
 
 OKRESNÝ SÚD NÁMESTOVO 

 Námestie Antona Bernoláka 332/16, 029 01 Námestovo 
       

________________________________________________________________________ 

 

V zmysle § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov služobný úrad Okresný súd Námestovo zverejňuje na 
webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR nasledovné informácie: 

 

a) Identifikačné údaje a kontaktné údaje: 

Okresný súd Námestovo 

Námestie Antona Bernoláka 332/16, 029 01 Námestovo 

IČO: 42 061 385 

 

 

        Mgr. Daniela Pilarčíková, podpredsedníčka súdu 

       kontakt: 043/8858045 

 

b) Kontaktné údaje zodpovednej osoby: 

Ing. Iveta Matejčíková, riaditeľka správy súdu, kontakt: 043/8858140 

Zuzana Zvonárová, personalistka, kontakt:  043/8858039 

E-mail: mailto:ochrana.osobnych.udajov.OSNO@justice.sk 

 

c) Informácie o účele spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené: 

1/ osobné údaje dotknutých osôb v zmysle § 13 ods. 1 písm. e) zákona 

č.18/2018 Z.z., ktoré služobný úrad získava a spracováva na základe zákona 

(výkon súdnej moci) 

2/ osobné údaje dotknutých osôb v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) zákona 

č.18/2018 Z.z., ktoré služobný úrad získava a spracováva vo vzťahu k svojim 

zamestnancom  



 

d) Kontaktné údaje úradu: 

Úrad na ochranu osobných údajov SR 

Hraničná 12 

820 07 Bratislava 27 

 
e) Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. 

Konanie sa začína na návrh dotknutej osoby alebo osoby, ktorá tvrdí, že je priamo 

dotknutá na svojich právach ustanovených týmto zákonom (ďalej len "navrhovateľ"), 

alebo bez návrhu. Návrh na začatie konania musí obsahovať: 

• meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa, 

• označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého 

pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené, 

• predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov 

porušené, 

• dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,  

• kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa druhej časti 

druhej hlavy tohto zákona alebo osobitného predpisu, ak si takéto právo dotknutá 

osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o 

neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba. 

 

f)  Dotknutá   osoba   má   právo  požiadať  Okresný   súd   Námestovo o prístup k svojim    

 osobným   údajom,   ich   opravu,  vymazanie  alebo obmedzenie spracúvania a to buď 

 písomne na adresu služobného úradu, alebo aj elektronicky e-mailom, zverejneným na 

 webovom sídle MS SR. 

 

 

 
 


