraničný prenos osobných údajov – neuskutočňuje sa.
8. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.
9. Lehoty na vymazanie osobných údajov – podľa registratúrneho plánu Prevádzkovateľa.
10. Právny základ spracúvania osobných údajov – čl. 6 ods. 1 písm. e), c) a b) Nariadenia 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).

Čl. 10
Kamerový informačný systém

1. Informácie o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom v obci Bačkovík stanovuje
Smernica č. 2 o používaní kamerového systému v obci Bačkovík.

Čl. 11
Facebook obce Bačkovík

1. Obec Bačkovík vytvorila a spravuje profil https://www.facebook.com/backovik (fanúšikovskú
stránku) na sociálnej sieti Facebook pre občanov obce Bačkovík, ale aj pre jej návštevníkov za
účelom informácii zo života obce, aktuálnych udalostí, zaujímavosti a pozvánok na podujatia.
2. V zmysle Rozsudku Súdneho Dvora Európskej únie (veľká komora) z 5. júna 2018 (*)(i) vo veci
C‑210/16, Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig‑Holstein proti
Wirtschaftsakademie Schleswig‑Holstein GmbH, za účasti: Facebook Ireland Ltd, Vertreter des
Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht a Rozsudku Súdneho dvora Európskej únie z 29.
júla 2019 vo veci C‑40/17 Fashion ID GmbH & Co. KG proti Verbraucherzentrale NRW eV, za
účasti: Facebook Ireland Ltd, Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
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3.

4.

5.

6.

Nordrhein‑Westfalen sa spoločnosť Facebook Ireland Ltd s Obcou Bačkovík považujú za
spoločných prevádzkovateľov.
Fanúšikovská stránka obce Bačkovík je sprístupnená pre osoby, ktoré majú viac ako 16 rokov.
Obec Bačkovík ako prevádzkovateľ môže získavať aj anonymné štatistické údaje o návštevníkoch
stránky. Tieto údaje sa zbierajú prostredníctvom Cookies, pričom každý zo súborov cookie
obsahuje jedinečný kód užívateľa, ktorý je aktívny počas obdobia 2 rokov a spoločnosť Facebook
Ireland Ltd. ho ukladá na pevnom disku počítača alebo na inom zariadení návštevníka
fanúšikovskej stránky. Kód užívateľa, ktorý možno priradiť k údajom o pripojení užívateľov
zaregistrovaných na Facebooku, sa zbiera a spracúva pri otvorení fanúšikovských stránok.
Prevádzkovateľ vytvorením fanúšikovej stránky na Facebooku umožňuje spoločnosti Facebook,
aby umiestňoval Cookies na počítači alebo akomkoľvek inom zariadení osoby, ktorá jeho
fanúšikovskú stránku navštívila, bez ohľadu na to, či táto osoba má alebo nemá účet na Facebooku.
Za týchto podmienok sú v súlade s Nariadením GDPR prevádzkovateľ a Facebook spoločne
zodpovední za spracúvanie osobných údajov užívateľov tejto fanúšikovskej stránky. Takýmto
spôsobom využívané Cookies spravuje výlučne spoločnosť Facebook Ireland Ltd. Zásady
spracúvania osobných údajov a Cookies: https://www.facebook.com/about/privacy/ a
https://www.facebook.com/policies/cookies/.
Prevádzkovateľ v rámci fanúšikovskej stránky spracúva aj ďalšie kategórie osobných údajov o
užívateľoch (v závislosti od profilového nastavenia užívateľa) v prípade, ak napr. užívateľ reaguje
na príspevky prevádzkovateľa, zdieľa príspevky alebo využíva tlačidlá ako Páči sa mi to a pod.
Poskytovanie osobných údajov užívateľmi je dobrovoľné, bez ich poskytnutia osobné údaje nebudú
spracúvané. Takéto spracúvanie je možné na základe zákonného dôvodu, ktorým je oprávnený
záujem prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Oprávneným
záujmom prevádzkovateľa je zdieľanie informácii zo života obce, aktuálnych udalostí,
zaujímavosti a pozvánok na podujatia. Osobné údaje sú ďalej spracúvané spoločnosťou Facebook
Ireland Ltd. a v špecifických prípadoch môžu byť poskytnuté alebo sprístupnené kontrolným
orgánom alebo orgánom činným v trestnom konaní. Pri prenose osobných údajov do USA a tretích
krajín spoločnosť Facebook používa štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou,
ako aj rozhodnutia o primeranosti týkajúce sa prenosu do určitých krajín, pokiaľ je to relevantné.
Užívateľ ako dotknutá osoba si môže v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov uplatniť
svoje práva - ich zoznam a spôsob uplatnenia je uvedený v záložke Práva dotknutej osoby.

Čl. 12
SMS Rozhlas

1. Obec Bačkovík a spoločnosť Alphabet partner s.r.o., sa považujú za spoločných prevádzkovateľov
SMS Rozhlasu obce Bačkovík.
2. Spoločnosť Alphabet partner s.r.o. je technickým prevádzkovateľ web sídla SMS Rozhlasu
https://obce.onlineobec.sk/backovik/ .
3. Prevádzkovateľ web sídla SMS Rozhlasu zabezpečuje uloženie dát - telefónne číslo za účelom
odosielania SMS správ obce - SMS Rozhlas.
4. Pre odber sms informácií užívateľ SIM karty vkladá do elektronického formulára telefónne číslo.
Užívateľ tieto údaje vypĺňa dobrovoľne a bez nátlaku. Údaje sú anonymné, slúžia len na účely SMS
Rozhlasu, nie sú poskytované tretím stranám a nie je možné s nimi inak manipulovať.
5. Užívateľ SIM karty môže kedykoľvek odstrániť vložené telefónne číslo z web sídla SMS Rozhlasu.
6. Spoločnosť Alphabet partner s.r.o., ako technický prevádzkovateľ web sídla
https://obce.onlineobec.sk/backovik/ má v rámci bezpečnosti a ochrany osobných dát vypracovaný
a schválený bezpečnostný projekt na uskladnenie dát na svojich serveroch, čím je zabezpečená ich
ochrana.
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Čl. 13
Obecné noviny Bačkovík

1. Obec Bačkovík zodpovedá za vydávanie obecných novín Bačkovík.
2. Osobné údaje sú v obecných novinách zverejňované výhradne so súhlasom dotknutej osoby.
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