
MESTO KOMÁRNO 

Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno 

 

 

Poverenie zodpovednej osoby výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov  

 

podľa čl. 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov v spojitosti  

s § 44 ods. 1 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov 

(ďalej iba „Poverenie“)  

 

Prevádzkovateľ:  Mesto Komárno  

 Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno 

 IČO: 00 306 525  

 Mgr. Béla Keszegh, primátor mesta  

 (ďalej iba „Prevádzkovateľ“) 

a 
Zodpovedná osoba:  Ing. Ernest Mészáros 

 Záhradnícka 1003/22, 947 07 Hurbanovo 

 Narodený:    

 (ďalej iba „Zodpovedná osoba“) 

 
 
I.  

Prevádzkovateľ týmto v zmysle čl. 37 a nasl. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto 
údajov (ďalej ako „GDPR“)  v spojitosti s § 44 ods. 1 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane 
osobných údajov poveruje Ing. Ernesta Mészárosa ako zodpovednú osobu za výkon činností 
súvisiacich s ochranou osobných údajov.  

 
II. 

I. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať pre Zodpovednú osobu vhodné podmienky na 

plnenie jej úloh, ako aj vynaložiť potrebnú súčinnosť, a to najmä poskytnúť prostriedky potrebné 

na plnenie týchto úloh a prístup k osobným údajom a spracovateľským operáciám, ako aj 

zabezpečiť udržiavanie jej odborných znalostí. 

II. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby Zodpovedná osoba v súvislosti s plnením úloh 

nedostávala žiadne pokyny. Prevádzkovateľ ju nesmie odvolať alebo postihovať za výkon úloh, 

ktoré plní ako Zodpovedná osoba. 

III. Zodpovedná osoba je pri plnení úloh priamo zodpovedná štatutárnemu orgánu 

Prevádzkovateľa. 

IV.  Zodpovedná osoba berie na vedomie, že je v súvislosti s výkonom svojich úloh viazaná 

povinnosťou mlčanlivosti v súlade s čl. 38 ods. 5 GDPR a zároveň sa zaväzuje, že si bude 

udržiavať a  dopĺňať svoje odborné znalosti potrebné na výkon svojich úloh. 
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V. Zodpovedná osoba je na základe tohto poverenia povinná vykonávať všetky úlohy podľa čl. 39 

GDPR, medzi ktoré patrí napr. poskytovanie informácií a poradenstva, monitorovanie súladu 

prevádzaných činností s právnou úpravou, poskytovanie poradenstva na požiadanie a pod.  

III. 
I. Zodpovedná osoba je povinná plniť aj ďalšie úlohy a povinnosti, pričom musí Prevádzkovateľ 

dbať na to, aby ďalšie úlohy nekolidovali s jej činnosťou ako Zodpovednej osoby. 

II. Poverenie je vyhotovené v dvoch kópiách, z čoho jednu dostane Prevádzkovateľ a jednu 

Zodpovedná osoba.  

III. Poverenie nadobúda účinnosť od 01.01.2020 
 
IV. Toto poverenie stráca účinnosť odvolaním Poverenia. 
 
 
 
V Komárne, dňa 31.12.2019 
 
 
 
         
        ................................................. 

               Mgr. Béla Keszegh 

        primátor mesta 

          (podpis štatutárneho orgánu Prevádzkovateľa) 

 

 

 
Prijímam toto Poverenie s cieľom výkonu úloh, ktoré mi vyplývajú z čl. 39 GDPR. 
 
 
 
       
        ..................................................    
               Ing. Ernest Mészáros 
          (podpis Zodpovednej osoby) 


