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Základné informácie
Zákon NR SR č. 18 / 2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v druhej hlave s názvom PRÁVA
DOTKNUTEJ OSOBY v prvom diele s názvom INFORMÁCIE A PRÍSTUP K OSOBNÝM
ÚDAJOM v § 19 Poskytované informácie, ak osobné údaje sú získané od dotknutej osoby
uvádza:
(1) Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný
poskytnúť dotknutej osobe pri ich získavaní
a)
b)
c)
d)
e)
f)

identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol poverený,
kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená,
účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,
oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa údaje spracúvajú podľa §13ods.1 písm. f),
identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje,
informáciu o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo
medzinárodnej organizácii, identifikáciu tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, informáciu o
existencii alebo neexistencii rozhodnutia Európskej komisie (ďalej len „Komisia“) o primeranosti alebo
odkaz na primerané záruky alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie alebo informáciu
o tom kde boli sprístupnené, ak prevádzkovateľ zamýšľa prenos podľa §48 ods. 2,§49 alebo §51ods.1 a 2.

(2) Okrem informácií podľa odseku 1 je prevádzkovateľ povinný pri získavaní osobných údajov
poskytnúť dotknutej osobe informácie o
a) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách jej určenia,
b) práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve
na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie
spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na
prenosnosť osobných údajov,
c) práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
d) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
e) tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo
požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy a o tom či je dotknutá osoba povinná poskytnúť
osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov,
f) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v
týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie o použitom postupe, ako aj o
význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

a v § 20 Poskytované informácie, ak osobné údaje nie sú získané od dotknutej osoby
(1) Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, prevádzkovateľ je povinný osobe poskytnúť
a) identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol poverený,
b) kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená,
c) účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania
osobných údajov,
d) kategórie spracúvaných osobných údajov,
e) identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje,
f) informáciu o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo
medzinárodnej organizácii, identifikáciu tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, informáciu o
existencii alebo neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti alebo odkaz na primerané záruky alebo
vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie alebo informáciu o tom, kde boli sprístupnené, ak
prevádzkovateľ zamýšľa prenos podľa § 48 ods. 2, § 49 alebo § 51 ods. 1 a 2.
(2) Okrem informácií podľa odseku 1 je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe info o
a) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
b) oprávnených záujmoch prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa spracúvajú osobné údaje podľa § 13
ods. 1 písm. f),
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c) práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby o práve na
opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie
spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosn,
d) práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
e) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
f) zdroji, z ktorého pochádzajú , prípadne informácie o tom, či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov,
g) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v
týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie o použitom postupe, ako aj
o význame automatizovaného individuálneho rozhodovania a predpokladaných dôsledkoch takéhoto
spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.
(3) Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť informácie podľa odsekov 1 a 2
a) najneskôr do jedného mesiaca po získaní osobných údajov, pričom zohľadní konkrétne okolnosti, za
ktorých sa osobné údaje spracúvajú,
b) najneskôr v čase prvej komunikácie s touto dotknutou osobou, ak sa osobné údaje majú použiť na
komunikáciu s dotknutou osobou, alebo
c) najneskôr vtedy, keď sa osobné údaje prvýkrát poskytnú, ak sa predpokladá poskytnutie osobných
údajov ďalšiemu príjemcovi.
(4) Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe pred ďalším spracúvaním osobných údajov
informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie podľa odseku 2, ak má prevádzkovateľ v úmysle
ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.

Informácie o prevádzkovateľovi
Obec Zalužice, Zalužice 207, 072 34, IČO: 00 326 046
je prevádzkovateľom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 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
o ochrane údajov“) a Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).
Kontaktné údaje prevádzkovateľa
Telefón: +421 56/ 64 712 30

Email: podatelna@zaluzice.sk

Informácie o účele spracúvania osobných údajov
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.
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.
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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.
Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie povinností a úloh mesta týkajúcich sa výkonu štátnej
správy - samosprávy ako aj preneseného výkonu štátnej správy v súlade a v rozsahu príslušných
právnych predpisov.

Informácie o právnych základoch spracúvania osobných údajov
Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z právnych
základov uvedených v nariadení o ochrane údajov, resp. zákone o ochrane osobných údajov.
Obec spracúva Vaše osobné údaje v zmysle
čl. 6 ods.1 písm. e) nariadenia o ochrane údajov, resp. § 13 ods.1 písm. e) Zákona o ochrane
osobných údajov – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo
verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
čl. 6 ods.1 písm. c) nariadenia o ochrane údajov, resp. §13 ods.1 písm. c) Zákona o ochrane
osobných údajov - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností
prevádzkovateľa podľa osobitných právnych predpisov,
čl. 6 ods.1 písm. a) nariadenia o ochrane údajov, resp. §13 ods.1 písm. a) Zákona o ochrane
osobných údajov - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň
na jeden konkrétny účel.
Ide pritom najmä o tieto osobitné predpisy:
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení;
zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie
územné celky v znení neskorších predpisov;
zákon č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov;
zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov;
zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie
územné celky v znení neskorších predpisov;
zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov;
zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov;
zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov;
zákon č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov;
zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení nes. predpisov;
zákon č. 599/2001Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami;
zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady;
zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej
republiky;
zákon č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov;
zákon č.563/2009 Z.z. daňový poriadok;
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zákon č.71/19 Zb. správny poriadok;
zákon č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov;
zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve;
zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny;
zákon č. 17/1992 Zb. o ochrane životného prostredia;
zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách;
zákon č. 417/2013Z.z.o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov;
zákon č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového
stavu v znení neskorších predpisov;
zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva, v znení neskorších predpisov;
zákon č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení
neskorších predpisov;
zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov;
zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov;
zákon č. 9/2010Z.z. o sťažnostiach;
zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon);
zákon č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov;
zákon č.597/ 2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení;
zákon č.181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických
stranách a politických hnutiach;
zákon č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgán. samosprávy obcí;
a iné

Informácie o kategóriách osobných údajov
Osobné údaje sú pre potreby informovania dotknutej osoby rozdelené na bežné osobné údaje a
osobitnú kategóriu osobných údajov.
Bežné osobné údaje sú identifikačné, lokalizačné, kontaktné, pracovné, zmluvné, rodinné,
platobné, vzdelanostné, kvalifikačné, dôchodkové, majetkové, prístupové, komunikačné,
bezpečnostné, alebo údaje na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré
tvoria fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu
identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu osoby.
Osobitnými kategóriami osobných údajov sú údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický
pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových
organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa
sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.
Údajmi týkajúcimi sa zdravia osobné údaje týkajúce sa fyzického zdravia alebo duševného zdravia
fyzickej osoby, vrátane údajov o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorými sa odhaľujú informácie o jej zdravotnom stave.

Informácie o zásadách spracúvania osobných údajov
Spracovávanie osobných údajov pri realizácii úloh a povinností obce je vykonávané v súlade
s nariadením o ochrane údajov a zákonom o ochrane osobných údajov.
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Pri spracúvaní Vašich osobných údajov ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané
osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás, alebo ich získavame
pri plnení svojich povinností.
Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov a účelov, ktoré sú
stanovené prevádzkovateľom.
Ak Vaše osobné údaje spracúvame podľa osobitných právnych predpisov, neposkytnutie Vašich
osobných údajov by mohlo mať za následok nemožnosť realizácie našich úloh a povinností.
Vaše osobné údaje budú uchovávané a spracúvané bezpečne, v súlade s našou internou
bezpečnostnou smernicou a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim
osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných
údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou
smernicou prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje budú zálohované, v súlade s retenčnými
pravidlami. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s
pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách
slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v
dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie v súlade
s bezpečnostnými požiadavkami nariadenia o ochrane údajov a zákona o ochrane osobných údajov.
Máme zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na
žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.
Kategórie príjemcov sú centrálny register obyvateľov SR, orgány štátnej správy a verejnej moci na
výkon kontroly a dozoru, Štátna školská inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov SR, Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny; Úrad verejného zdravotníctva SR, Úrad vlády, Ústredie práce soc. veci a rodiny,
VUC, Okresný úrad v sídle kraja doplnkové dôchodkové sporiteľne, Generálna prokuratúr SR, Ministerstvo
životného prostredia SR, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo financií
SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo vnútra
SR, Ministerstvo zdravotníctva, Ministerstvo financií SR, Národný inšpektorát práce; štátna komisia pre
voľby a kontrolu politických strán, volebné orgány, Policajný zbor SR, posudzujúci lekár, príslušná banková
inštitúcia, príslušná odborová organizácia; príslušná zdravotná poisťovňa, príslušný daňový úrad; príslušný
hasičský a záchranný zbor, príslušný inšpektorát práce; príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva;
príslušný súdny exekútor; príslušný štátny archív, Regionálny úrad verejného zdravotníctva; sociálna
poisťovňa, súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori, notári, sťažovateľ a iné osoby, ktorých sa
sťažnosť týka, účastníci konania, zdravotnícke zariadenia, a sprostredkovatelia.

Sprostredkovateľmi pri spracúvaní osobných údajov sú pre obec tieto subjekty:
Obchodné meno

Ing. Marián Chvostaľ

Sídlo

Močarianska 129, Michalovce, 071 01

IČO

45 973 598

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.
Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania nie je realizované.
Uchovávanie osobných údajov je podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach
Osobné údaje sú uchovávané po dobu trvania účelu a následne na účely archivácie po dobu
stanovenú v registratúrnom pláne prevádzkovateľa a sú archivované na obdobie, ktoré je
vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch a podľa všeobecných premlčacích dôb.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

7 /34

Informácie o zásadách ochrany osobných údajov
Prevádzkovateľ v zmysle čl. 24 nariadenia o ochrane údajov a ust. § 31 zákona o ochrane
osobných údajov pristúpil k prijatiu primeraných technických, organizačných, personálnych a
bezpečnostných opatrení a záruk, ktoré zohľadňujú najmä:









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;
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;
povahu, rozsah, kontext a účel spracovateľskej operácie;
odolnosť a obnovu systémov spracúvania osobných údajov;
poučenia oprávnených osôb prevádzkovateľa;
prijatie opatrení na bezodkladné zistenie, či došlo k porušeniu ochrany osobných údajov a promptné
informovanie dozorného orgánu a zodpovednej osoby;
prijatie opatrení na zabezpečenie opravy alebo vymazanie nesprávnych údajov, či realizáciu iných
práv dotknutej osoby;
riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb (najmä
náhodné alebo nezákonné zničenie osobných údajov, strata alebo zmena osobných 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).

Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné) sú upravené v internej smernici a obsahujú
najmä:
- poverenie zodpovednej osoby
- určenie, prístup a povinnosti osôb
- stanovené nakladanie s nosičmi
- štandardné zabezpečenie aktív
- pridelenie a správa IT prvkov
- uzatvorené sprostredkovateľské zmluvy
- zavedený zabezpečovací systém
- sledovanie a hodnotenie účinnosti

Informácie o právach dotknutej osoby
Nariadenie o ochrane údajov a zákon o ochrane osobných údajov garantujú dotknutej osobe tieto
práva:
a) právo Dotknutej osoby na prístup k osobným údajom, ktorého obsahom je:
právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa týkajú Dotknutej
osoby;
v prípade, že sú osobné údaje Dotknutej osoby spracúvané, právo získať prístup k spracúvaným osobným
údajom a právo získať tieto informácie:
- informáciu o účeloch spracúvania;
- informáciu o kategóriách dotknutých osobných údajov;
- informáciu o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté,
najmä v prípade príjemcov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizácií;
- ak je to možné, informáciu o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné,
informáciu o kritériách na jej určenie;
- informáciu o existencii práva požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa
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Dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a o existencii práva namietať proti
takémuto spracúvaniu;
- informáciu o práve podať sťažnosť dozornému orgánu;
- ak sa osobné údaje nezískali od Dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
- informáciu o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1.
a 4. Nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a
predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre Dotknutú osobu;
právo byť informovaný o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia, týkajúcich sa prenosu
osobných údajov, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;
právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, avšak za dodržania podmienky, že právo
na poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody
iných;
Právo Dotknutej osoby na prístup k osobným údajom vo svojej podstate znamená, že Dotknutá osoba má
právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má
právo získať prístup k týmto osobným údajom. Na žiadosť Dotknutej osoby poskytneme kópiu osobných
údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré Dotknutá osoba požiada, môžeme účtovať
primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak Dotknutá osoba podala žiadosť
elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ
Dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Informácie musia byť poskytnuté okamžite, najneskôr v lehote 1
mesiaca. Máme právo predĺžiť dobu spracovania žiadosti o ďalšie 2 mesiace pokiaľ je požiadavka zložitá
alebo častá. Musí však Dotknutej osobe do 1 mesiaca oznámiť dôvod predĺženia doby spracovania. V
prípade žiadosti neodôvodnenej alebo príliš častej máme právo účtovať poplatok primeraný nákladom alebo
odmietnuť žiadosť. Musíme vysvetliť dôvod odmietnutia a právo dotknutej osoby obrátiť sa so sťažnosťou na
dozorný orgán.
b) právo Dotknutej osoby na opravu osobných údajov, ktorého obsahom je:
právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú
Dotknutej osoby;
právo na doplnenie neúplných osobných údajov Dotknutej osoby, a to aj prostredníctvom poskytnutia
doplnkového vyhlásenia Dotknutej osoby;
Právo Dotknutej osoby na opravu osobných údajov znamená, že nás kedykoľvek môžete požiadať o opravu či
doplnenie Vašich osobných údajov, pokiaľ by boli nepresné či neúplné. Dotknutá osoba má právo na
doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
c) právo Dotknutej osoby na vymazanie osobných údajov (tzv. právo „na zabudnutie“), ktorého
obsahom je:
právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa týkajú
Dotknutej osoby, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
- osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
- Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a to za splnenia podmienky, že
neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov;
- Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 1. Nariadenia a
neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo Dotknutá osoba namieta voči
spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 2. Nariadenia;
- osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
- osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo
práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha;
- osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1.
Nariadenia;
právo, aby Prevádzkovateľ, ktorý zverejnil osobné údaje Dotknutej osoby, so zreteľom na dostupnú
technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikol primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby
informoval iných prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že Dotknutá osoba ich
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žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky;
pritom platí, že právo na vymazanie osobných údajov s obsahom práv podľa článku 17 ods. 1. a 2.
Nariadenia[t. j. s obsahom práv podľa (i) a (ii) tohto písm. c) bodu J. tohto dokumentu] nevznikne, pokiaľ
je spracúvanie osobných údajov potrebné:
1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
2. na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Európskej únie alebo práva
členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme
alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi;
3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2. písm. h) a i)
Nariadenia, ako aj článkom 9 ods. 3. Nariadenia;
4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické
účely podľa článku 89 ods. 1. Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v článku 17 ods. 1.
Nariadenia znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania osobných
údajov; alebo
5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
Právo Dotknutej osoby na vymazanie osobných údajov teda znamená, že musíme vymazať Vaše osobné údaje
pokiaľ (i) nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) spracovanie je
protiprávne, (iii) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody
pre spracovanie, alebo (iv) nám to ukladá zákonná povinnosť.
d) právo Dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktorého obsahom je:
právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto
prípadov:
- Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi
overiť správnosť osobných údajov;
- spracúvanie osobných údajov je protizákonné a Dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov
a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
- Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na
preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
- Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1. Nariadenia, a to až do overenia, či
oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby;
právo, aby v prípade, že sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa podbodu(i) tohto písm. d) bodu J.
tohto dokumentu, takéto obmedzene spracúvané osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvali len so
súhlasom Dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo
na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu
Európskej únie alebo členského štátu;
právo byť vopred informovaný o zrušení obmedzenia spracúvania osobných údajov;
Právo Dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov znamená, že pokiaľ nevyriešime
akékoľvek sporné otázky ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, musíme obmedziť spracovanie
Vašich osobných údajov tak, že osobné údaje dotknutej osoby môžeme mať len ukladať a nie ďalej
spracúvať.
e) právo Dotknutej osoby na splnenie oznamovacej povinnosti voči príjemcom, ktorého obsahom je:
právo, aby Prevádzkovateľ oznámil každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú
opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16,
článku 17 ods. 1. a článku 18 Nariadenia, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje
neprimerané úsilie;
právo, aby Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informoval Dotknutú osobu, ak to Dotknutá osoba požaduje;
Právo Dotknutej osoby na splnenie oznamovacej povinnosti voči príjemcom znamená povinnosť
Prevádzkovateľa oznámiť každému príjemcovi, ktorému osobné údaje Dotknutej osoby poskytol, každú
opravu a vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie ich spracúvania. Túto povinnosť Prevádzkovateľ
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nemá len v prípade, ak je takéto oznámenie z objektívnych dôvodov nemožné alebo si vyžaduje neprimerané
úsilie.
f) právo Dotknutej osoby na prenosnosť osobných údajov, ktorého obsahom je:
právo získať osobné údaje, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu
prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ bránil, ak:
- sa spracúvanie zakladá na súhlase Dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia alebo článku
9 ods. 2. písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia, a súčasne;
- sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami, a súčasne;
- právo na získanie osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a
právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ bránil, nebude mať
nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných;
právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je
to technicky možné;
Právo na prenosnosť údajov znamená, že máte právo získať od nás Vaše osobné údaje, ktoré ste nám
predtým poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo
požadovať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi za splnenia zákonných
podmienok; uplatnením tohto práva nie je dotknuté Vaše právo na výmaz osobných údajov. Právo na
prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe zmluvy, ktorej ste
zmluvnou stranou.
g) právo Dotknutej osoby namietať, ktorého obsahom je:
právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti spracúvaniu
osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1. písm. e) alebo f)
Nariadenia, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na týchto ustanoveniach Nariadenia;
[v prípade realizácie práva kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej
osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1.
písm. e) alebo f) Nariadenia, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na týchto ustanoveniach
Nariadenia] právo, aby Prevádzkovateľ ďalej nespracúval osobné údaje Dotknutej osoby, pokiaľ nepreukáže
nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami
Dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa týka Dotknutej osoby, na účely
priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom; pritom platí,
že ak Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, osobné
údaje sa už na také účely nesmú spracúvať;
(v súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti) právo na uplatnenie práva namietať proti
spracúvaniu osobných údajov prostredníctvom automatizovaných prostriedkov s použitím technických
špecifikácií;
právo namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných
údajov, ktoré sa týka Dotknutej osoby, ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického
výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1. Nariadenia, avšak s výnimkou prípadov, keď je
spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu;
Právo Dotknutej osoby namietať teda znamená, že ako Dotknutá osoba môžete vzniesť námietku proti
spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame pre účely priameho marketingu alebo z
oprávnených dôvodov. Pri spracúvaní osobných údajov za účelmi marketingu prestaneme ihneď po obdržaní
námietky.
h) právo Dotknutej osoby súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním, ktorého obsahom
je:
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právo, aby sa na Dotknutú osobu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom
spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju
podobne významne ovplyvňujú, s výnimkou prípadov podľa článku 22 ods. 2. Nariadenia [t. j. s výnimkou
prípadov, ak je rozhodnutie: (a) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Dotknutou osobou a
Prevádzkovateľom, (b) povolené právom Európskej únie alebo právom členského štátu, ktorému
Prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a
slobôd a oprávnených záujmov Dotknutej osoby alebo (c) založené na výslovnom súhlase Dotknutej osoby];
Právo Dotknutej osoby súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním znamená, že ako
Dotknutá osoba máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na
automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa vás týkajú alebo vás
podobne významne ovplyvňujú. V prípadoch ak je takéto spracúvanie nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie
zmluvy alebo založené na výslovnom súhlase Dotknutej osoby, prevádzkovateľ vykoná vhodné opatrenia na
ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov Dotknutej osoby, najmä prijme minimálne opatrenia, ako
právo na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, právo dotknutej osoby vyjadriť svoje stanovisko a práva
dotknutej osoby napadnúť rozhodnutie.
i) Právo dotknutej osoby podať návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 zákona o
ochrane osobných údajov, ktorého obsahom je:
právo Dotknutej osoby, ktorá sa domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej osobných údajov
alebo došlo k zneužitiu jej osobných údajov, podať na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky (ďalej len ,,Úrad“) návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov;
Návrh na začatie konania možno podať písomne, osobne ústnou formou do zápisnice, elektronickými
prostriedkami, pričom musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, telegraficky alebo
telefaxom, ktorý však treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do 3 dní;
Predmetný návrh musí v zmysle ustanovenia § 100 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov obsahovať:
- meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis navrhovateľa;
- označenie toho, proti komu návrh smeruje; názov alebo meno a priezvisko, sídlo alebo trvalý pobyt,
prípadne právnu formu a identifikačné číslo;
- predmet návrhu s označením, ktoré práva sa podľa tvrdenia navrhovateľa pri spracúvaní osobných údajov
porušili;
- dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu;
- kópiu listiny preukazujúcej uplatnenie práva podľa § 28, ak sa takéto právo mohlo uplatniť, alebo uvedenie
dôvodov hodných osobitného zreteľa;
Úrad následne rozhodne o návrhu navrhovateľa v lehote do 60 dní odo dňa začatia konania. V odôvodnených
prípadoch môže Úrad túto lehotu primerane predĺžiť, najviac však o 6 mesiacov. O predĺžení lehoty Úrad
písomne informuje účastníkov konania;
Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov môžete nájsť na webovom sídle Úradu
(https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/vzor_navrhu_na_zacatie_konania_podla_noveho_zako
na.docx).

Informácie o zodpovednej osobe
V zmysle § 44 zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ určil zodpovednú osobu,
ktorou je Ing. Michal Jakubec.
Kontakt na zodpovednú osobu je:
na

adrese: Obecný úrad Zalužice 207, 072 34 telefonicky: +421 908 049 060
elektronickou poštou: zodpovedna.osoba@zaluzice.sk

Informácie o spracúvaní osobných údajov
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Informácie o Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Adresa:
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36 064 220
Podateľňa:
pondelok – štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00
Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:
Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00 +421 2 323 132 20
Sekretariát predsedu úradu +421 2 323 132 11
Sekretariát úradu +421 2 323 132 14
Fax: +421 2 323 132 34
Hovorca:
mobil: 0910 985 794
e-mail: hovorca@pdp.gov.sk
E-mail:
- všeobecne: statny.dozor@pdp.gov.sk
- pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.sk
- webové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk
- na podávanie žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám využite on-line formulár.
- emailová adresa, prostredníctvom ktorej Vám bude Úrad poskytovať poradenstvo v oblasti ochrany osobných
údajov. Je určená pre deti, mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že ich osobné údaje boli
zneužité: ochrana@pdp.gov.sk

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa účelu spracovania
Na účely zamestnanosti v informačnom systéme PERSONÁLNA A MZDOVÁ AGENDA
Uchádzači o zamestnanie
Evidencia prihlášok na výberové konanie
Evidencia uchádzačov o zamestnanie - pracovná zmluva
Evidencia uchádzačov o zamestnanie - dohoda o vykonaní práce
Evidencia uchádzačov o zamestnanie - dohoda o pracovnej činnosti
Evidencia uchádzačov o zamestnanie - zdravotné postihnutie
Evidencia uchádzačov o zamestnanie- absolventská prax
Evidencia uchádzačov o zamestnanie - znevýhodnení uchádzači
Evidencia uchádzačov o zamestnanie - prvé pravidelné platené zamestnanie
Evidencia uchádzačov o zamestnanie - aktivačné práce
Správa ľudských zdrojov
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Prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje na nasledovné účely:

Nábor zamestnancov. Vaše údaje spracovávame, aby sme zistili, či ste kvalifikovaným kandidátom na
pozíciu, o ktorú sa uchádzate;


Dodržiavanie zákona. Možno budeme musieť spracovávať Vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon
alebo aby sme vyhoveli rozhodnutiu príslušného verejného orgánu alebo súdu.

PRÁVNY ZÁKLAD
Vaše osobné údaje spracovávame preto, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme.
Náš oprávnený záujem v tomto prípade je prijať kvalifikovaných kandidátov na príslušné pracovné pozície. V
niektorých prípadoch budeme Vaše osobné údaje spracovať preto, aby sme si splnili zákonné povinnosti.

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Keď si u nás podáte žiadosť o zamestnanie, získame od Vás nasledovné informácie:

Kontaktné údaje - napríklad Vaše meno, adresa, emailová adresa, telefónne číslo


Informácie z Vášho životopisu - napríklad informácie o Vašich predchádzajúcich zamestnaniach, vzdelaní,
zručnosti, jazykových znalostiach a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete v životopise uviesť;


Motivačný list - akékoľvek informácie, ktoré sa rozhodnete uviesť vo svojom motivačnom liste,


Spôsobilosť na prácu - údaje súvisiace s možnou povinnosťou preukázať zákonnú spôsobilosť na výkon
predmetného zamestnania;


Prehlásenie o bezúhonnosti - v závislosti od povahy pracovnej pozície Vás môžeme požiadať, aby ste od
príslušného verejného orgánu predložili prehlásenie potvrdzujúce, že ste neboli právoplatne odsúdený za žiadny trestný
čin,
 čo by bolo dôvodom Vášho vylúčenia z výberového procesu uchádzačov o danú pracovnú pozíciu;

Video nahrávka - na základe Vášho rozhodnutia je možné, že nám poskytnete vyššie uvedené

údaje aj formou videonahrávky.

Okrem toho, v závislosti od pozície o ktorú sa uchádzate, môžeme získať informácie aj od tretích
strán nasledovne:

Interné žiadosti. Ak už u nás pracujete a uchádzate sa o internú pozíciu, môžeme použiť informácie z Vašej
osobnej zložky, aby sme doplnili informácie, ktoré nám poskytnete v žiadosti o zamestnanie alebo ktoré uvediete na
osobnom pohovore;

4.
Preverenie pred prijatím do zamestnania. V závislosti od povahy pracovnej pozície môžeme požiadať
vybraného externého odborníka o preverenie Vašej osoby pred nástupom do zamestnania, aby sme zistili, či existujú
okolnosti, ktoré by Vás ako kandidáta na konkrétnu pracovnú pozíciu mohli vylúčiť. Pred spustením previerky sa s
Vami prediskutuje, či sa uskutoční alebo nie, ako aj jej rozsah a účel;

Referencie. Môžeme sa rozhodnúť získať referencie od osôb, ktoré s Vami pracovali v minulosti. Všeobecne
povedané, budeme tieto osoby kontaktovať, len ak nám poskytnete ich mená a kontaktné údaje. Ak už ste naším
zamestnancom, môžeme o referencie požiadať Vašich spolupracovníkov, a to aj bez Vášho vedomia.

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ môže zdieľať Vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

Ak získame informácie od tretích strán (ako je uvedené vyššie), poskytneme im Vaše meno a akékoľvek
ďalšie informácie potrebné na to, aby nám poskytli relevantné informácie o Vás;


Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s
dodávateľmi niektorých služieb a pod. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať Vaše osobné údaje len na
účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi;


K osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to
potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti;


Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu, Vaše osobné údaje môžeme
zdieľať napríklad s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými orgánmi verejnej moci.

Informácie o spracúvaní osobných údajov
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UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na
účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení. To znamená, že Vaše údaje uchováme počas trvania výberového konania
a vymažeme ich potom, čo vyberieme vhodného kandidáta. Ak na obsadenie pracovnej pozície vyberieme Vás, budeme
uchovávať Vaše osobné údaje vo Vašej osobnej zložke aj naďalej, v súlade s našimi internými smernicami o ochrane
údajov.
Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu aj po ukončení výberového procesu, a to v prípade právneho sporu
alebo obdobného konania, alebo ak nám dáte súhlas na uchovanie Vašich osobných údajov v evidencii po dlhšiu dobu.

Zamestnanci
Pre účely informovania dotknutej osoby sa za zamestnanca považuje osoba, zamestnaná u nás, vrátane zamestnancov v
pracovnom pomere na plný alebo čiastočný úväzok, osoby pracujúce pre nás na základe dohôd o prácach vykonávaných
mimo pracovného pomeru, brigádnikov, prípadne aj sezónnych pracovníkov. Toto oboznámenie vysvetľuje, ako
budeme používať Vaše osobné údaje získané priamo od Vás alebo od tretích strán počas trvania Vášho
zamestnaneckého pomeru. Týka sa nasledovných spracovateľských činností:

Vedenie osobného spisu zamestnanca
Vedenie záznamov o dochádzke
Starostlivosť o zamestnanca
Odvody do sociálnej poisťovne
Odvody do zdravotnej poisťovne
Zrážky zo mzdy pre odborovú organizáciu
Vedenie mzdovej agendy
Spracovanie daňových priznaní
Spracovanie majetkových priznaní
Vyúčtovanie pracovných ciest
Zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Zabezpečenie požiarnej ochrany
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
Zabezpečenie civilnej ochrany
Vedenie pracovných telefónnych a e-mailových kontaktov
KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV


Osobné kontaktné údaje - napríklad Vaše meno, adresa, emailová adresa, telefónne číslo;
Pracovné kontaktné údaje - napríklad adresa firmy, pracovná emailová adresa a telefónne číslo, miesto
výkonu práce;


Osobné údaje - napríklad pohlavie, rodinný stav, dátum narodenia, národnosť a rodné číslo (resp. národné
identifikačné
číslo), fotografia;


Zmluvné údaje - napríklad obsah pracovnej zmluvy;


Informácie o rodinných príslušníkoch - napríklad kontakt pre prípad núdze, údaje o partneroch a deťoch z
dôvodu uplatnenia si daňových zvýhodnení;


Platobné informácie - napríklad číslo bankového účtu a žiadosti o náhradu výdavkov a platieb;

Podrobnosti o Vašej pozícii – napríklad názov pozície, oddelenie, zaradenie a zodpovednosti;

Informácie týkajúce sa odmeňovania, dôchodkového zabezpečenia a iných výhod - napríklad Vaša mzda,
dohodnuté bonusy, penzijný plán;


Podrobnosti ohľadom odpracovaných hodín, dovolenky a (lekárskeho) voľna (PN) - napríklad Váš
pracovný rozvrh, nárok na dovolenku, neprítomnosť z dôvodu PN;

Informácie týkajúce sa vzdelania, odbornej prípravy a kariérneho rozvoja - napríklad informácie o
Vašom predchádzajúcom vzdelaní a odborné pozadie, akékoľvek kurzy alebo školenia, ktoré ste absolvovali, resp.
získané certifikáty.
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Výkon a hodnotenia - napríklad obsah Vašich hodnotení výkonu, číselné a iné informácie súvisiace s Vašim
pracovným výkonom;


Zverený majetok - napríklad informácie o majetku, ktorý vám bol poskytnutý na používanie, ako napr.
telefón, motorové vozidlo alebo notebook;


Údaje o korešpondencii a komunikácii - napríklad e-mailová korešpondencia z pracovnej alebo súkromnej emailovej adresy, internetové dátové prenosy a IP adresa;


Digitálne prístupové práva - napríklad Vaše prístupové práva k rôznym aplikáciám v rámci IT infraštruktúry
zamestnávateľa;


Informácie týkajúce sa bezpečnosti - napríklad číslo Vašej prístupovej karty, informácie o tom, či sa
nachádzate v budove a záznamy CCTV (uzavretý televízny okruh);


Údaje pre účely zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby – napríklad informácie o posúdené spôsobilosti
na výkon
práce;


Údaje potrebné pre účely úrazového poistenia – napríklad meno, priezvisko, pracovná pozícia;
Vaše citlivé osobné údaje budeme spracovávať len na účely striktne spojené s riadnym výkonom našich povinností ako
Váš zamestnávateľ a v rozsahu, ktorý umožňujú alebo vyžadujú platné právne predpisy. Budeme spracovávať tieto
kategórie citlivých osobných údajov:

Údaje o Vašom zdravotnom stave,

Údaje o členstve v odborovej organizácií.

ÚČELY SPRACOVÁVANIA A PRÁVNY ZÁKLAD
Zamestnávateľ bude spracúvať Vaše údaje na nasledovné účely (právny základ):

HR administratíva. Vedieme osobné záznamy o všetkých našich zamestnancoch. Na základe analýzy našich HR
záznamov tiež robíme strategické rozhodnutia o našich HR smerniciach);


HR manažment. Zaoberáme sa každodenným riadením HR otázok, ako napr. zabezpečenie riadneho
obsadzovania pozícií;


Adaptácia. Spracúvame Vaše osobné údaje pri Vašom nástupe k nám, aby sme zaistili, že ste na svoju pozíciu
riadne vyškolený a vybavený;


Vyplácanie mzdy a dôchodku a poskytovanie ďalších výhod. Vaše údaje spracúvame, aby sme Vám mohli
vyplácať mzdu, prispievať na dôchodok a poskytovať iné výhody;


Dane a sociálne poistenie. Z účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných predpisov
spojených so sociálnym zabezpečením a poistením sme povinní spracovávať určité osobné údaje;

 Poistenie rizík a zodpovednosti. Poisťujeme mnohé riziká, ktoré sa môžu vyskytnúť, ako napr. proti akýmkoľvek
škodám súvisiacim s nehodami počas výkonu práce alebo cestovné poistenie pre zamestnancov.
 Zabezpečenie komunikačných a informačných technológií. Poskytujeme vám IT vybavenie a služby, ktoré
potrebujete pre výkon svojich povinností, ako napr. mobilný telefón alebo emailové konto. Aby sme to mohli
zrealizovať, musíme spracovať Vaše osobné údaje.

 Komunikácia/IT monitoring. Budeme monitorovať komunikáciu a využívanie siete, aby sme zabezpečili naše IT
prostredie a infraštruktúru siete (plnenie povinnosti prevádzkovateľa zabezpečiť ochranu osobných údajov, najmä ich
integritu, dôvernosť a dostupnosť a zamedziť neželaným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb), a tiež aby sme
zabezpečili, že naši zamestnanci tieto zariadenia využívajú spôsobom, ktorý je v súlade s platnými zákonmi a internými
predpismi.

 Riadenie výkonu a vzdelávania. Aby sme zabezpečili Váš primeraný výkon, vykonávame hodnotenia výkonu.
Okrem toho sa tiež snažíme podporovať rast našich zamestnancov tým, že poskytujeme alebo navrhujeme kurzy a
školenia;

 Vytváranie zdravého a bezpečného pracoviska. Chceme, aby boli naši zamestnanci zdraví a cítili sa bezpečne.
Preto môžeme spracovávať osobné údaje našich zamestnancov, aby sme mohli zanalyzovať, ako možno zlepšiť kvalitu
ich práce a znížiť akékoľvek potenciálne nezdravé vplyvy. Taktiež uplatňujeme bezpečnostné opatrenia, ako napr.
CCTV kamery, aby sme zaistili bezpečnosť našich zamestnancov, návštevníkov a majetku;

 Nábor zamestnancov. Spracovávame Vaše informácie už keď sa uchádzate o pracovnú pozíciu. Môžeme tiež
prejsť záznamami zamestnancov, aby sme zistili, či máme v našej organizácii ľudí, ktorí sú vhodní na obsadenie
príslušného pracovného miesta.
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 Riešenie sporov a vyšetrovanie priestupkov a porušení pracovnej disciplíny. Môžeme spracovávať osobné
údaje na účely riešenia rôznych zamestnaneckých sporov, sťažností alebo iných právnych sporov a postupov, resp. ak
máme podozrenie na porušenie pracovnej disciplíny, alebo zo spáchania priestupku, ktorými by sme sa chceli a ktorými
sme oprávnení ďalej sa zaoberať;

 Dodržiavanie zákona. Možno budeme musieť spracovávať Vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon, resp.
aby sme splnili rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu (iné osobitné predpisy, ktoré nevieme vopred
identifikovať, napríklad zákon o Policajnom zbore).

Vo väčšine prípadov je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona o
ochrane osobných údajov. V mnohých prípadoch budeme tiež musieť spracovať Vaše osobné údaje
na základe splnenia si zmluvných záväzkov, ktoré máme voči Vám, ako napríklad v prípade výplaty
mzdy. Nakoniec, v niektorých prípadoch môžeme požiadať o Váš súhlas so spracúvaním Vašich
údajov. V takom prípade máte vždy možnosť svoj súhlas odvolať.
PRÁVNE ZÁKLADY PRE SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV O ZAMESTNANCOVI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov.
zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z
príjmov v znení neskorších predpisov.
zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Oprávnený záujem prevádzkovateľa.

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV




 Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s
dodávateľmi niektorých služieb pre mesto - sprostredkovatelia. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany
používať Vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi, a na základe
uzatvorenej zmluvy o sprostredkovaní;
 K osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to
potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti;
 Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu, Vaše osobné údaje môžeme
zdieľať napríklad s daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo
inými verejnými orgánmi.
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Informácie o spracúvaní osobných údajov
Iné osoby – poslanci obecného zastupiteľstva

Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri zabezpečení činnosti poslancov

PRÁVNY ZÁKLAD
Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV bežné osobné údaje
OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA nie sú uplatnené
PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV nebude realizovaný
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE nebude realizované
DOBA UCHOVÁVANIA
rokov / podľa registratúrneho plánu /
ZABEZPEČENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY
NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV
NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA
NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU

ÁNO
ÁNO
NIE
ÁNO
NIE
NIE
ÁNO

V informačnom systéme ÚČTOVNÉ DOKLADY
Spracovávanie účtovných dokladov
Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri spracúvaní účtovných dokladov.
PRÁVNY ZÁKLAD
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení
neskorších predpisov.
KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV bežné osobné údaje
OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA nie sú uplatnené
PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV príslušný Daňový úrad
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV nebude realizovaný
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE nebude realizované
DOBA UCHOVÁVANIA
10 rokov / podľa registratúrneho plánu /
ZABEZPEČENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY
NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
ÁNO
NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV
ÁNO
NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA
ÁNO
NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU
ÁNO

Ukladania správnych poplatkov
Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri ukladaní správnych poplatkov.
PRÁVNY ZÁKLAD
Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch;
Zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky;
Zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok);
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon);
Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách;
Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách;
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon);

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane príody a krajiny;
Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV bežné osobné údaje
OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA nie sú uplatnené
PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV príslušný Daňový úrad
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV nebude realizovaný
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE nebude realizované
DOBA UCHOVÁVANIA
10 rokov / podľa registratúrneho plánu /
ZABEZPEČENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY
NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV
NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA
NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU
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ÁNO
ÁNO
NIE
ÁNO
NIE
NIE
ÁNO

Miestne dane a poplatky
Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri výbere daní a poplatkov.

Evidencia daňovníkov miestnej dane z nehnuteľnosti
Evidencia daňovníkov miestnej dane za psa
Evidencia daňovníkov miestnej dane za užívanie verejného priestranstva
Evidencia daňovníkov miestnej dane za ubytovanie
Evidencia daňovníkov miestnej dane za predajné automaty
Evidencia daňovníkov miestnej dane za nevýherné hracie prístroje
Evidencia poplatníkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
PRÁVNY ZÁKLAD
Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komun álne odpady a drobné stavebné odpady;
Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) poplatník poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady osobné údaje so všeobecným režimom ochrany 5 rokov Ministerstvo financií SR
KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV bežné osobné údaje
OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA nie sú uplatnené
PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV príslušný daňový úrad
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV nebude realizovaný
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE nebude realizované
DOBA UCHOVÁVANIA
10 rokov / podľa registratúrneho plánu /
ZABEZPEČENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY
NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
ÁNO
NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV
ÁNO
NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA
ÁNO
NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU
ÁNO

Evidencia rybárskych preukazov
Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri vedení evidencie rybárskych preukazov.
PRÁVNY ZÁKLAD
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Článok 6 ods. 1, písm. b) nariadenia o ochrane údajov.
Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov.
KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV bežné osobné údaje
OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA nie sú uplatnené
PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV daňový úrad, súdy, očtk, oprávnený orgán
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV nebude realizovaný

Informácie o spracúvaní osobných údajov
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE nebude realizované
DOBA UCHOVÁVANIA
5 rokov / podľa registratúrneho plánu /
ZABEZPEČENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY
NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV
NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA
NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU
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ÁNO
ÁNO
NIE
ÁNO
NIE
NIE
ÁNO

Dátové centrum obcí a miest
Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri výkone pôsobnosti obce.
PRÁVNY ZÁKLAD
Zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-governmente);
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone
verejnej moci zverenej prevádzkovateľov
KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV bežné osobné údaje, osobitná kategoria
OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA nie sú uplatnené
PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV Centrálny register, oprávnený orgán
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV nebude realizovaný
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE nebude realizované
DOBA UCHOVÁVANIA 2 roky / podľa registratúrneho plánu /
ZABEZPEČENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY
NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
ÁNO
NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV
ÁNO
NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA
ÁNO
NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU
ÁNO

Rozpočtový informačný systém pre samosprávu
Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri
PRÁVNY ZÁKLAD
Zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-governmente);
Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí;
Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy;
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone
verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi (§ 13 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane osobných údajov) účastníci
účtovného záznamu
KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV bežné osobné údaje
OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA nie sú uplatnené
PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV Centrálny register
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV nebude realizovaný
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE nebude realizované
DOBA UCHOVÁVANIA 10 rokov / podľa registratúrneho plánu /
ZABEZPEČENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY
NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
ÁNO
NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV
ÁNO
NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA
ÁNO
NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU
ÁNO

Informácie o spracúvaní osobných údajov
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V informačnom systéme SPRÁVA REGISTRATÚRY
Odosielanie a prijímanie listinných zásielok
Vedenie agendy zásielok a správy registratúry
PRÁVNY ZÁKLAD
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone
verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi (§ 13 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane osobných údajov)
KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV bežné osobné údaje
OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA nie sú uplatnené
PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV nebude realizovaný
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE nebude realizované
DOBA UCHOVÁVANIA
2 roky / podľa registratúrneho plánu /
ZABEZPEČENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY
NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
ÁNO
NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV
ÁNO
NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA
ÁNO
NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU
ÁNO

Odosielanie a prijímanie elektronických zásielok
PRÁVNY ZÁKLAD
Zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-governmente);
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone
verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi (§ 13 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane osobných údajov)
KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV bežné osobné údaje
OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA nie sú uplatnené
PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV nebude realizovaný
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE nebude realizované
DOBA UCHOVÁVANIA
2 roky / podľa registratúrneho plánu /
ZABEZPEČENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY
NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
ÁNO
NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV
ÁNO
NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA
ÁNO
NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU
ÁNO

Správa elektronickej schránky
PRÁVNY ZÁKLAD
Zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-governmente);
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone
verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi (§ 13 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane osobných údajov)
KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV bežné osobné údaje
OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA nie sú uplatnené
PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV nebude realizovaný
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE nebude realizované
DOBA UCHOVÁVANIA
2 roky / podľa registratúrneho plánu /
ZABEZPEČENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY

Informácie o spracúvaní osobných údajov
NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV
NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA
NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU
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ÁNO
ÁNO
NIE
ÁNO
NIE
NIE
ÁNO

Správa archívu
Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri archivácii a vedení registratúrnych
záznamov ako aj evidencie odoslanej a doručenej pošty.
PRÁVNY ZÁKLAD
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je
Slovenská republika viazaná (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov:
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone
verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi
Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
PRÍJEMCOVIA ALEBO KATEGÓRIE PRÍJEMCOV Ministerstvo vnútra SR: Oprávnený orgán štátu:
KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV bežné osobné údaje
OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA nie sú uplatnené
PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV nebude realizovaný
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE nebude realizované
DOBA UCHOVÁVANIA
2 roky / podľa registratúrneho plánu /
ZABEZPEČENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY
NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
ÁNO
NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV
ÁNO
NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA
ÁNO
NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU
ÁNO

V informačnom systéme KONTROLY, ŽIADOSTI A SŤAŽNOSTI
Evidencia osôb vykonávajúcich kontrolnú alebo dozornú činnosť
Vedenie agendy potrebnej k výkonu kontrolnej činnosti v obci.
PRÁVNY ZÁKLAD
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok);
Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok);
Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce;
Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite;
Zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a iné hmotnoprávne predpisy upravujúce výkon kontroly, prípadne
dozoru kontrolným alebo dozorným orgánom
Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 9/2010 Z .z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV bežné osobné údaje
OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA nie sú uplatnené
PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV Súdy, OČTK: Oprávnený orgán štátu:

Informácie o spracúvaní osobných údajov
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV nebude realizovaný
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE nebude realizované
DOBA UCHOVÁVANIA
5 rokov / podľa registratúrneho plánu /
ZABEZPEČENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY
NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV
NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA
NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU
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ÁNO
ÁNO
NIE
ÁNO
NIE
NIE
ÁNO

Evidencia na účely vybavovania podnetov a sťažností
PRÁVNY ZÁKLAD
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení;
Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach;
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone
verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi
KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV bežné osobné údaje
OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA nie sú uplatnené
PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV Súdy, OČTK: Oprávnený orgán štátu:
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV nebude realizovaný
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE nebude realizované
DOBA UCHOVÁVANIA
5 rokov / podľa registratúrneho plánu /
ZABEZPEČENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY
NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
ÁNO
NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV
ÁNO
NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA
ÁNO
NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU
ÁNO

Evidencia žiadateľov podľa zákona č. 211/2000 Z.z.
PRÁVNY ZÁKLAD
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je
Slovenská republika viazaná (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov:
Zákon č. 211/2000 Z.z.o slobodnom prístupe k informáciám;
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) fyzická osoba, ktorá požiada o sprístupnenie informácie
KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV bežné osobné údaje
OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA nie sú uplatnené
PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV Oprávnený orgán štátu, žiadateľ
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV nebude realizovaný
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE nebude realizované
DOBA UCHOVÁVANIA
5 rokov / podľa registratúrneho plánu /
ZABEZPEČENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY
NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
ÁNO
NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV
ÁNO
NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA
ÁNO
NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU
ÁNO

Informácie o spracúvaní osobných údajov
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V informačnom systéme PRÁVNE VZŤAHY
Evidencia subjektov zmluvných vzťahov
Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri vedení evidencie zmlúv, evidencie
pohľadávok, upomínanie dlžníkov, uzatváranie zmlúv o prenájme.
PRÁVNY ZÁKLAD
plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na
základe žiadosti dotknutej osoby(§ 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov)
Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 116/1990 Z. z. o nájme a prenájme bytových a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV bežné osobné údaje
OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA nie sú uplatnené
PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV Finančná správa: Súdy, OČTK: Exekútor: Oprávnený orgán štátu:
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV nebude realizovaný
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE nebude realizované
DOBA UCHOVÁVANIA
5 – 50 rokov / podľa registratúrneho plánu /
ZABEZPEČENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY
NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
ÁNO
NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV
ÁNO
NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA
ÁNO
NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU
ÁNO

Evidencia na účely priestupkového konania
PRÁVNY ZÁKLAD
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV bežné osobné údaje
OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA nie sú uplatnené
PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV Policajný zbor SR, Okresné úrady v sídle kraja, súdy
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV nebude realizovaný
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE nebude realizované
DOBA UCHOVÁVANIA
5 rokov / podľa registratúrneho plánu /
ZABEZPEČENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY
NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV
NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA
NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU

ÁNO
ÁNO
NIE
ÁNO
NIE
NIE
ÁNO

Evidencia na účely vybavovania súčinnosti (zabezpečenie správ a posudkov)
PRÁVNY ZÁKLAD
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky
KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV bežné osobné údaje, osobitná kategória
OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA nie sú uplatnené
PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV Policajný zbor SR, súdy
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV nebude realizovaný

Informácie o spracúvaní osobných údajov
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE nebude realizované
DOBA UCHOVÁVANIA
5 - 20 rokov / podľa registratúrneho plánu /
ZABEZPEČENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY
NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV
NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA
NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU
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ÁNO
ÁNO
NIE
ÁNO
NIE
NIE
ÁNO

Evidencia podujatí
Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri evidovaní verejných kultúrnych,
športových, telovýchovných a turistických podujatí.
PRÁVNY ZÁKLAD
Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 96/1991 Z. z. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 315/1992 Z. z. o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach v znení neskorších
predpisov.
KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV bežné osobné údaje
OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA nie sú uplatnené
PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE nebude realizované
DOBA UCHOVÁVANIA
5 rokov / podľa registratúrneho plánu /
ZABEZPEČENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY
NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
ÁNO
NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV
ÁNO
NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA
ÁNO
NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU
ÁNO

Evidencia oznamovateľov protispoločenskej činnosti
Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri prešetrovaní podnetov podaných k
prešetreniu protispoločenskej činnosti.
PRÁVNY ZÁKLAD
Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV bežné osobné údaje
OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA nie sú uplatnené
PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV Ministerstvo spravodlivosti, Policajný zbor SR, súdy
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE nebude realizované
DOBA UCHOVÁVANIA
5 rokov / podľa registratúrneho plánu /
ZABEZPEČENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY
NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
ÁNO
NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV
ÁNO
NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA
ÁNO
NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU
ÁNO

V informačnom systéme ROZHODOVANIE - Výstavba
Evidencia žiadateľov- stavebné konanie

Informácie o spracúvaní osobných údajov
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Vedenie agendy potrebnej k územnému konaniu, vydávaniu územných rozhodnutí, stavebných povolení, povolení
užívania stavieb, vedenie konania o priestupkoch a správnych deliktoch a ďalšie konania.
PRÁVNY ZÁKLAD
Zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky;
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon);
Zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok);
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone
verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi
KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV bežné osobné údaje
OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA nie sú uplatnené
PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE nebude realizované
DOBA UCHOVÁVANIA
5 rokov / podľa registratúrneho plánu /
ZABEZPEČENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY
NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
ÁNO
NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV
ÁNO
NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA
ÁNO
NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU
ÁNO

V informačnom systéme ROZHODOVANIE - Životné prostredie
Evidencia žiadateľov- životné prostredie
Vedenie agendy potrebnej k rozhodovaniu vo veciach životného prostredia.
PRÁVNY ZÁKLAD
Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 220/2004 Z .z. o ochrane a využívaní pôdy v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie prostredia v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky;
Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny;
Zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok);
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone
verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi
KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV bežné osobné údaje
OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA nie sú uplatnené
PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV Ministerstvo životného prostredia SR:Okresný úrad:Súdy, OČTK:
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE nebude realizované
DOBA UCHOVÁVANIA
5 rokov / podľa registratúrneho plánu /
ZABEZPEČENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY
NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
ÁNO
NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV
ÁNO
NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA
ÁNO
NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU
ÁNO

Informácie o spracúvaní osobných údajov
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V informačnom systéme SOCIALNE VZŤAHY
Vydávanie rozhodnutí o odkázanosti
Poskytovanie opatrovateľskej služby
Evidencia príjemcov stravných lístkov – dôchodcov
Výkon osobitného príjemcu sociálnych dávok
PRÁVNY ZÁKLAD
Zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky;
Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách;
Zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone
verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi
KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV bežné osobné údaje
OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA nie sú uplatnené
PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV Ministerstvo zdravotníctva,Ústredie práce soc. veci a rodiny, Sociálna
poisťovňa, posudzujúci lekár
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE nebude realizované
DOBA UCHOVÁVANIA
5-10 rokov / podľa registratúrneho plánu /
ZABEZPEČENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY
NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
ÁNO
NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV
ÁNO
NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA
ÁNO
NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU
ÁNO

Evidencia na účely konania o opravných prostriedkoch
PRÁVNY ZÁKLAD
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone
verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi
KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV bežné osobné údaje
OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA nie sú uplatnené
PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV VUC, Okresný úrad v sídle kraja, súd
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE nebude realizované
DOBA UCHOVÁVANIA
10 rokov / podľa registratúrneho plánu /
ZABEZPEČENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY
NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
ÁNO
NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV
ÁNO
NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA
ÁNO
NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU
ÁNO

Evidencia na účely poskytnutia nevyhnutnej okamžitej pomoci v čase náhlej núdze
Vedenie agendy potrebnej k poskytovaniu pomoci osobám v hmotnej núdzi.
PRÁVNY ZÁKLAD
Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov.
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone
verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi

Informácie o spracúvaní osobných údajov
KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV bežné osobné údaje, osobitná kategória
OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA nie sú uplatnené
PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE nebude realizované
DOBA UCHOVÁVANIA 2 roky / podľa registratúrneho plánu /
ZABEZPEČENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY
NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV
NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA
NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU
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ÁNO
ÁNO
NIE
ÁNO
NIE
NIE
ÁNO

V informačnom systéme EVIDENCIA OBYVATEĽOV - Centrálny register SR
Evidencia petícií - zabezpečenie výkonu petičného práva
Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri evidovaní petícii.
PRÁVNY ZÁKLAD
Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA nie sú uplatnené
KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV bežné osobné údaje
PRÍJEMCOVIA okresný úrad, MV SR, štátna komisia pre voľby a kontrolu politických strán, volebné orgány
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV nebude realizovaný
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE nebude realizované
DOBA UCHOVÁVANIA
10 rokov / podľa registratúrneho plánu /
ZABEZPEČENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY
NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
ÁNO
NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV
ÁNO
NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA
ÁNO
NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU
ÁNO

Register obyvateľov Slovenskej republiky
Prihlasovanie a odhlasovanie občanov k trvalému alebo prechodnému pobytu.
PRÁVNY ZÁKLAD
Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.
OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA nie sú uplatnené
KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV bežné osobné údaje
PRÍJEMCOVIA okresný úrad, MV SR, štátna komisia pre voľby a kontrolu politických strán, volebné orgány
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV nebude realizovaný
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE nebude realizované
DOBA UCHOVÁVANIA
10 rokov / podľa registratúrneho plánu /
ZABEZPEČENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY
NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
ÁNO
NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV
ÁNO
NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA
ÁNO
NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU
ÁNO

Informácie o spracúvaní osobných údajov
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Zabezpečenie priebehu volieb
Voliči
PRÁVNY ZÁKLAD
Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA nie sú uplatnené
KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV bežné osobné údaje
PRÍJEMCOVIA okresný úrad, MV SR, štátna komisia pre voľby a kontrolu politických strán, volebné orgány
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV nebude realizovaný
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE nebude realizované
DOBA UCHOVÁVANIA
5 rokov / podľa registratúrneho plánu /
ZABEZPEČENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY
NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
ÁNO
NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV
ÁNO
NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA
ÁNO
NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU
ÁNO
Členovia komisií
PRÁVNY ZÁKLAD
Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA nie sú uplatnené
KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV bežné osobné údaje
PRÍJEMCOVIA okresný úrad, MV SR, štátna komisia pre voľby a kontrolu politických strán, volebné orgány
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV nebude realizovaný
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE nebude realizované
DOBA UCHOVÁVANIA
5 rokov / podľa registratúrneho plánu /
ZABEZPEČENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY
NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
ÁNO
NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV
ÁNO
NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA
ÁNO
NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU
ÁNO
Kandidáti
PRÁVNY ZÁKLAD
Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA nie sú uplatnené
KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV bežné osobné údaje
PRÍJEMCOVIA okresný úrad, MV SR, štátna komisia pre voľby a kontrolu politických strán, volebné orgány
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV nebude realizovaný
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE nebude realizované
DOBA UCHOVÁVANIA
5 rokov / podľa registratúrneho plánu /
ZABEZPEČENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY
NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
ÁNO
NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV
ÁNO
NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA
ÁNO
NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU
ÁNO

Evidencia osôb na úseku obrany štátu
PRÁVNY ZÁKLAD
Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky
OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA nie sú uplatnené
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KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV bežné osobné údaje
PRÍJEMCOVIA okresný úrad, MV SR, štátna komisia pre voľby a kontrolu politických strán, volebné orgány
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV nebude realizovaný
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE nebude realizované
DOBA UCHOVÁVANIA
10 rokov / podľa registratúrneho plánu /
ZABEZPEČENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY
NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
ÁNO
NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV
ÁNO
NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA
ÁNO
NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU
ÁNO

V informačnom systéme EVIDENCIA OBYVATEĽOV - Obec
Evidencia obyvateľov obce
Vedenie prihlasovania a odhlasovania občanov k trvalému alebo prechodnému pobytu.
PRÁVNY ZÁKLAD
Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.
OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA nie sú uplatnené
KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV bežné osobné údaje
PRÍJEMCOVIA Ministerstvo vnútra SR
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV nebude realizovaný
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE nebude realizované
DOBA UCHOVÁVANIA
10 rokov / podľa registratúrneho plánu /
ZABEZPEČENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY
NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV
NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA
NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU

ÁNO
ÁNO
NIE
ÁNO
NIE
NIE
ÁNO

Evidencia vlastníkov nehnuteľností v obci
PRÁVNY ZÁKLAD
Zákon č. 162/1995 Z. z. katastrálny zákon
Zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA nie sú uplatnené
KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV bežné osobné údaje
PRÍJEMCOVIA
Ministerstvo vnútra SR, PZ SR, Okresný úrad
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV nebude realizovaný
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE nebude realizované
DOBA UCHOVÁVANIA
50 rokov / podľa registratúrneho plánu /
ZABEZPEČENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY
NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV
NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA
NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU

ÁNO
ÁNO
NIE
ÁNO
NIE
NIE
ÁNO

Informácie o spracúvaní osobných údajov
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Evidencia súpisných a orientačných čísel
PRÁVNY ZÁKLAD
Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA nie sú uplatnené
KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV bežné osobné údaje
PRÍJEMCOVIA Okresný úrad
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV nebude realizovaný
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE nebude realizované
DOBA UCHOVÁVANIA
3-75 rokov / podľa registratúrneho plánu /
ZABEZPEČENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY
NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV
NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA
NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU

ÁNO
ÁNO
NIE
ÁNO
NIE
NIE
ÁNO

Register adries
PRÁVNY ZÁKLAD
Zákon č.125/2015 Z. z. o registri adries
OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA nie sú uplatnené
KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV bežné osobné údaje
PRÍJEMCOVIA Okresný úrad
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV nebude realizovaný
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE nebude realizované
DOBA UCHOVÁVANIA
3-75 rokov / podľa registratúrneho plánu /
ZABEZPEČENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY
NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV
NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA
NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU

ÁNO
ÁNO
NIE
ÁNO
NIE
NIE
ÁNO

V informačnom systéme Matrika
Evidencia matričných údajov – sobáše
Evidencia matričných údajov – úmrtie
Zabezpečenie vykonania občianskych obradov
Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri vedení evidencie o osobnom stave
fyzických osôb, ktoré uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky a štátnych občanov Slovenskej
republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.
PRÁVNY ZÁKLAD
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je
Slovenská republika viazaná (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov):
Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky
Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
PRÍJEMCOVIA ALEBO KATEGÓRIE PRÍJEMCOV MV SR: Súdy, OČTK: Oprávnený orgán štátu:
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV nebude realizovaný

Informácie o spracúvaní osobných údajov
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE nebude realizované
DOBA UCHOVÁVANIA
5-100 rokov / podľa registratúrneho plánu /
ZABEZPEČENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY
NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV
NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA
NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU
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ÁNO
ÁNO
NIE
ÁNO
NIE
NIE
ÁNO

V informačnom systéme OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV
Evidencia údajov v osvedčovacej knihe listín
Evidencia údajov v osvedčovacej knihe podpisov

Osvedčovanie listín a podpisov
Osvedčovane listín a podpisov na listinách a vedenie evidencie listín a podpisov.
PRÁVNY ZÁKLAD
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je
Slovenská republika viazaná (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov): Zákon č. 599/2001 Z. z. o
osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami.
PRÍJEMCOVIA ALEBO KATEGÓRIE PRÍJEMCOV Súdy, OČTK: Oprávnený orgán štátu:
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV nebude realizovaný
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE nebude realizované
DOBA UCHOVÁVANIA
10 rokov / podľa registratúrneho plánu /
ZABEZPEČENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY
NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
ÁNO
NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV
ÁNO
NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA
ÁNO
NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU
ÁNO

V informačnom systéme OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Evidencia poslancov obecného zastupiteľstva
Evidencia členov komisií
Evidencia pripomienok k VZN
Vedenie obecnej kroniky
Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri rozhodovaní o základných otázkach
týkajúcich sa fungovania obce.
PRÁVNY ZÁKLAD
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je
Slovenská republika viazaná (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov): Zákon č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení
OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA nie sú uplatnené
KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV bežné osobné údaje
PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV Súdy, OČTK: Oprávnený orgán štátu:
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV nebude realizovaný
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE nebude realizované
DOBA UCHOVÁVANIA
5-10 rokov / podľa registratúrneho plánu /

Informácie o spracúvaní osobných údajov
ZABEZPEČENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY
NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV
NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA
NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU
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ÁNO
ÁNO
NIE
ÁNO
NIE
NIE
ÁNO

V informačnom systéme OBECNÝ CINTORÍN
Evidencia nájomcov hrobových miest
Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri evidencií a prenájme hrobových miest.
PRÁVNY ZÁKLAD
Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV bežné osobné údaje
OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA nie sú uplatnené
PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV Finančná správa: Súdy, OČTK:Exekútor: Oprávnený orgán štátu:
KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV bežné osobné údaje.
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV nebude realizovaný
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE nebude realizované
DOBA UCHOVÁVANIA
10 rokov / podľa registratúrneho plánu /
ZABEZPEČENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY
NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
ÁNO
NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV
ÁNO
NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA
ÁNO
NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU
ÁNO

V informačnom systéme VSTUP DO OBJEKTU
Evidencia osôb vstupujúcich do objektu s kontrolou vstupu
Vedenie agendy potrebnej ku kontrole pri jednorazovom vstupe do priestorov prevádzkovateľa.
PRÁVNY ZÁKLAD
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej
fyzickej osoby (§ 13 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov) a Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV bežné osobné údaje
OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA sú uplatnené
PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV Súdy, OČTK: Oprávnený orgán štátu:
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV nebude realizovaný
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE nebude realizované
DOBA UCHOVÁVANIA
2 roky / podľa registratúrneho plánu /
ZABEZPEČENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY
NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV
NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA
NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

ÁNO
ÁNO
NIE
ÁNO
NIE
NIE

Informácie o spracúvaní osobných údajov
PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU
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V informačnom systéme OBECNÁ KNIŽNICA
Evidencia čitateľov v knižnici
Vedenie agendy potrebnej k plneniu zmluvy pri vedení evidencie zapožičaných kníh z obecnej knižnice.
PRÁVNY ZÁKLAD
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na
vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby(§ 13 ods. 1 písm. b) zákona o
ochrane osobných údajov) a na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby (§ 13
ods. 1 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov)
Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV bežné osobné údaje
OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA nie sú uplatnené
PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV Oprávnený orgán štátu
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV nebude realizovaný
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE nebude realizované
DOBA UCHOVÁVANIA
10 rokov / podľa registratúrneho plánu /
ZABEZPEČENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY
NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
ÁNO
NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV
ÁNO
NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA
ÁNO
NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU
ÁNO

V informačnom systéme OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Evidencia oznamovateľov bezpečnostných incidentov
Osobné údaje sú spracúvané na základe osobitnej potreby a požiadavky a to najmä na ochranu bezpečnosti osobných
údajov.
PRÁVNY ZÁKLAD
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV bežné osobné údaje
OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA nie sú uplatnené
PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV Úrad na ochranu osobných údajov SR
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV nebude realizovaný
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE nebude realizované
DOBA UCHOVÁVANIA
2 roky / podľa registratúrneho plánu /
ZABEZPEČENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY
NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
ÁNO
NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV
ÁNO
NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA
ÁNO
NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU
ÁNO

Informácie o spracúvaní osobných údajov
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V informačnom systéme KAMEROVÝ SYSTÉM
Monitorovanie verejných priestorov kamerovým systémom
Osobné údaje sú spracúvané na základe osobitnej potreby a požiadavky a to najmä na ochranu verejného poriadku a
bezpečnosti, odhaľovania kriminality, ochrany zdravia a majetku.
PRÁVNY ZÁKLAD
- Zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov,
- spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej
fyzickej osoby (§ 13 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane údajov)
KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV obrazové a zvukové záznamy.
OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA nie sú uplatnené
PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV Súdy, OČTK:Oprávnený orgán štátu:
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV nebude realizovaný
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE nebude realizované
DOBA UCHOVÁVANIA
15 dní / podľa registratúrneho plánu /
ZABEZPEČENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY
NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
ÁNO
NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV
ÁNO
NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
ÁNO
NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA
ÁNO
NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU
ÁNO

V informačnom systéme ZVEREJŇOVANIE
Zverejňovanie údajov, záznamov, alebo fotografií na internetovej stránke
Zverejňovanie údajov, záznamov, alebo fotografií na sociálnej sieti
Zverejňovanie údajov a fotografií v tlačených dokumentoch
Vyhlásenie osobných údajov miestnym rozhlasom
PRÁVNY ZÁKLAD
súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov konkrétny účel (§ 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane
osobných údajov)
KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV obrazové a zvukové záznamy a prejavy osobnej povahy
OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA nie sú uplatnené
PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV nebude realizovaný
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE nebude realizované
DOBA UCHOVÁVANIA
do odvolania súhlasu / podľa registratúrneho plánu /
ZABEZPEČENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY
NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
ÁNO
NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV
ÁNO
NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
ÁNO
NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA
ÁNO
NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
NIE
PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU
ÁNO

