
 

Názov účelu Bližšie vysvetlenie účelu 

1. Realizovanie politickej V rámci rozvíjania politickej činnosti dochádza 
činnosti a vnútorné k rozmanitému spracúvaniu osobných údajov nad rámec 
administratívne účely plnenia zákonných povinností politického hnutia, a to najmä 
hnutia OĽANO. pri: i) zverejňovaní osobných údajov v rámci vedenia 

 transparentných  účtov  zriaďovaných  na  financovanie 
 kampaní do rôznych volieb, či podpore financovania 
 rôznych politických iniciatív, či občianskych aktivít 
 zastrešených našou podporou, ii)  rozvíjaniu  vzťahov 
 adresnými poďakovaniami a čestným oceňovaním 
 dobrovoľníkov, príp. rôznych iných fyzických osôb, ktorých 
 aktivity  považujeme  za  záslužné  a súladné  s našimi 
 politickými cieľmi, ii) administratívnou, konzultačnou 
 a organizačnou podporou poslaneckého klubu OĽANO, 
 asistentov poslancov OĽANO a politických nominantov 
 OĽANO v exekutíve výkonnými orgánmi hnutia OĽANO 
 a internými tímami OĽANO, iii) preverovaní, posudzovaní 
 a využívaní rôznych podnetov a oznámení od občanov, 
 našich poslancov, asistentov poslancov, či našich 
 nominantov v rámci politickej činnosti a dosahovaní 
 politických cieľov hnutia OĽANO, iv) získavaním 
 a posudzovaním odporúčaní, životopisov a referencií 
 o osobách, ktoré by mohli svojim pôsobením napomáhať 
 dosahovaniu cieľov OĽANO vo verejných funkciách, v) 
 organizovaní vnútrostraníckeho života a činností výkonných 
 orgánov hnutia ako je napr. snem, rozhodcovská komisia 
 a predsedníctvo hnutia OĽANO realizované v rámci stanov 
 OĽANO, vi) zabezpečovaní jednotlivých agend 
 a koordinovaní rôznych politických aktivít tajomníkom 
 hnutia OĽANO, vii) organizovaní a spoluorganizovaní 
 rôznych podujatí politického charakteru a významu (napr. 
 prednášky,  semináre,  konferencie,  mítingy,  protesty, 
 nadväzovanie politických vzťahov s partnermi v SR 
 i v zahraničí a pod.), viii) registrovaní žiadostí a preverovaní 
 politickej minulosti, čestných vyhlásení a referencií 
 žiadateľov o členstvo v hnutí OĽANO ako aj osôb 
 registrujúcich sa ako sympatizanti hnutia OĽANO 
 a využívaní týchto informácií na osobných pohovoroch 
 s takýmito kandidátmi a pre potreby rozširovania základne 
 sympatizantov a možných spolupracovníkov hnutia OĽANO 
 a budovaní takejto siete v regiónoch Slovenskej republiky, 
 ix) zabezpečovaní delegovaných zástupcov a ich 
 náhradníkov za hnutie OĽANO do okrskových volebných 
 komisií zabezpečujúcich dohľad nad demokratickými 
 voľbami, x) zriaďovaní kontaktných formulárov pre 
 podávanie dopytov a otázok širokej verejnosti a následná 
 korešpondencia s OĽANO, xi) zverejňovaní „medailónov“ o 
 zvolených poslancoch OĽANO, vrátane fotografií, video- 



 vizitiek, prehľadov ich aktivít v NR SR ako aj o členoch vlády 
nominovaných hnutím. 

 
Realizovanie politickej činnosti a vnútorné administratívne 
účely hnutia OĽANO považujeme za náš oprávnený záujem. 
Vo zvyšku sa spoliehame na súhlas dotknutej osoby (viď 
nepodčiarknutý text). 

2. Organizovanie rôznych 
iniciatív, výziev a ankiet 
súvisiacich s politickou 
činnosťou hnutia OĽANO 

Nie každá aktivita na podporu zvoleného cieľa musí mať 
formu oficiálnej petície. Neraz postačí jednoduchá anketa či 
výzva, ktorou spravidla sledujeme získanie dôležitých 
názorov od občanov a našich možných voličov k našim 
zámerom, politickým cieľom či plánovaným aktivitám. 
Príkladmi takýchto iniciatív bola napr. anketa 
www.rozhodni.to 

3. Plnenie povinností 
politickej strany, resp. 
hnutia 

Ako politické hnutie máme v zmysle zákona č. 85/2005 Z. 
z. o politických stranách a politických hnutiach povinnosť 
spracúvať osobné údaje najmä pri: i) vedení osobitnej 
evidencie príjmov z pôžičiek alebo úverov, ii) vedení 
osobitnej evidencie darov a iných bezodplatných plnení, iii) 
osobitnej evidencii členských príspevkov, iv) vedení 
prehľadu záväzkov po splatnosti z uvedených 
identifikačných údajov veriteľa, v) zverejňovaní 
nevyhnutných osobných údajov v rámci záverečných správ, 
vi) zozname dodávateľov, ktorí dodali tovar alebo poskytli 
služby v hodnote vyššej ako 25 tisíc eur s DPH, vii) vedení 
zoznamu členov výkonných orgánov hnutia v zmysle stanov 
a iných obdobných povinnostiach. 

4. Plnenie iných zákonných 
povinností 

V rámci realizovania rôznych aktivít hnutiu OĽANO môže 
vzniknúť mnoho rozmanitých povinností, pri ktorých 
musíme nevyhnutne spracúvať osobné údaje, a to najmä: 
i) pri vybavovaní žiadostí dotknutých osôb podľa GDPR, ii) 
pri plnení povinností zamestnávateľa podľa Zákonníka 
práce a iných súvisiacich pracovno-právnych zákonov 
a predpisov upravujúcich sociálne zabezpečenie, dôchodky, 
či zdravotné poistenie, iii) vedení účtovníctva a uchovávaní 
účtovných  záznamov,  iv)  oznamovaní  zhromaždení 
a riešení súvisiacich záležitostí so zaberaním verejných 
priestranstiev s orgánmi územnej samosprávy, v) 
iniciovaní, zhromažďovaní podpisov a podávaní petícií 
organizovaných hnutím OĽANO príslušným orgánom 
verejnej moci v zmysle zákona o petičnom práve, vi) 
dispozícii a využívaní elektronickej schránky hnutia OĽANO 
zriadenej v zmysle zákona o e-Governmente pri 
elektronickej komunikácii s orgánmi verejnej moci, vii) 
vedení evidencie dobrovoľníkov podľa § 4 ods. 3 zákona č. 
406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve. 



5. Obhajovanie, uplatňovanie 
a preukazovanie právnych 
nárokov 

V niektorých prípadoch musíme preukazovať, uplatňovať 
alebo obhajovať naše právne nároky súdnou alebo 
mimosúdnou cestou alebo musíme oznámiť určité 
skutočnosti orgánom verejnej moci (napr. exekútor, OČTK). 
Takéto spracúvanie zahŕňa typickú agendu právneho 
oddelenia vrátane komunikácie alebo súčinnosti s orgánmi 
verejnej moci, uplatňovanie práv v správnych a iných 
konaniach, prípravu, kontrolu a uchovávanie zmlúv, 
poskytovanie údajov advokátom pre potreby poskytovania 
právnych služieb, uchovávanie rôznych dokumentov a dát 
v rovine dôkazov a pod. Preukazovanie, uplatňovanie a 
obhajovanie právnych nárokov považujeme za náš 
oprávnený záujem. 

6. Uchovávanie údajov 
o neúspešných 
uchádzačoch  o 
zamestnanie 

V prípade, ak uchádzač nie je úspešný pri výbere na 
konkrétnu pozíciu, na ktorú sa prihlásil alebo ak sa uchádza 
o prácu v OĽANO vo všeobecnosti bez toho, aby sa hlásil 
na konkrétne obsadzovanú pozíciu, je dobrou praxou pri 
ďalšom uchovávaní jeho údajov pre možnosť kontaktu 
v budúcnosti spoliehať sa na jeho súhlas. 

7. Plnenie zmluvných 
záväzkov 
(zmluvná agenda) 

OĽANO ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré 
sú nevyhnutné na uzatvorenie a plnenie rôznych zmlúv 
uzatvorených s fyzickými osobami, ktoré sú zmluvnou 
stranou takéhoto právneho vzťahu ako aj osobné údaje 
rôznych iných osôb, ktoré sa podieľajú na uzatváraní 
a plnení iných zmlúv. Akékoľvek spracúvanie osobných 
údajov kontaktných osôb, štatutárnych zástupcov a pod., 
ktoré je nevyhnutné pre uzatvorenie a plnenie zmlúv, v 
ktorých dotknutá osoba nefiguruje ako zmluvná strana 
považujeme za náš oprávnený záujem. 

8. Účely priameho 
marketingu a PR 

V rámci politickej kampane a propagácie hnutia OĽANO 
využívame bežné marketingové a PR nástroje, medzi ktoré 
patria okrem iného: (i) ankety a prieskumy u voličov; (ii) 
zvyšovanie povedomia o OĽANO v online prostredí cez 
správu profilov na sociálnych sieťach, vytváranie 
príspevkov, vrátane komunikácie a diskusie s užívateľmi 
ako aj správu našich webových stránok; využívanie 
pluginov tretích strán (napr. prihlásenie sa cez Facebook, 
Google, „Facebook Like“ a pod.) a využívanie 
marketingových analytických nástrojov vyhodnocujúcich 
rôzne štatistiky a dynamické ukazovatele získané 
interakciami používateľov s našimi webstránkami, 
sociálnymi sieťami, či online reklamou; (iii) doručovanie 
elektronickej pošty (newsletter) registrovaným 
odberateľom; cielenie a personalizáciu reklamy na základe 
analýzy správania užívateľov vrátane ich profilovania a 
zobrazovanie cielenej reklamy; publikovanie a šírenie 
rôznych tlačových správ a PR materiálov obsahujúcich aj 



 osobné údaje s cieľom budovať pozitívny obraz OĽANO na 
verejnosti. 

 
V súlade s recitálom 47 GDPR môžu byť účely priameho 
marketingu oprávneným záujmom. Rovnako za náš 
oprávnený záujem považujeme zvyšovanie povedomia 
o OĽANO v online prostredí a publikovanie tlačových správ 
a PR materiálov. Vo zvyšku sa spoliehame na súhlas 
dotknutej osoby (viď nepodčiarknutý text). 

 
Ak od OĽANO v súvislosti so spracúvaním tzv. 
elektronických komunikačných metadát týkajúcich sa 
používania Vašich zariadení alebo internetového 
prehliadača vyžaduje právo udelenie súhlasu (napr. pri 
určitých typoch cookies) umožňujeme Vám udeliť 
jednoznačným spôsobom informovaný súhlas. 

9. Bezpečnosť osobných 
údajov a vývoj IT 

Ide o spracúvanie osobných údajov v dôsledku 
aplikovaných primeraných bezpečnostných opatrení podľa 
čl. 32 GDPR (ako napr. riadenie prístupov, zálohovanie, 
logovanie) a zároveň nevyhnutné spracúvanie osobných 
údajov pri vývoji, vylepšovaní a testovaní softvérových 
riešení, ktorými OĽANO zabezpečuje rôzne interné potreby 
(napr. intranet) alebo ich využíva ako osobitné prostriedky 
pre dosahovanie iných účelov spracúvania osobných 
údajov. Vývoj, vylepšovanie a testovanie softvéru 
považujeme za náš oprávnený záujem. 

10. Štatistické účely Ide o spracúvanie anonymných štatistických údajov, ktoré 
nie je možné priradiť ku žiadnej dotknutej osobe, ktoré 
vznikli konverziou z osobných údajov spracúvaných na 
pôvodné účely. Pre bližšie vysvetlenie odkazujeme na 
recitál 50 GDPR, podľa ktorého sa ďalšie spracúvanie na 
štatistické účely má považovať za zlučiteľné so zákonnými 
spracovateľskými operáciami. 

11. Archívne účely a správa 
registratúry 

Ide o spracúvanie osobných údajov na účely archívnej 
starostlivosti dôležitých dokumentov obsahujúcich osobné 
údaje dotknutej osoby a na účely správy registratúrnych 
záznamov podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch 
a registratúrach v platnom znení, najmä: 

- evidencia, správa a vyraďovanie registratúrnych 
záznamov podľa § 16 až § 20 predmetného zákona 
(evidovanie prijatej a odoslanej pošty); 

- Uchovávanie dokumentov v rámci retenčnej doby 
po skončení účelu spracúvania v súlade s prijatým 
registratúrnym plánom. 

 


