Informácie pre dotknutú osobu
V zmysle čl. 13 a čl. 14 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov a v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov je prevádzkovateľ povinný 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.

Spracovateľské činnosti prevádzkovateľa v informačných systémoch podľa
účelu
1. Názov informačného systému: Mzdy a personalistika
1.1 Účel spracúvania osobných údajov: vedenie mzdovej a personálnej agendy
zamestnancov pôsobiacich u zamestnávateľa, ktorý je prevádzkovateľom, v pracovnom
pomere, štátnozamestnaneckom pomere alebo inom obdobnom vzťahu (napr. Dohody
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru)
1.2 Kategórie spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, rodné priezvisko,
predchádzajúce priezvisko, titul, trvalý/prechodný pobyt, dátum narodenia, miesto
narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, pohlavie, bankový účet
fyzickej osoby, rodinný stav, vzdelanie, prax, číslo občianskeho preukazu, podpis,
základná mzda, osobné ohodnotenie, pracovné a funkčné zaradenie, deň začiatku
pracovnej činnosti, platové zaradenie, miesto výkonu práce, mailová adresa, telefónne
číslo, údaje pre štatistiku, názov zdravotnej poisťovne, údaje zo zmluvy doplnkovej
dôchodkovej sporiteľne, údaje sporiteľ SDS, údaje o odpracovanom čase, sumy
postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné
tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím
príslušných orgánov, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných
prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, stupeň invalidity, údaje z
potvrdenia o zamestnaní, údaje o vedení zamestnanca v evidencii nezamestnaných
občanov, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní
dôchodku, o druhu dôchodku, ročný úhrn vyplateného dôchodku, spôsobilosť na právne
úkony, údaje z dokladu o bezúhonnosti, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach,
osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, údaje uvedené
v životopise prípadne ďalšie, ak to vyžaduje osobitný právny predpis alebo iný právny
základ spracúvania osobných údajov.
1.3 Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné kategórie
osobných údajov.
1.4 Kategórie dotknutých osôb: zamestnanci prevádzkovateľa, bývali zamestnanci
prevádzkovateľa, uchádzači o zamestnanie, rodinní príslušníci zamestnancov
prevádzkovateľa.
1.5 Kategórie príjemcov: súdy, orgány činné v trestnom konaní, zdravotné poisťovne,
Sociálna poisťovňa, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské
spoločnosti, daňový úrad, exekútori, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon
kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
zástupcovia zamestnancov, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, iný

oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným
právnym predpisom.
1.6 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
neuskutočňuje sa.
1.7 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje sa.
1.8 Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo
všeobecne záväzných právnych predpisov, registratúrneho poriadku a registratúrneho
plánu prevádzkovateľa, do ktorých možno nahliadnuť u prevádzkovateľa.
1.9 Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné): Primerané technické, organizačné,
personálne a bezpečnostné opatrenia a záruky prijaté v dokumentácii k ochrane osobných
údajov a realizované oprávnenými osobami, technickým a softvérovým zabezpečením.
1.10 Právny základ spracúvania osobných údajov: Nariadenia Rady (EHS) č. 311/76 o
zostavovaní štatistík zahraničných pracovníkov, Nariadenie Rady (EHS) č. 1612/68 o
slobode pohybu pracovníkov v rámci spoločenstva, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) 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. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o
zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 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. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení
v znení neskorších predpisov, zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení
neskorších predpisov, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších
predpisov, zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní 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.
43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákonom č. 570/2005 Z. z. o brannej
povinnosti, zákonom č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľov v znení neskorších
predpisov, zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zákonom č. 124/2006 Z.
z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi, zákonom č.
179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z.
o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení
neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 233/1995 Z.
z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok), zákon č. 663/2007
Z. z. o minimálnej mzde, zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 283/2002
Z. z. o cestovných náhradách.

2. Názov informačného systému: Uchádzači o zamestnanie
2.1 Účel spracúvania osobných údajov: vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie
a účastníkov výberových konaní, nimi poskytnutých údajov potrebných pre rozhodovanie
o prijatí, prípravu a organizovanie prijímacieho konania a prípravu zmluvy na uzavretie
pracovného pomeru s budúcim zamestnancom.
Ide o plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo
obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov.
2.2 Kategórie spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt,
prechodný pobyt, dátum narodenia, telefónne číslo, vzdelanie, prax, e-mailová adresa,
ďalšie údaje v rozsahu životopisu, motivačného listu a žiadosti o prijatie do zamestnania.
2.3 Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné kategórie
osobných údajov.
2.4 Kategórie dotknutých osôb: fyzické osoby, ktoré sa uchádzajú o zamestnanie
a účastníci výberových konaní u prevádzkovateľa.
2.5 Kategórie príjemcov: orgány štátnej správy a verejnej moci účastné na výberovom
konaní alebo vykonávajúce kontrolu a dozor (napr. Inšpektorát práce), kontrolóri z Úradu
na ochranu osobných údajov SR, súdy, orgány činné v trestnom konaní, Ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny SR, iný subjekt oprávnený osobitným právnym predpisom.
2.6 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
neuskutočňuje sa.
2.7 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje sa.
2.8 Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo
všeobecne záväzných právnych predpisov, registratúrneho poriadku a registratúrneho
plánu prevádzkovateľa, do ktorých možno nahliadnuť u prevádzkovateľa.
2.8.1 Žiadosti o prijatie do zamestnanie a odpovede na žiadosti: 5 rokov
2.9 Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné): Primerané technické, organizačné,
personálne a bezpečnostné opatrenia a záruky prijaté v dokumentácii k ochrane osobných
údajov a realizované oprávnenými osobami, technickým a softvérovým zabezpečením.
2.10 Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA
EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust.
§ 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 5/2004 Z.
z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Názov informačného systému: Účtovné doklady
3.1 Účel spracúvania osobných údajov: spracúvanie objednávok, došlých a odoslaných
faktúr, styk s bankami, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a
výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane

automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného
účtovníctva organizácie, rozhodnutia, platobné výmery, korešpondencia.
3.2 Kategórie spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne
číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, EČV, podpis,
číslo bankového účtu prípadne ďalšie, ak to vyžaduje osobitný právny predpis alebo iný
právny základ spracúvania osobných údajov.
3.3 Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné kategórie
osobných údajov.
3.4 Kategórie dotknutých osôb: zamestnanci prevádzkovateľa, bývali zamestnanci
prevádzkovateľa, spolupracujúce subjekty prevádzkovateľa (napr. dodávatelia resp.
subdodávatelia uvádzaní v účtovných dokladoch).
3.5 Kategórie príjemcov: zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, daňový úrad, doplnkové
dôchodkové poisťovne, dôchodkové správcovské spoločnosti, súdy, orgány činné
v trestnom konaní, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, exekútor, iný
oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným
právnym predpisom.
3.6 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
neuskutočňuje sa.
3.7 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje sa.
3.8 Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo
všeobecne záväzných právnych predpisov, registratúrneho poriadku a registratúrneho
plánu prevádzkovateľa, do ktorých možno nahliadnuť u prevádzkovateľa.
3.8.1 Knihy faktúr: 10 rokov
3.8.2 Zoznam pohľadávok a záväzkov: 10 rokov
3.8.3 Faktúry: 10 rokov
3.8.4 Pokladničná agenda: 10 rokov
3.8.5 Účtovné doklady: 10 rokov
3.8.6 Bankové výpisy: 10 rokov
3.8.7 Hlavné účtovné knihy: 20 rokov
3.8.8 Účtovné závierky: 20 rokov
3.8.9 Účtovné výkazy: 20 rokov
3.8.10 Daňové priznania: 20 rokov
3.9 Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné): Primerané technické, organizačné,
personálne a bezpečnostné opatrenia a záruky prijaté v dokumentácii k ochrane osobných
údajov a realizované oprávnenými osobami, technickým a softvérovým zabezpečením.

3.10 Právny základ spracúvania osobných údajov: 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. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch 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, zákon
č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v
znení neskorších predpisov, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

4. Názov informačného systému: Zmluvy
4.1 Účel spracúvania osobných údajov: evidencia a spracovanie uzavretých zmlúv podľa
Občianskeho a Obchodného zákonníka.
4.2 Kategórie spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia,
rodné číslo, trvalý alebo prechodný pobyt, číslo účtu, názov banky, číslo preukazu
totožnosti, a iné údaje týkajúce sa predmetu zmluvy uzatvorenej prevádzkovateľom.
4.3 Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné kategórie
osobných údajov.
4.4 Kategórie dotknutých osôb: fyzické osoby ako zmluvné strany, ktorých osobné údaje sú
obsahom uzatvorenej zmluvy.
4.5 Kategórie príjemcov: katastrálne úrady, súdy, orgány činné v trestnom konaní, kontrolné
orgány, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade
so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
4.6 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
neuskutočňuje sa.
4.7 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje sa.
4.8 Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo
všeobecne záväzných právnych predpisov, registratúrneho poriadku a registratúrneho
plánu prevádzkovateľa, do ktorých možno nahliadnuť u prevádzkovateľa.
4.8.1 Právne zastupovanie: 10 rokov
4.8.2 Úverové zmluvy: 5 rokov po skončení platnosti
4.8.3 Majetkovo – právne zmluvy: 50 rokov
4.9 Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné): Primerané technické, organizačné,
personálne a bezpečnostné opatrenia a záruky prijaté v dokumentácii k ochrane osobných
údajov a realizované oprávnenými osobami, technickým a softvérovým zabezpečením.

4.10 Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA
EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

5. Názov informačného systému: Zverejňovanie na internete
5.1 Účel spracúvania osobných údajov: informovania prostredníctvom web stránky
prevádzkovateľa IS.
5.2 Kategórie spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, titul, trvalý alebo
prechodný pobyt, číslo účtu, názov banky a iné údaje týkajúce sa predmetu zmluvy
uzatvorenej prevádzkovateľom.
5.3 Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné kategórie
osobných údajov.
5.4 Kategórie dotknutých osôb: fyzické osoby uvádzané v účtovných dokladoch a
zmluvách, fyzické osoby uvádzané na web stránkach prevádzkovateľa, registrovaný
používatelia.
5.5 Kategórie príjemcov: dokumenty s osobnými údajmi môžu byť zverejňované
prostredníctvom centrálneho registra zmlúv a iných portálov štátnej správy, verejnej
správy alebo webových stránok sprostredkovateľov.
5.6 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
neuskutočňuje sa.
5.7 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje sa.
5.8 Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo
všeobecne záväzných právnych predpisov, registratúrneho poriadku a registratúrneho
plánu prevádzkovateľa, do ktorých možno nahliadnuť u prevádzkovateľa.
5.9 Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné): Primerané technické, organizačné,
personálne a bezpečnostné opatrenia a záruky prijaté v dokumentácii k ochrane osobných
údajov a realizované oprávnenými osobami, technickým a softvérovým zabezpečením.
5.10 Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č.211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, školský zákon
č.245/2008 Z.z., zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a ďalšie právne
predpisy upravujúce zverejňovanie informácií na webových stránkach.

6. Názov informačného systému: Došlá a odoslaná pošta
6.1 Účel spracúvania osobných údajov: evidencia prichádzajúcej a odosielanej pošty
(žiadosti, sťažnosti, podnety, listy a pod.) v listinnej, ako aj v elektronickej podobe,
evidencia a vybavovanie záznamov (zásielok), ktoré vznikajú v procese komunikácie
medzi dvomi subjektmi. Tieto záznamy vznikajú z vlastnej činnosti alebo ich
prevádzkovateľ prijíma z titulu svojej pôsobnosti a obsahu činnosti. Ide o záznamy, ktoré
môžu obsahovať informácie zaznamenané písmom, obrazom, zvukom alebo iným
spôsobom.

6.2 Kategórie spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum
narodenia, e-mailová adresa, číslo účtu, podpis, zaručený elektronický podpis a iné údaje,
ktoré môžu byť obsahom prichádzajúcej alebo odchádzajúcej pošty.
6.3 Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné kategórie
osobných údajov.
6.4 Kategórie dotknutých osôb: osoby v samosprávnych funkciách, ďalšie dotknuté osoby,
ktorých osobné údaje môžu byť obsahom prichádzajúcej alebo odosielanej pošty.
6.5 Kategórie príjemcov: súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt
v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym
predpisom a ďalším oprávneným osobám.
6.6 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
neuskutočňuje sa.
6.7 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje sa.
6.8 Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo
všeobecne záväzných právnych predpisov, registratúrneho poriadku a registratúrneho
plánu prevádzkovateľa, do ktorých možno nahliadnuť u prevádzkovateľa.
6.8.1 Korešpondencia: 3 roky
6.9 Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné): Primerané technické, organizačné,
personálne a bezpečnostné opatrenia a záruky prijaté v dokumentácii k ochrane osobných
údajov a realizované oprávnenými osobami, technickým a softvérovým zabezpečením.
6.10 Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a
registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, Školský zákon č.245/2008 Z.z. a ďalšie právne
predpisy upravujúce príjem, evidenciu a vybavovanie žiadostí, záznamov, podnetov a
zásielok v písomnej, elektronickej či inej forme, čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA
EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust.
§ 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre
elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o dôveryhodných službách) zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o e-Governmente).

7. Názov informačného systému: Registratúra
7.1 Účel spracúvania osobných údajov: správa registratúrnych záznamov, tvorba
registratúrnych poriadkov a plánov, vytriedenie a usporiadanie registratúrneho strediska,
archivácia osobných údajov.
7.2 Kategórie spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, podpis, bydlisko, emailová adresa, telefónne číslo a iné údaje podľa osobitného predpisu.

7.3 Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné kategórie
osobných údajov.
7.4 Kategórie dotknutých osôb: všetky dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sa spracúvajú
v informačných systémoch prevádzkovateľa. V tomto IS sú spracúvané osobné údaje
dotknutých osôb zo všetkých informačných systémov prevádzkovateľa.
7.5 Kategórie príjemcov: štátny archív, súdy, orgány činné v trestnom konaní, Slovenská
pošta a.s., Ministerstvo vnútra SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane
osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
7.6 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
neuskutočňuje sa.
7.7 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje sa.
7.8 Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo
všeobecne záväzných právnych predpisov, registratúrneho poriadku a registratúrneho
plánu prevádzkovateľa, do ktorých možno nahliadnuť u prevádzkovateľa.
7.8.1

Registratúrny denník: 10 rokov

7.8.2

Vyraďovacie konanie: 10 rokov

7.8.3

Preberacie zoznamy spisov odovzdaných do registratúrneho strediska : 5 rokov

7.8.4

Evidencia vypožičaných spisov z registratúrneho strediska: 5 rokov

7.8.5

Evidencia obehu registratúrnych záznamov a spisov: 5 rokov

7.9 Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné): Primerané technické, organizačné,
personálne a bezpečnostné opatrenia a záruky prijaté v dokumentácii k ochrane osobných
údajov a realizované oprávnenými osobami, technickým a softvérovým zabezpečením.
7.10 Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a
registratúry a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu
správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu, výnos Ministerstva vnútra SR
č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu
registratúry.

8. Názov informačného systému: Žiadosti podľa Infozákona
8.1 Účel spracúvania osobných údajov: evidencia žiadostí na základe Zákona NR SR č.
211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a poskytovanie informácií v súlade so
zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý upravuje nielen vzťah medzi
povinnými osobami a žiadateľmi, ale aj podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu
k informáciám.
8.2 Kategórie spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, titul, bydlisko, ďalšie
osobné údaje žiadateľa a osobné údaje dotknutej osoby sprístupnené povinnou osobou na
základe zákona o slobode informácií, predchádzajúceho písomného súhlasu alebo zistené,
alebo poskytnuté v priebehu konania.

8.3 Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné kategórie
osobných údajov.
8.4 Kategórie dotknutých osôb: fyzické osoby – žiadatelia, dotknuté osoby, povinné osoby
v zmysle ust. § 9 zákona o slobode informácií.
8.5 Kategórie príjemcov: žiadatelia, súdy, orgány činné v trestnom konaní, okresný úrad, iný
správny orgán, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov
resp. iným osobitným právnym predpisom.
8.6 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
neuskutočňuje sa.
8.7 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje sa.
8.8 Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo
všeobecne záväzných právnych predpisov, registratúrneho poriadku a registratúrneho
plánu prevádzkovateľa, do ktorých možno nahliadnuť u prevádzkovateľa.
8.8.1

Evidencia a vybavenie žiadosti o poskytnutie informácií: 5 rokov

8.9 Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné): Primerané technické, organizačné,
personálne a bezpečnostné opatrenia a záruky prijaté v dokumentácii k ochrane osobných
údajov a realizované oprávnenými osobami, technickým a softvérovým zabezpečením.
8.10 Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov, čl. 6 ods. 1 písm. e) NARIADENIA EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. e)
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

9. Názov informačného systému: Ochrana osobných údajov
9.1 Účel spracúvania osobných údajov: vedenie evidencie zodpovedných osôb,
oprávnených osôb, vybavovanie podaní dotknutých osôb, kontrolné zistenia, spracovanie
dokumentov k ochrane osobných údajov.
9.2 Kategórie spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, titul, bydlisko, pracovné
zaradenie a ďalšie osobné údaje oprávnených a dotknutých osôb, spracúvané na základe
zákona o ochrane osobných údajov, ďalších osobitných právnych predpisov alebo
poskytnutého súhlasu so spracovaním osobných údajov.
9.3 Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné kategórie
osobných údajov.
9.4 Kategórie dotknutých osôb: fyzické osoby uplatňujúce práva dotknutých osôb,
zodpovedné osoby, oprávnené osoby, poučené osoby podľa zákona č.18/2018 Z.z. o
ochrane osobných údajov.
9.5 Kategórie príjemcov: dotknutá osoba, prevádzkovateľ a sprostredkovateľ, zodpovedná
osoba, kontrolný orgán a ďalšie oprávnené osoby.

9.6 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
neuskutočňuje sa.
9.7 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje sa.
9.8 Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania osobných údajov vyplýva zo
všeobecne záväzných právnych predpisov, registratúrneho poriadku a registratúrneho
plánu prevádzkovateľa, do ktorých možno nahliadnuť u prevádzkovateľa.
9.8.1 Zodpovedné osoby – 5 rokov po ukončení funkcie
9.9 Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné): Primerané technické, organizačné,
personálne a bezpečnostné opatrenia a záruky prijaté v dokumentácii k ochrane osobných
údajov a realizované oprávnenými osobami, technickým a softvérovým zabezpečením.
9.10 Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čl. 37 ods. 1 písm. a)
NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov.

10. Názov informačného systému: Samospráva
10.1 Účel spracúvania osobných údajov: spracovanie osobných údajov fyzických osôb
vyplývajúcich z plnenia úloh prevádzkovateľa a jeho samosprávnych orgánov v zmysle
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a ďalších právnych predpisov týkajúcich sa
samosprávy.
10.2 Kategórie spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, titul, bydlisko,
pracovné zaradenie a ďalšie osobné údaje oprávnených a dotknutých osôb, spracúvané na
základe zákona o ochrane osobných údajov, ďalších osobitných právnych predpisov alebo
poskytnutého súhlasu so spracovaním osobných údajov.
10.3 Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné
kategórie osobných údajov.
10.4 Kategórie dotknutých osôb: osoby v samosprávnych funkciách, ďalšie dotknuté
osoby.
10.5

Kategórie príjemcov: oprávnené osoby a subjekty.

10.6 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
neuskutočňuje sa.
10.7 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje
sa.
10.8 Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania osobných údajov vyplýva
zo všeobecne záväzných právnych predpisov, registratúrneho poriadku a registratúrneho
plánu prevádzkovateľa, do ktorých možno nahliadnuť u prevádzkovateľa.
10.9 Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné): Primerané technické,
organizačné, personálne a bezpečnostné opatrenia a záruky prijaté v dokumentácii
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10.10 Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov, právny predpisy týkajúce sa fungovania
samosprávy. Informácie, ktoré sa dotýkajú osobnosti a súkromia fyzickej osoby,
písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy
týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy povinná osoba sprístupní len
vtedy, ak to ustanovuje osobitný zákon, alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom
dotknutej osoby.

11. Názov informačného systému: Kontrolná činnosť
11.1 Účel spracúvania osobných údajov: spracovanie osobných údajov fyzických osôb
vyplývajúcich z plnenia úloh prevádzkovateľa a jeho kontrolných orgánov v zmysle
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a ďalších právnych predpisov týkajúcich sa
kontrolnej činnosti.
11.2 Kategórie spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, titul, bydlisko,
pracovné zaradenie a ďalšie osobné údaje oprávnených a dotknutých osôb, spracúvané na
základe zákona o ochrane osobných údajov, ďalších osobitných právnych predpisov alebo
poskytnutého súhlasu so spracovaním osobných údajov.
11.3 Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné
kategórie osobných údajov.
11.4 Kategórie dotknutých osôb: osoby v samosprávnych funkciách, fyzické osoby, ktoré
vstúpili do konania s prevádzkovateľom.
11.5 Kategórie príjemcov: súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt
v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym
predpisom.
11.6 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
neuskutočňuje sa.
11.7 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje
sa.
11.8 Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania osobných údajov vyplýva
zo všeobecne záväzných právnych predpisov, registratúrneho poriadku a registratúrneho
plánu prevádzkovateľa, do ktorých možno nahliadnuť u prevádzkovateľa.
11.8.1

Činnosť hlavného kontrolóra: 10 rokov

11.8.2

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti: 10 rokov

11.9 Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné): Primerané technické,
organizačné, personálne a bezpečnostné opatrenia a záruky prijaté v dokumentácii
k ochrane osobných údajov a realizované oprávnenými osobami, technickým
a softvérovým zabezpečením.

11.10 Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, právne predpisy týkajúce sa kontrolnej
činnosti prevádzkovateľa, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

12. Názov informačného systému: Evidencia obyvateľov a stavieb
12.1 Účel spracúvania osobných údajov: spracúvajú sa osobné údaje obyvateľov obce a
osôb, ktoré majú vzťah k obci a vykonávajú s tým súvisiace úkony, prevádzkovateľ vedie
evidenciu pobytu občanov, vykonáva zmeny trvalého pobytu, vydáva potvrdenia o
trvalom pobyte, vedie evidenciu súpisných a orientačných čísiel stavieb, vydáva
rozhodnutia o pridelení súpisných a orientačných čísiel, vedie evidenciu obyvateľstva a
prihlasuje osoby na trvalý alebo prechodný pobyt, spolupôsobí pri zabezpečení sčítania
obyvateľov, domov a bytov, vedie zoznamy ulíc obce, zabezpečuje číslovanie budov,
stavieb a garáží v obci.
12.2 Kategórie spracúvaných osobných údajov:
meno, priezvisko, titul, dátum
narodenia (miesto, okres, štát), rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, rodinný stav,
národnosť, osobné údaje rodinných príslušníkov a iné.
12.3 Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné
kategórie osobných údajov.
12.4 Kategórie dotknutých osôb: občania Slovenskej republiky, cudzinci majúci
prechodný alebo trvalý pobyt v Slovenskej republike, vlastníci stavieb a pozemkov na
území obce.
12.5 Kategórie príjemcov: zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, exekútorské úrady,
súdy, prokuratúra, policajné zbory, miestne, obvodné, krajské, obecné úrady, daňový úrad,
školy, ministerstvo obrany a ďalšie oprávnené subjekty.
12.6 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
neuskutočňuje sa.
12.7 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje
sa.
12.8 Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania osobných údajov vyplýva
zo všeobecne záväzných právnych predpisov, registratúrneho poriadku a registratúrneho
plánu prevádzkovateľa, do ktorých možno nahliadnuť u prevádzkovateľa.
12.8.1 Evidencia obyvateľov: 10 rokov
12.9 Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné): Primerané technické,
organizačné, personálne a bezpečnostné opatrenia a záruky prijaté v dokumentácii
k ochrane osobných údajov a realizované oprávnenými osobami, technickým
a softvérovým zabezpečením.
12.10 Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení, zákonom NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytov občanov SR a
registri obyvateľov SR, zákon č. 135/1982 Zb. o evidencii pobytu občanov, Vyhl. FMV č.
146/1982 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o hlásení a evidencii pobytu občanov, zákonom
NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, zákonom NR SR č. 45/1993 Z. z. o
štátnych štatistikách zisťovania vykonávaných u obyvateľstva, zákon NR SR č. 191/1994
Z. z. o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín, zákon SNR č. 322/1992 Zb. o

štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, zákon č. 564/1992 Zb. o spôsobe
vykonania referenda, zákon SNR č. 80/1990 Zb. o voľbách do SNR, zákon SNR č.
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, zákon
NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, zákon NR SR č.599/2001 Z. z. o
osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami, zákon č. 94/1963
Zb. o rodine v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobode
informácií, zákon NR SR č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností,
Občianskym zákonníkom, Občianskym súdnym poriadkom, Trestným zákonom,
Trestným poriadkom, vyhláškou MV SR č. 31/2003 o označovaní ulíc a číslovaní stavieb,
zákon NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a súvisiacimi predpismi.

13. Názov informačného systému: Osvedčovanie listín a podpisov
13.1 Účel spracúvania osobných údajov: osvedčovanie listín a podpisov v obci na
základe zákona č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na dokumentoch.
13.2 Kategórie spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa
trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej podpis bol osvedčený, údaj, že podpis na listine
urobila alebo uznala za svoj vlastný fyzická osoba, ktorej podpis bol osvedčený, poradové
číslo, údaj, akým spôsobom bola preukázaná totožnosť fyzickej osoby, ktorej podpis bol
osvedčený (druh a číslo preukazu totožnosti, adresa pobytu) v čase osvedčovania, miesto a
dátum osvedčenia, prípadne aj presnú hodinu, kedy bola listina predložená.
13.3 Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné
kategórie osobných údajov.
13.4 Kategórie dotknutých osôb: občania Slovenskej republiky, fyzická osoba, ktorá
predkladá listinu, fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje.
13.5 Kategórie príjemcov: súdy, orgány činné v trestnom konaní, Úrad na ochranu
osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných
údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
13.6 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
neuskutočňuje sa.
13.7 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje
sa.
13.8 Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania osobných údajov vyplýva
zo všeobecne záväzných právnych predpisov, registratúrneho poriadku a registratúrneho
plánu prevádzkovateľa, do ktorých možno nahliadnuť u prevádzkovateľa.
13.8.1 Osvedčovacie knihy – osvedčenie listín a podpisov na listinách: 10 rokov
13.9 Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné): Primerané technické,
organizačné, personálne a bezpečnostné opatrenia a záruky prijaté v dokumentácii
k ochrane osobných údajov a realizované oprávnenými osobami, technickým
a softvérovým zabezpečením.
13.10 Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 599/2001 Z. z. o
osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami, čl. 6 ods. 1 písm.
e) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27.
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe

takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení zákona č. 453/2001 Z. z. v znení zmien a doplnkov.

14. Názov informačného systému: Voľby
14.1 Účel spracúvania osobných údajov: plnenie úloh organizačného a materiálnotechnického zabezpečenia volieb, referenda, komplexné zabezpečenie činností súvisiacich
s prípravou a konaním volieb a referenda.
14.2 Kategórie spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, titul, dátum
narodenia, rodné číslo, bydlisko, podpis, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, doklad
totožnosti, spôsobilosť na právne úkony.
14.3 Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné
kategórie osobných údajov.
14.4 Kategórie dotknutých osôb: členovia a náhradníci volebnej komisie, fyzické osoby,
ktoré majú právo voliť a právo byť volený, poverené osoby na predloženie kandidátnych
listín za politické strany, politické strany, hnutia, koalície a nezávislí kandidáti.
14.5 Kategórie príjemcov: volebné komisie, štatistický úrad a ďalšie oprávnené subjekty,
súdy, orgány činné v trestnom konaní, Ústavný súd SR, iný oprávnený subjekt v súlade so
zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
14.6 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
neuskutočňuje sa.
14.7 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje
sa.
14.8 Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania osobných údajov vyplýva
zo všeobecne záväzných právnych predpisov, registratúrneho poriadku a registratúrneho
plánu prevádzkovateľa, do ktorých možno nahliadnuť u prevádzkovateľa.
14.8.1 Výsledky volieb a referenda: 5 rokov
14.8.2 Ostatná dokumentácia: 2 roky
14.9 Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné): Primerané technické,
organizačné, personálne a bezpečnostné opatrenia a záruky prijaté v dokumentácii
k ochrane osobných údajov a realizované oprávnenými osobami, technickým
a softvérovým zabezpečením.
14.10 Právny základ spracúvania osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je
povolené Ústavou Slovenskej republiky, zákonom NR SR č. 46/1999 Z. z. o spôsobe
voľby prezidenta SR, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých
ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 333/2004 Z. z. o
voľbách do NR SR v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 303/2001 Z. z. o
voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v
znení neskorších predpisov, zákonom SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 331/2003 Z. z. o
voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov, zákonom SNR č.

564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov, a súvisiacimi
právnymi predpismi.

15. Názov informačného systému: Cintorín
15.1 Účel spracúvania osobných údajov: evidencia hrobových miest, evidencia
pochovaných občanov a evidencia občanov platiacich za hrobové miesto (nájomníkov
hrobového miesta).
15.2 Kategórie spracúvaných osobných údajov: meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské
ostatky sú v hrobovom mieste uložené, miesto a dátum jej narodenia a úmrtia, rodné číslo,
dátum uloženia ľudských pozostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania,
meno, priezvisko, adresu miesta trvalého pobytu a rodné číslo nájomcu, ak ide o fyzickú
osobu, dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu, údaj o vypovedaní
nájomnej zmluvy, osobné údaje rodinných príslušníkov.
15.3 Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: záznam o nebezpečnej
chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu alebo hrobky, bol
nakazený nebezpečnou chorobu.
15.4

Kategórie dotknutých osôb: nájomcovia hrobových miest, údaje o pochovaných.

15.5 Kategórie príjemcov: súdy, orgány činné v trestnom konaní, obecné a obecné úrady,
inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so
zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
15.6 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
neuskutočňuje sa.
15.7 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje
sa.
15.8 Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania osobných údajov vyplýva
zo všeobecne záväzných právnych predpisov, registratúrneho poriadku a registratúrneho
plánu prevádzkovateľa, do ktorých možno nahliadnuť u prevádzkovateľa.
15.8.1 Evidencia hrobových miest: 10 rokov
15.9 Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné): Primerané technické,
organizačné, personálne a bezpečnostné opatrenia a záruky prijaté v dokumentácii
k ochrane osobných údajov a realizované oprávnenými osobami, technickým
a softvérovým zabezpečením.
15.10 Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve, zákon č. 238/1998 Z. z o príspevku na pohreb, čl. 6 ods. 1 písm. b)
NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

16. Názov informačného systému: Dane a poplatky
16.1 Účel spracúvania osobných údajov: správa a výber daní a poplatkov od daňovníkov
a poplatníkov v súlade s platnou legislatívou.
16.2 Kategórie spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, titul, rodné
priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto narodenia, rodinný stav, údaje o trvalom
alebo prechodnom pobyte.
16.3 Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné
kategórie osobných údajov.
16.4 Kategórie dotknutých osôb: fyzické osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v
obci, ktorým vzniká daňová alebo poplatková povinnosť.
16.5 Kategórie príjemcov: orgány činné v trestnom konaní, exekútori, právnici
prevádzkovateľa, poslanci obecného zastupiteľstva a ďalšie oprávnené subjekty.
16.6 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
neuskutočňuje sa.
16.7 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje
sa.
16.8 Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania osobných údajov vyplýva
zo všeobecne záväzných právnych predpisov, registratúrneho poriadku a registratúrneho
plánu prevádzkovateľa, do ktorých možno nahliadnuť u prevádzkovateľa.
16.8.1 Miestne dane a poplatky: 10 rokov
16.9 Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné): Primerané technické,
organizačné, personálne a bezpečnostné opatrenia a záruky prijaté v dokumentácii
k ochrane osobných údajov a realizované oprávnenými osobami, technickým
a softvérovým zabezpečením.
16.10 Právny základ spracúvania osobných údajov: zákonom NR SR č. 582/2004 Z. z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
a zákonom NR SR č. 563/2009 Z. z. zákon o správe daní (daňový poriadok), zákon č.
125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č.
253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov
Slovenskej republiky.

17. Názov informačného systému: Kataster
17.1 Účel spracúvania osobných údajov: príprava podkladov a kontrola výberu daní za
nehnuteľnosti zapísané v katastri, príprava a realizácia rozhodnutí vo veciach územného
rozhodovania a stavebného poriadku, príprava a realizácia vysporiadavania pozemkov v
rámci ROEP, ďalšie úkony súvisiace s vlastníckymi právami vlastníkov pozemkov a
stavieb v súlade s platnou legislatívou.
17.2 Kategórie spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, titul, dátum
narodenia, rodné číslo, bydlisko, výmera a druh pôdy, podpis.

17.3 Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné
kategórie osobných údajov.
17.4

Kategórie dotknutých osôb: vlastníci stavieb a pozemkov.

17.5 Kategórie príjemcov: členovia komisií ROEP, orgány činné v trestnom konaní,
exekútori, právnici prevádzkovateľa, poslanci obecného zastupiteľstva, inšpektori Úradu
na ochranu osobných údajov, Slovenský pozemkový fond a ďalšie oprávnené subjekty.
17.6 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
neuskutočňuje sa.
17.7 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje
sa.
17.8 Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania osobných údajov vyplýva
zo všeobecne záväzných právnych predpisov, registratúrneho poriadku a registratúrneho
plánu prevádzkovateľa, do ktorých možno nahliadnuť u prevádzkovateľa.
17.8.1

Evidencia nájomcov poľnohospodárskej pôdy: 10 rokov

17.8.2

Evidencia vlastníkov a držiteľov poľnohospodárskej pôdy: 10 rokov

17.9 Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné): Primerané technické,
organizačné, personálne a bezpečnostné opatrenia a záruky prijaté v dokumentácii
k ochrane osobných údajov a realizované oprávnenými osobami, technickým
a softvérovým zabezpečením.
17.10 Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady , zákon č.
563/2009 Z. z. zákon o správe daní (daňový poriadok), zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon),
Zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), zákon č. 229/1991 Zb. o úprave
vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších
predpisov, zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového
vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových
spoločenstvách v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho
podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 571/2007
Z. z., zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavby, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č.
249/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia evidencie pozemkov.

18. Názov informačného systému: Sťažnosti a petície
18.1 Účel spracúvania osobných údajov: vybavovanie sťažností v súlade so zákonom o
sťažnostiach, a to vykonávanie postupov pri ich podávaní, evidovaní, prijímaní,
prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažností prekontrolovania
sťažností, evidencia a vybavovanie petícií.
18.2

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

petície: meno, priezvisko, adresa pobytu, podpis fyzickej osoby, meno, priezvisko, adresa
pobytu osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby, jej podpis, e-mailová adresa,
zaručený elektronický podpis,
sťažnosti: meno, priezvisko, bydlisko, číslo občianskeho preukazu, meno a priezvisko
osoby oprávnenej za ňu konať, podpis, e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum doručenia
a zaevidovania, registratúrna značka.
18.3 Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné
kategórie osobných údajov.
18.4 Kategórie dotknutých osôb: fyzická osoba – sťažovateľ, iné fyzické osoby, ktorých
osobné údaje sú nevyhnutné na vybavovanie sťažností, fyzická osoba, voči ktorej
sťažnosť smeruje, osoba podporujúca petíciu, členovia petičného výboru.
18.5 Kategórie príjemcov: súdy, orgány činné v trestnom konaní, Ministerstvo vnútra SR,
Ústavný súd SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov
resp. iným osobitným právnym predpisom.
18.6 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
neuskutočňuje sa.
18.7 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje
sa.
18.8 Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania osobných údajov vyplýva
zo všeobecne záväzných právnych predpisov, registratúrneho poriadku a registratúrneho
plánu prevádzkovateľa, do ktorých možno nahliadnuť u prevádzkovateľa.
18.8.1 Evidencia prianí a sťažností : 10 rokov
18.8.2. Evidencia petícií : 5 rokov
18.9 Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné): Primerané technické,
organizačné, personálne a bezpečnostné opatrenia a záruky prijaté v dokumentácii
k ochrane osobných údajov a realizované oprávnenými osobami, technickým
a softvérovým zabezpečením.
18.10 Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
v znení neskorších predpisov, zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky, zákon
č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.

19. Názov informačného systému: Priestupky
19.1 Účel spracúvania osobných údajov: vedenie evidencie o fyzických osobách, ktoré sa
dopustili priestupku.
19.2 Kategórie spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, titul, rodné číslo,
dátum narodenia, bydlisko, rodné číslo, číslo dokladu totožnosti.
19.3 Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné
kategórie osobných údajov.
19.4 Kategórie dotknutých osôb: fyzické osoby, ktoré sú účastníkmi priestupkového
konania.

19.5 Kategórie príjemcov: osoby uvedené v evidencii, súdy, orgány činné v trestnom
konaní, orgány oprávnené objasňovať priestupky a správne orgány oprávnené
prejednávať priestupky aj podľa osobitného zákona, iné orgány, o ktorých to ustanovuje
osobitný zákon, súdy, justičné a správne orgány iných štátov a ďalšie oprávnené osoby.
19.6 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
neuskutočňuje sa.
19.7 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje
sa.
19.8 Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania osobných údajov vyplýva
zo všeobecne záväzných právnych predpisov, registratúrneho poriadku a registratúrneho
plánu prevádzkovateľa, do ktorých možno nahliadnuť u prevádzkovateľa.
19.8.1 Správne konanie: 10 rokov
19.9 Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné): Primerané technické,
organizačné, personálne a bezpečnostné opatrenia a záruky prijaté v dokumentácii
k ochrane osobných údajov a realizované oprávnenými osobami, technickým
a softvérovým zabezpečením.
19.10 Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej
polícii, zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore, zákon č. 382/1997 Z. z. o
pomocníkoch Policajného zboru, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, zákon č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v platnom znení, zákon č. 84/1990 Zb. o
zhromaždovacom práve a súvisiacimi predpismi, čl. 6 ods. 1 písm. e) NARIADENIA
EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

20. Názov informačného systému: Podnikatelia
20.1 Účel spracúvania osobných údajov: evidencia a rozhodnutia vo veciach
podnikateľských činností a to najmä:
-vybavujú a spracúvajú agendu súvisiacu s podnikateľskou činnosťou v obci,
-vydávajú povolenia na uskutočnenie akcií na území obcí,
-vydávajú osvedčenia pre samostatne hospodáriacich roľníkov,
-vedie sa evidencia podnikateľských subjektov v obci,
-prijímajú a usmerňujú stránky k podaniu žiadostí na umiestnenie a začatie vykonávania
podnikateľských aktivít a činností, ktoré nie sú živnosťou,
-vykonáva sa kontrolná činnosť vo veciach zverených VZN mesta alebo obce a poskytuje
sa súčinnosť na kontrolných akciách kontrolným orgánom,
-realizuje sa vydávanie individuálnych licencií na prevádzkovanie výherných prístrojov,
-riadi a sleduje výkon dozoru nad dodržiavaním zákona o hazardných hrách.
20.2 Kategórie spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, titul, dátum
narodenia, rodné číslo, bydlisko, adresa prevádzky.
20.3 Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné
kategórie osobných údajov.
20.4 Kategórie dotknutých osôb:
zastupujúce právnické osoby.

fyzické osoby - podnikatelia a fyzické osoby

20.5 Kategórie príjemcov: obvodný úrad, dotknuté orgány verejnej správy, účastníci
konania a oprávnené subjekty.
20.6 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
neuskutočňuje sa.
20.7 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje
sa.
20.8 Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania osobných údajov vyplýva
zo všeobecne záväzných právnych predpisov, registratúrneho poriadku a registratúrneho
plánu prevádzkovateľa, do ktorých možno nahliadnuť u prevádzkovateľa.
20.9 Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné): Primerané technické,
organizačné, personálne a bezpečnostné opatrenia a záruky prijaté v dokumentácii
k ochrane osobných údajov a realizované oprávnenými osobami, technickým
a softvérovým zabezpečením.
20.10 Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon NR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon NR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov, Správny poriadok, zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon
NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon
NR SR č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach v znení neskorších predpisov, zákon NR č. 445/1991 Z. z. o
živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 171/2005 Z. z. o
lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č.
139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov, zákon NR č. 105/1990 Z. z. o
súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 578/2004
Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a
súvisiacimi právnymi predpismi.

21. Názov informačného systému: Sociálna pomoc
21.1 Účel spracúvania osobných údajov: plnenie úloh na základe osobitných zákonov v
sociálnej oblasti. Ide najmä o tieto úlohy:
- preberanie, evidencia a príprava na rozhodovanie žiadosti o jednorazové dávky v
hmotnej núdzi, vydáva rozhodnutia a kontroluje účelné využívanie poskytnutých
dávok,
- vedenie evidencie a odsúhlasovanie výšky príspevku na stravovanie dôchodcov v
zmysle schválených zásad,
- vykonávanie šetrení v rodinách záškolákov a spolupráca pri výchovných opatreniach
uložených Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny alebo súdom,
- vyhľadávanie občanov vhodných vykonávať náhradnú starostlivosť o deti, ktorým ju
treba zabezpečiť.
21.2 Kategórie spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum
narodenia, rodné číslo, podpis, rodinné pomery, majetkové pomery.
21.3

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: zdravotný stav.

21.4 Kategórie dotknutých osôb: žiadatelia o príspevky a dávky, deti a ich zákonní
zástupcovia, občania vykonávajúci náhradnú starostlivosť o deti, osoby v hmotnej alebo
sociálnej núdzi.
21.5 Kategórie príjemcov: súdy, orgány činné v trestnom konaní, Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a
úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom
o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
21.6 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
neuskutočňuje sa.
21.7 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje
sa.
21.8 Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania osobných údajov vyplýva
zo všeobecne záväzných právnych predpisov, registratúrneho poriadku a registratúrneho
plánu prevádzkovateľa, do ktorých možno nahliadnuť u prevádzkovateľa.
21.8.1 Opatrovníctvo: 10 rokov
21.8.2 Žiadosti o bývanie: 10 rokov
21.8.3 Sociálno – právna ochrana detí: 10 rokov
21.8.4 Opatrovateľská služba: 5 rokov
21.9 Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné): Primerané technické,
organizačné, personálne a bezpečnostné opatrenia a záruky prijaté v dokumentácii
k ochrane osobných údajov a realizované oprávnenými osobami, technickým
a softvérovým zabezpečením.
21.10 Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení, Správny poriadok, zákon NR SR č. 601/2003 Z. z. o životnom minime
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti, školský zákon, zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách, zákon NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej
kuratele.

22. Názov informačného systému: Stavebný úrad
22.1 Účel spracúvania osobných údajov: vedenie agendy súvisiacej s vydávaním:
územných rozhodnutí, stavebných povolení, rozhodnutí o povolení zmien stavieb,
povolení na informačné, reklamné a propagačné zariadenia, oznámení k ohláseniam
drobných stavieb , stavebných úprav a udržiavacích prác, kolaudačných rozhodnutí,
rozhodnutí na zmeny užívania stavieb, povolení na odstraňovanie stavieb, rozhodnutí o
vyvlastnení nehnuteľností, rozhodnutí o nariadení opatrení na susednom pozemku alebo
stavbe, rozhodnutí o nariadení údržby stavieb, rozhodnutí o nariadení zabezpečovacích
prác, dodatočných povolení stavby alebo rozhodnutí o nariadení odstránenia stavieb ako aj
s prejednávaní priestupkov a správnych deliktov, agendu súvisiacu s vykonávaním
štátneho stavebného dohľadu.

22.2 Kategórie spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum
narodenia, rodné číslo, prechodný pobyt, osobné údaje na liste vlastníctva.
22.3 Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné
kategórie osobných údajov.
22.4 Kategórie dotknutých osôb: fyzické osoby – žiadatelia, fyzické osoby dotknuté
rozhodnutím stavebného úradu, osoby, ktoré vstúpili do konania.
22.5 Kategórie príjemcov: príslušný stavebný úrad, subjekty a fyzické osoby účastné
stavebného konania, orgány činné v trestnom konaní, prípadne ďalším oprávneným
osobám, oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným
osobitným právnym predpisom.
22.6 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
neuskutočňuje sa.
22.7 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje
sa.
22.8 Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania osobných údajov vyplýva
zo všeobecne záväzných právnych predpisov, registratúrneho poriadku a registratúrneho
plánu prevádzkovateľa, do ktorých možno nahliadnuť u prevádzkovateľa.
22.8.1 Územno-plánovacia dokumentácia – obstarávanie: 10 rokov
22.8.2 Ohlásenie prác: 10 rokov
22.8.3 Územný plán – zmeny a dodatky sídelných útvarov a zón: 20 rokov
22.8.4 Rozhodnutia: 20 rokov
22.8.5 Stanoviská: 5 rokov
22.9 Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné): Primerané technické,
organizačné, personálne a bezpečnostné opatrenia a záruky prijaté v dokumentácii
k ochrane osobných údajov a realizované oprávnenými osobami, technickým
a softvérovým zabezpečením.
22.10 Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona, Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, nariadenie vlády SR č.
396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch, vyhláška Ministerstva výstavby a
regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 558/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje
zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody,
zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), zákon č. 364/2004 Z. z. o
vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon), zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, zákon č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných
nájomných bytov, zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský

zákon), zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe,
zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), zákon č. 249/2011 Z.
z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, vyhláška č. 251/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti riadenia
bezpečnosti pozemných komunikácií, zákon NR SR č. 129/1996 Z. z. o niektorých
opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, zákon
č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých
stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona NR SR č. 162/1995 Z. z.
o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon), zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký
zákon), zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky č. 311/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej
hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu, zákon č. 476/2008 Z. z. o
efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a
doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z., zákon č. 656/2004 Z. z. o
energetike a o zmene niektorých zákonov, zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike,
vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 283/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje
rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od
sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu, zákon č. 541/2004 Z. z. o
mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, vyhláška č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie
stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany,
zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, vyhláška
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické
požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, vyhláška
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a
požiadavkách na protipožiarnu ochranu, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny.

23. Názov informačného systému: Životné prostredie
23.1 Účel spracúvania osobných údajov: spracúvanie agendy životného prostredia, napr.
vydávanie rozhodnutí fyzickým osobám na výruby porastov a drevín, ochrana životného
prostredia, vydávanie stanovísk ku dlhodobému výhľadu rozvoja obce v oblasti tvorby a
ochrany životného prostredia, vykonávanie kontrolnej činnosti, v správnom konaní sa
jedná o riešenie porušovania ustanovení všeobecne záväzných nariadení obce na úseku
ochrany životného prostredia a podobne.
23.2 Kategórie spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého
pobytu, e-mailová adresa, telefónne číslo, podpis.
23.3 Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné
kategórie osobných údajov.
23.4 Kategórie dotknutých osôb: žiadatelia – fyzické osoby a zástupcovia právnických
osôb.
23.5 Kategórie príjemcov: obvodný úrad, dotknuté orgány verejnej správy, účastníci
konania a ďalšie oprávnené subjekty.
23.6 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
neuskutočňuje sa.

23.7 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje
sa.
23.8 Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania osobných údajov vyplýva
zo všeobecne záväzných právnych predpisov, registratúrneho poriadku a registratúrneho
plánu prevádzkovateľa, do ktorých možno nahliadnuť u prevádzkovateľa.
23.9 Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné): Primerané technické,
organizačné, personálne a bezpečnostné opatrenia a záruky prijaté v dokumentácii
k ochrane osobných údajov a realizované oprávnenými osobami, technickým
a softvérovým zabezpečením.
23.10 Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, občianskym zákonníkom, obchodným
zákonníkom, zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
správnym poriadkom, zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 377/2004 Z.z. o
ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov, stavebným poriadkom, zákon NR SR č.
18/2018 o ochrane osobných údajov a súvisiacimi právnymi predpismi.

24. Názov informačného systému: Civilná ochrana
24.1 Účel spracúvania osobných údajov: spracovanie osobných údajov fyzických osôb,
vyplývajúcich z plnenia úloh pre prevádzkovateľa IS spojených so zabezpečením systému
civilnej ochrany a s tým súvisiace úkony, zabezpečenie podmienok na účinnú ochranu
života, zdravia a majetku pred následkami mimoriadnych udalostí.
24.2 Kategórie spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, titul, bydlisko, rodné
číslo, dátum narodenia, telefónne číslo.
24.3 Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné
kategórie osobných údajov.
24.4 Kategórie dotknutých osôb: fyzické osoby, ktoré majú v obci trvalý alebo
prechodný pobyt, zamestnanci, ďalšie dotknuté osoby.
24.5 Kategórie príjemcov: Ministerstvo vnútra, oprávnené subjekty, súdy, orgány činné
v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných
údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
24.6 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
neuskutočňuje sa.
24.7 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje
sa.
24.8 Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania osobných údajov vyplýva
zo všeobecne záväzných právnych predpisov, registratúrneho poriadku a registratúrneho
plánu prevádzkovateľa, do ktorých možno nahliadnuť u prevádzkovateľa.
24.8.1 Mimoriadne situácie: 10 rokov

24.8.2 Evakuácie: 10 rokov
24.8.3 Materiál civilnej ochrany a prostriedky individuálnej ochrany: 10 rokov
24.9 Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné): Primerané technické,
organizačné, personálne a bezpečnostné opatrenia a záruky prijaté v dokumentácii
k ochrane osobných údajov a realizované oprávnenými osobami, technickým
a softvérovým zabezpečením.
24.10 Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 314/2001
Z. z. o ochrane pred požiarom, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom
znení, zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva.

25. Názov informačného systému: Požiarna ochrana
25.1 Účel spracúvania osobných údajov: spracovanie osobných údajov fyzických osôb
vyplývajúcich z plnenia úloh pre prevádzkovateľa IS spojených so zabezpečením
požiarnej ochrany a s tým súvisiace úkony.
25.2 Kategórie spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, titul, bydlisko, rodné
číslo, dátum narodenia, telefónne číslo.
25.3 Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné
kategórie osobných údajov.
25.4 Kategórie dotknutých osôb: fyzické osoby, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný
pobyt, zamestnanci, hasiči, ďalšie dotknuté osoby.
25.5 Kategórie príjemcov: Ministerstvo vnútra, oprávnené subjekty, súdy, orgány činné
v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných
údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
25.6 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
neuskutočňuje sa.
25.7 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje
sa.
25.8 Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania osobných údajov vyplýva
zo všeobecne záväzných právnych predpisov, registratúrneho poriadku a registratúrneho
plánu prevádzkovateľa, do ktorých možno nahliadnuť u prevádzkovateľa.
25.8.1 Kniha požiarov: 10 rokov
25.8.2 Hasičská služba: 10 rokov
25.9 Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné): Primerané technické,
organizačné, personálne a bezpečnostné opatrenia a záruky prijaté v dokumentácii
k ochrane osobných údajov a realizované oprávnenými osobami, technickým
a softvérovým zabezpečením.
25.10 Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods.1 písm. b), zákon NR SR č.

314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a ďalšie právne
predpisy upravujúce ochranu pred požiarmi.

26. Názov informačného systému: Knižnica
26.1 Účel spracúvania osobných údajov: poskytovanie knižnično-informačných služieb,
sprístupňovanie vonkajších informačných zdrojov so zameraním na potreby výchovy a
vzdelávania a poslanie a charakter organizácie, evidencia používateľov knižnice
(čitateľov).
26.2 Kategórie spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, titul, podpis, trvalé
bydlisko, prechodné bydlisko, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, telefónne
číslo dokladu totožnosti.
26.3 Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné
kategórie osobných údajov.
26.4 Kategórie dotknutých osôb: čitatelia, zákonní zástupcovia čitateľov do 16 rokov,
zamestnanci prevádzkovateľa.
26.5 Kategórie príjemcov: súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt
v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym
predpisom.
26.6 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
neuskutočňuje sa.
26.7 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje
sa.
26.8 Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania osobných údajov vyplýva
zo všeobecne záväzných právnych predpisov, registratúrneho poriadku a registratúrneho
plánu prevádzkovateľa, do ktorých možno nahliadnuť u prevádzkovateľa.
26.8.1 Evidencia členstva: 5 rokov po ukončení členstva
26.9 Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné): Primerané technické,
organizačné, personálne a bezpečnostné opatrenia a záruky prijaté v dokumentácii
k ochrane osobných údajov a realizované oprávnenými osobami, technickým
a softvérovým zabezpečením.
26.10 Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA
EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o
múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
v znení.

27. Názov informačného systému: Klienti
27.1 Účel spracúvania osobných údajov: spracovanie osobných údajov zákazníkov a
klientov na účel plnenia predmetu uzavretej zmluvy, objednávky klienta a plnenia ďalších
povinností podľa dohodnutého plnenia.
27.2 Kategórie spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, titul, bydlisko, rodné
číslo, dátum narodenia, telefónne číslo a osobné údaje na základe osobitných predpisov
alebo súhlasu so spracovaním osobných údajov.
27.3 Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné
kategórie osobných údajov.
27.4 Kategórie dotknutých osôb: fyzické osoby, klienti, ktorých osobné údaje sú
spracúvané prevádzkovateľom.
27.5

Kategórie príjemcov: osobné údaje sa neposkytujú.

27.6 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
neuskutočňuje sa.
27.7 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje
sa.
27.8 Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania osobných údajov vyplýva
zo všeobecne záväzných právnych predpisov, registratúrneho poriadku a registratúrneho
plánu prevádzkovateľa, do ktorých možno nahliadnuť u prevádzkovateľa.
27.9 Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné): Primerané technické,
organizačné, personálne a bezpečnostné opatrenia a záruky prijaté v dokumentácii
k ochrane osobných údajov a realizované oprávnenými osobami, technickým
a softvérovým zabezpečením.
27.10 Právny základ spracúvania osobných údajov: osobné údaje fyzických osôb
prevádzkovateľ spracúva ak to ustanovuje osobitný zákon alebo s predchádzajúcim
písomným súhlasom dotknutej osoby.

28. Názov informačného systému: Žiaci
28.1 Účel spracúvania osobných údajov: vedenie pedagogickej a ďalšej dokumentácie
žiakov školy.
28.2 Kategórie spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, rodné priezvisko,
titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, bydlisko, štátna príslušnosť, údaje o
zákonnom zástupcovi, telefónne číslo, rok školskej dochádzky, fotografia a iné v zmysle
ust. §157 ods. 3 školského zákona.
28.3 Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné
kategórie osobných údajov.
28.4 Kategórie dotknutých osôb: žiaci základnej a materskej školy, zákonní zástupcovia
žiakov.

28.5 Kategórie príjemcov: zriaďovateľ, Ministerstvo školstva, Štatistický úrad, Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny, ďalšie oprávnené osoby.
28.6 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
neuskutočňuje sa.
28.7 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje
sa.
28.8 Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania osobných údajov vyplýva
zo všeobecne záväzných právnych predpisov, registratúrneho poriadku a registratúrneho
plánu prevádzkovateľa, do ktorých možno nahliadnuť u prevádzkovateľa.
28.9 Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné): Primerané technické,
organizačné, personálne a bezpečnostné opatrenia a záruky prijaté v dokumentácii
k ochrane osobných údajov a realizované oprávnenými osobami, technickým
a softvérovým zabezpečením.
28.10 Právny základ spracúvania osobných údajov: ústava SR, zákon NR SR č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, vyhláška MŠ
SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z., zákon
NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve, zákon NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a
súvisiacimi platnými právnymi predpismi.

29. Názov informačného systému: Stravníci
29.1 Účel spracúvania osobných údajov: evidencia a dokumentácia na zabezpečenie
stravovania stravníkov a prijímanie úhrad za vydanú stravu.
29.2 Kategórie spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, titul, bydlisko, trieda,
číslo izby, osobné údaje zákonných zástupcov žiakov a detí.
29.3 Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné
kategórie osobných údajov.
29.4 Kategórie dotknutých osôb: žiaci základnej školy s materskou školou, zamestnanci
základnej školy s materskou školou, iné fyzické osoby stravujúce sa v školskej jedálni
prevádzkovateľa, ktorým je základná škola s materskou školou.
29.5 Kategórie príjemcov: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, súdy, orgány činné
v trestnom konaní, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, obecný a mestský
úrad, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným
osobitným právnym predpisom.
29.6 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
neuskutočňuje sa.
29.7 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje
sa.
29.8 Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania osobných údajov vyplýva
zo všeobecne záväzných právnych predpisov, registratúrneho poriadku a registratúrneho
plánu prevádzkovateľa, do ktorých možno nahliadnuť u prevádzkovateľa.

29.8.1 Evidencia stravníkov: 5 rokov
29.9 Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné): Primerané technické,
organizačné, personálne a bezpečnostné opatrenia a záruky prijaté v dokumentácii
k ochrane osobných údajov a realizované oprávnenými osobami, technickým
a softvérovým zabezpečením.
29.10 Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, Vyhláška
Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského
stravovania, zákon NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákon SNR č. 596/2003 Z. z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákon NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej
štatistike a súvisiacimi platnými právnymi predpismi.

30. Názov informačného systému: Register zamestnancov školy
30.1 Účel spracúvania osobných údajov: spracovanie a evidencia údajov registra
pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov škôl a
školských zariadení, ktorí vykonávajú pedagogickú činnosť, odbornú činnosť alebo ďalšie
pracovné činnosti v školách a v školských zariadeniach.
30.2 Kategórie spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, titul, dátum
narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne
číslo, e-mailová adresa, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis a pod.
30.3 Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné
kategórie osobných údajov.
30.4

Kategórie dotknutých osôb: zamestnanci školy.

30.5

Kategórie príjemcov: zriaďovateľ, Ministerstvo školstva, ďalšie oprávnené osoby.

30.6 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
neuskutočňuje sa.
30.7 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje
sa.
30.8 Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania osobných údajov vyplýva
zo všeobecne záväzných právnych predpisov, registratúrneho poriadku a registratúrneho
plánu prevádzkovateľa, do ktorých možno nahliadnuť u prevádzkovateľa.
30.9 Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné): Primerané technické,
organizačné, personálne a bezpečnostné opatrenia a záruky prijaté v dokumentácii
k ochrane osobných údajov a realizované oprávnenými osobami, technickým
a softvérovým zabezpečením.
30.10 Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon 317/2009 Z.z o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch (najmä § 58).

31. Názov informačného systému: BOZP
31.1 Účel spracúvania osobných údajov: spracovanie osobných údajov fyzických osôb
(zamestnancov) vyplývajúcich z plnenia úloh pre prevádzkovateľa IS, spojených s
komplexným zabezpečením BOZP a s tým súvisiace úkony. Je vedená evidencia a
registrácia pracovných úrazov, ako aj evidencia z vykonaných kontrol dodržiavania
predpisov BOZP, školení a podobne.
31.2 Kategórie spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, bydlisko, sídlo,
podpis, špecializácia, odbor, prípadne ďalšie, ak to vyžaduje osobitný právny predpis
alebo iný právny základ spracúvania osobných údajov.
31.3 Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné
kategórie osobných údajov.
31.4 Kategórie dotknutých osôb: zamestnanci, bývalí zamestnanci, bezpečnostní technici,
technici požiarnej ochrany.
31.5 Kategórie príjemcov: kontrolné orgány, lekári a zdravotné zariadenia, súdy, orgány
činné v trestnom konaní, Sociálna poisťovňa, inšpektoráty práce, iný oprávnený subjekt
v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym
predpisom.
31.6 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
neuskutočňuje sa.
31.7 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje
sa.
31.8 Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania osobných údajov vyplýva
zo všeobecne záväzných právnych predpisov, registratúrneho poriadku a registratúrneho
plánu prevádzkovateľa, do ktorých možno nahliadnuť u prevádzkovateľa.
31.8.1 Evidencia pracovných úrazov: 5 rokov
31.8.2 Plnenie povinností zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia:
5 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti
31.8.3 Dokumentácia školení a preškolení z oblasti BOZP: 5 rokov
31.9 Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné): Primerané technické,
organizačné, personálne a bezpečnostné opatrenia a záruky prijaté v dokumentácii
k ochrane osobných údajov a realizované oprávnenými osobami, technickým
a softvérovým zabezpečením.
31.10 Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník
práce v znení neskorších predpisov, zákon 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

32. Názov informačného systému: Zdravotná služba
32.1 Účel spracúvania osobných údajov: spracovanie osobných údajov fyzických osôb
(zamestnancov) vyplývajúcich z plnenia úloh pre prevádzkovateľa IS spojených so

zabezpečením zdravotnej služby a s tým súvisiace úkony, evidencia zamestnancov
z dôvodu zaradenia do kategórie rizík.
32.2 Kategórie spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, bydlisko, sídlo,
podpis, špecializácia, odbor, prípadne ďalšie, ak to vyžaduje osobitný právny predpis
alebo iný právny základ spracúvania osobných údajov.
32.3

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: zdravotný stav.

32.4 Kategórie dotknutých osôb: zamestnanci, bývalí zamestnanci, poskytovatelia
pracovnej zdravotnej služby.
32.5 Kategórie príjemcov: kontrolné orgány, lekári a zdravotné zariadenia, súdy, orgány
činné v trestnom konaní, Sociálna poisťovňa, inšpektoráty práce, iný oprávnený subjekt
v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym
predpisom.
32.6 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
neuskutočňuje sa.
32.7 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje
sa.
32.8 Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania osobných údajov vyplýva
zo všeobecne záväzných právnych predpisov, registratúrneho poriadku a registratúrneho
plánu prevádzkovateľa, do ktorých možno nahliadnuť u prevádzkovateľa.
32.9 Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné): Primerané technické,
organizačné, personálne a bezpečnostné opatrenia a záruky prijaté v dokumentácii
k ochrane osobných údajov a realizované oprávnenými osobami, technickým
a softvérovým zabezpečením.
32.10 Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník
práce v znení neskorších predpisov, zákon 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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.

33. Názov informačného systému: Odbory
33.1 Účel spracúvania osobných údajov: spracovanie osobných údajov fyzických osôb
(zamestnancov) vyplývajúcich z členstva v odborovej organizácii a s tým súvisiace úkony.
33.2 Kategórie spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, titul, bydlisko,
telefónne číslo a osobné údaje na základe osobitných predpisov alebo súhlasu so
spracovaním osobných údajov.
33.3 Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné
kategórie osobných údajov.
33.4

Kategórie dotknutých osôb: zamestnanci, bývalí zamestnanci.

33.5

Kategórie príjemcov: odborová organizácia.

33.6 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
neuskutočňuje sa.
33.7 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje
sa.
33.8 Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania osobných údajov vyplýva
zo všeobecne záväzných právnych predpisov, registratúrneho poriadku a registratúrneho
plánu prevádzkovateľa, do ktorých možno nahliadnuť u prevádzkovateľa.
33.9 Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné): Primerané technické,
organizačné, personálne a bezpečnostné opatrenia a záruky prijaté v dokumentácii
k ochrane osobných údajov a realizované oprávnenými osobami, technickým
a softvérovým zabezpečením.
33.10 Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas zamestnanca so zrážkou zo
mzdy, súhlas so spracovaním údaja o členstve v odborovej organizácii.

34. Názov informačného systému: Kamerový systém
34.1 Účel spracúvania osobných údajov: monitorovanie verejných priestorov kamerovým
systémom.
34.2

Kategórie spracúvaných osobných údajov: videozáznam.

34.3 Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné
kategórie osobných údajov.
34.4 Kategórie dotknutých osôb: osoby vstupujúce do monitorovaného verejného
priestoru, občania.
34.5

Kategórie príjemcov: polícia alebo orgány činné v trestnom konaní.

34.6 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
neuskutočňuje sa.
34.7 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje
sa.
34.8 Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania osobných údajov vyplýva
zo všeobecne záväzných právnych predpisov, registratúrneho poriadku a registratúrneho
plánu prevádzkovateľa, do ktorých možno nahliadnuť u prevádzkovateľa.
34.9 Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné): Primerané technické,
organizačné, personálne a bezpečnostné opatrenia a záruky prijaté v dokumentácii
k ochrane osobných údajov a realizované oprávnenými osobami, technickým
a softvérovým zabezpečením.
34.10 Právny základ spracúvania osobných údajov: Nariadenie EU č. 2016/679 článok 6,
bod 1 písmeno a, d, f – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, zákon
č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v platnom znení - §13 bod 1 písmeno a, d, f.

35. Názov informačného systému: Informovanie verejnosti
35.1 Účel spracúvania osobných údajov: spracovanie, evidencia a zverejňovanie
informácii a dokumentov za účelom informovania verejnosti a propagácie vlastnej
činnosti prevádzkovateľa IS so zámerom budovať jeho dobré meno, propagovať
prevádzkovateľa na jeho webovom sídle, v priestoroch prevádzkovateľa, na sociálnych
sieťach.
35.2

Kategórie spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje.

35.3 Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné
kategórie osobných údajov.
35.4 Kategórie dotknutých osôb: fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú zverejnené
prevádzkovateľom - deti, žiaci, zákonní zástupcovia, zamestnanci prevádzkovateľa IS.
35.5

Kategórie príjemcov: oprávnené osoby.

35.6 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
neuskutočňuje sa.
35.7 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje
sa.
35.8 Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania osobných údajov vyplýva
zo všeobecne záväzných právnych predpisov, registratúrneho poriadku a registratúrneho
plánu prevádzkovateľa, do ktorých možno nahliadnuť u prevádzkovateľa.
35.9 Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné): Primerané technické,
organizačné, personálne a bezpečnostné opatrenia a záruky prijaté v dokumentácii
k ochrane osobných údajov a realizované oprávnenými osobami, technickým
a softvérovým zabezpečením.
35.10 Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov, Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov. Informácie, ktoré sa dotýkajú osobnosti a súkromia fyzickej osoby,
písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy
týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy povinná osoba sprístupní len
vtedy, ak to ustanovuje osobitný zákon, alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom
dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba nežije, taký súhlas môže poskytnúť jej blízka osoba.
Súhlas dotknutej osoby je podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane
osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.

36. Názov informačného systému: Nájomné byty
36.1 Účel spracúvania osobných údajov: evidencia uchádzačov o byt, evidencia
nájomných zmlúv, vybavovanie žiadostí o prideľovanie bytov.
36.2 Kategórie spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum
narodenia, rodné číslo, prechodný pobyt.

36.3 Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné
kategórie osobných údajov.
36.4

Kategórie dotknutých osôb: nájomca, prenajímateľ, tretie osoby.

36.5 Kategórie príjemcov: súdy, orgány činné v trestnom konaní, katastrálny odbor
príslušného okresného úradu, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane
osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
36.6 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
neuskutočňuje sa.
36.7 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje
sa.
36.8 Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania osobných údajov vyplýva
zo všeobecne záväzných právnych predpisov, registratúrneho poriadku a registratúrneho
plánu prevádzkovateľa, do ktorých možno nahliadnuť u prevádzkovateľa.
36.8.1.

Nájomné zmluvy na bytové alebo nebytové priestory : 50 rokov

36.9 Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné): Primerané technické,
organizačné, personálne a bezpečnostné opatrenia a záruky prijaté v dokumentácii
k ochrane osobných údajov a realizované oprávnenými osobami, technickým
a softvérovým zabezpečením.
36.10 Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA
EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust.
§ 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových
priestorov, zákon č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu.

37. Názov informačného systému: Matrika
37.1 Účel spracúvania osobných údajov: štátna evidencia o osobnom stave fyzických
osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky,
a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo
zomreli v cudzine, vybavovanie matričných udalostí.
37.2 Kategórie spracúvaných osobných údajov: deň, mesiac, rok a miesto narodenia
dieťaťa, a ak ide o viacpočetný pôrod, aj časové poradie narodenia, meno, priezvisko,
rodné číslo dieťaťa, meno, priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto
narodenia, rodné číslo, štátne občianstvo a miesto trvalého pobytu rodičov dieťaťa; deň,
mesiac, rok a miesto uzavretia manželstva, meno, priezvisko, rodné priezvisko, deň,
mesiac, rok a miesto narodenia, rodné číslo a osobný stav muža a ženy, ktorí uzavreli
manželstvo, meno, priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto narodenia
rodičov manželov, štátne občianstvo manželov, mená, priezviská a rodné čísla svedkov;
deň, mesiac, rok a miesto úmrtia, meno, priezvisko, rodné priezvisko, miesto trvalého
pobytu, deň, mesiac, rok a miesto narodenia, rodné číslo a štátne občianstvo zomretého,
deň, mesiac a rok zápisu.
37.3 Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné
kategórie osobných údajov.

37.4 Kategórie dotknutých osôb: fyzické osoby, ktorých osobné údaje sa zapisujú do
matriky.
37.5 Kategórie príjemcov: súdy, orgány činné v trestnom konaní, obecné a obecné úrady,
iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným
osobitným právnym predpisom.
37.6 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
neuskutočňuje sa.
37.7 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje
sa.
37.8 Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania osobných údajov vyplýva
zo všeobecne záväzných právnych predpisov, registratúrneho poriadku a registratúrneho
plánu prevádzkovateľa, do ktorých možno nahliadnuť u prevádzkovateľa.
37.8.1 Matričné doklady na použitie v cudzine: 10 rokov
37.8.2 Vydanie delegácie k uzavretiu manželstva: 10 rokov
37.8.3 Zmena mena a priezviska: 20 rokov
37.8.4 Ostatná dokumentácia: podľa registratúrneho plánu
37.9 Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné): Primerané technické,
organizačné, personálne a bezpečnostné opatrenia a záruky prijaté v dokumentácii
k ochrane osobných údajov a realizované oprávnenými osobami, technickým
a softvérovým zabezpečením.
37.10 Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení
neskorších predpisov, zákon č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších
predpisov, vyhláška MV SR č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona NR SR o matrikách, v znení neskorších predpisov, zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č.
301/1995 Z. z. o rodnom čísle v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1993 Z. z. o
štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 162/1993
Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 97/1963 Zb. o
medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov.

38. Názov informačného systému: Integrované obslužné miesto občana
38.1 Účel spracúvania osobných údajov: zabezpečenie prístupu občanov k elektronickým
službám štátu.
38.2 Kategórie spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje potrebné na
vybavenie úradných dokumentov klienta – výpis z registra trestov, odpis z registra trestov,
výpis z listu vlastníctva, výpis z obchodného registra.
38.3 Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné
kategórie osobných údajov.

38.4 Kategórie dotknutých osôb: žiadatelia, dotknuté osoby uvedené v úradných
dokumentoch.
38.5 Kategórie príjemcov: subjekty, orgány verejnej a štátnej správy a ich
sprostredkovatelia, zapojené do realizácie národného projektu integrovaných obslužných
služieb občana.
38.6 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
neuskutočňuje sa.
38.7 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje
sa.
38.8 Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania osobných údajov vyplýva
zo všeobecne záväzných právnych predpisov, registratúrneho poriadku a registratúrneho
plánu prevádzkovateľa, do ktorých možno nahliadnuť u prevádzkovateľa.
38.9 Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné): Primerané technické,
organizačné, personálne a bezpečnostné opatrenia a záruky prijaté v dokumentácii
k ochrane osobných údajov a realizované oprávnenými osobami, technickým
a softvérovým zabezpečením.
38.10 Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2013
Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov,
zákon 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov,
zákon 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

39. Názov informačného systému: Elektronické služby
39.1 Účel spracúvania osobných údajov: evidencia došlých a odoslaných elektronických
žiadostí, evidencia a správa elektronických podpisov.
39.2 Kategórie spracúvaných osobných údajov: osobné údaje dotknutých osôb súvisiace
s poskytovaním elektronických služieb.
39.3 Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné
kategórie osobných údajov.
39.4 Kategórie dotknutých osôb: žiadatelia, dotknuté osoby uvedené v registroch
a databázach elektronických služieb.
39.5 Kategórie príjemcov: subjekty, orgány verejnej a štátnej správy a ich
sprostredkovatelia, zapojené do realizácie projektu poskytovania elektronických služieb.
39.6 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
neuskutočňuje sa.
39.7 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje
sa.

39.8 Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania osobných údajov vyplýva
zo všeobecne záväzných právnych predpisov, registratúrneho poriadku a registratúrneho
plánu prevádzkovateľa, do ktorých možno nahliadnuť u prevádzkovateľa.
39.9 Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné): Primerané technické,
organizačné, personálne a bezpečnostné opatrenia a záruky prijaté v dokumentácii
k ochrane osobných údajov a realizované oprávnenými osobami, technickým
a softvérovým zabezpečením.
39.10 Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a
o zmene a doplnení niektorých zákonov 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. 275/2006 Z. z. o informačných
systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon e-Governmente) v znení
neskorších predpisov.

40. Názov informačného systému: Evidencia majetku
40.1 Účel spracúvania osobných údajov: vysporiadavanie nehnuteľností, vybavovanie
žiadostí o prevod, prenájom, evidencia vecných bremien.
40.2

Kategórie spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje.

40.3 Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné
kategórie osobných údajov.
40.4

Kategórie dotknutých osôb:

40.5 Kategórie príjemcov: sprostredkovateľ, príjemcovia osobných údajov okrem orgánov
verejnej moci sa nevyskytujú, zverejňujú sa osobné údaje v minimálnom rozsahu na
zasadnutí obecného zastupiteľstva v súlade s ustanovením § 12 ods. 8 písm. b) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
40.6 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
neuskutočňuje sa.
40.7 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje
sa.
40.8 Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania osobných údajov vyplýva
zo všeobecne záväzných právnych predpisov, registratúrneho poriadku a registratúrneho
plánu prevádzkovateľa, do ktorých možno nahliadnuť u prevádzkovateľa.
40.9 Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné): Primerané technické,
organizačné, personálne a bezpečnostné opatrenia a záruky prijaté v dokumentácii
k ochrane osobných údajov a realizované oprávnenými osobami, technickým
a softvérovým zabezpečením.
40.10 Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 138/1990 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších

predpisov, Zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z.
z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

41. Názov informačného systému: Verejné obstarávanie
41.1 Účel spracúvania osobných údajov: realizácia verejných obstarávaní, agenda
verejného obstarávania – evidencia overovacích listín podpisov, evidencia splnomocnení,
evidencia zamestnancov dodávateľov.
41.2 Kategórie spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, titul, bydlisko,
kontaktné údaje, číslo účtu, podpis, osobné údaje na certifikátoch a diplomoch.
41.3 Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné
kategórie osobných údajov.
41.4 Kategórie dotknutých osôb: účastníci verejného obstarávania – fyzické osoby,
zástupcovia právnických osôb účastných na verejnom obstarávaní.
41.5 Kategórie príjemcov: Úrad pre verejné obstarávanie, Najvyšší kontrolný úrad,
Protimonopolný úrad, orgány činné v trestnom konaní, všeobecné súdy, Európska
komisia, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp.
iným osobitným právnym predpisom.
41.6 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
neuskutočňuje sa.
41.7 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje
sa.
41.8 Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania osobných údajov vyplýva
zo všeobecne záväzných právnych predpisov, registratúrneho poriadku a registratúrneho
plánu prevádzkovateľa, do ktorých možno nahliadnuť u prevádzkovateľa.
41.8.1 Účasť na výberových konaniach, verejných obstarávaniach a súťažiach: 10 rokov
41.9 Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné): Primerané technické,
organizačné, personálne a bezpečnostné opatrenia a záruky prijaté v dokumentácii
k ochrane osobných údajov a realizované oprávnenými osobami, technickým
a softvérovým zabezpečením.
41.10 Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

42. Názov informačného systému: Právne vzťahy
42.1 Účel spracúvania osobných údajov: zabezpečenie právnej agendy, riešenie
občianskoprávnych, obchodnoprávnych, pracovnoprávnych záležitostí, zastupovanie v
právnych sporoch pred súdmi, orgánmi verejnej správy, príprava podkladov ku konaniam,
príprava a posudzovanie zmlúv, vysporiadavanie nehnuteľností, vybavovanie žiadostí o

prevod, prenájom, podávanie právnych stanovísk, organizovanie OVS, dražieb,
elektronických aukcií, zabezpečovanie procesu verejného obstarávania.
42.2 Kategórie spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, titul, bydlisko,
telefónne číslo a osobné údaje na základe osobitných predpisov alebo súhlasu so
spracovaním osobných údajov.
42.3 Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné
kategórie osobných údajov.
42.4 Kategórie dotknutých osôb: zamestnanci prevádzkovateľa IS, dlžníci, protistrany
v sporoch.
42.5 Kategórie príjemcov: sprostredkovateľ, exekútorské úrady, súdy, prokuratúra, orgány
činné v trestnom konaní, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a iné oprávnené subjekty.
42.6 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
neuskutočňuje sa.
42.7 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje
sa.
42.8 Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania osobných údajov vyplýva
zo všeobecne záväzných právnych predpisov, registratúrneho poriadku a registratúrneho
plánu prevádzkovateľa, do ktorých možno nahliadnuť u prevádzkovateľa.
42.9 Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné): Primerané technické,
organizačné, personálne a bezpečnostné opatrenia a záruky prijaté v dokumentácii
k ochrane osobných údajov a realizované oprávnenými osobami, technickým
a softvérovým zabezpečením.
42.10 Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník znení
neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov, zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti
(Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

43. Názov informačného systému: Odborná prax študentov
43.1 Účel spracúvania osobných údajov: evidencia žiakov stredných škôl a študentov
vysokých škôl, ktorí vykonávajú odbornú prax.
43.2 Kategórie spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, titul, dátum a miesto
narodenia, trvalé bydlisko, e-mailová adresa, študijný ročník/semester.
43.3 Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné
kategórie osobných údajov.
43.4

Kategórie dotknutých osôb: žiaci a študenti vykonávajúci odbornú prax.

43.5 Kategórie príjemcov: zriaďovateľ, súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný
oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným
právnym predpisom.

43.6 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
neuskutočňuje sa.
43.7 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje
sa.
43.8 Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania osobných údajov vyplýva
zo všeobecne záväzných právnych predpisov, registratúrneho poriadku a registratúrneho
plánu prevádzkovateľa, do ktorých možno nahliadnuť u prevádzkovateľa.
43.8.1 Evidencia žiakov resp. študentov: 10 rokov
43.9 Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné): Primerané technické,
organizačné, personálne a bezpečnostné opatrenia a záruky prijaté v dokumentácii
k ochrane osobných údajov a realizované oprávnenými osobami, technickým
a softvérovým zabezpečením.
43.10 Právny základ spracúvania osobných údajov: zmluva o zabezpečení odbornej
praxe, čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

44. Názov informačného systému: Absolventská prax
44.1 Účel spracúvania osobných údajov: v rámci predmetného informačného systému
dochádza k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb – uchádzačov o zamestnanie
z ÚPSVaR SR na absolventskej praxi u prevádzkovateľa. Účelom je v zmysle dohody
prevádzkovateľa s ÚPSVaR umožniť dotknutým osobám vykonávať absolventskú prax
podľa § 51 Zákona o službách zamestnanosti v podmienkach prevádzkovateľa
(zamestnávateľa). Účelom absolventskej praxe je získanie odborných zručností
a praktických skúseností u prevádzkovateľa, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu
vzdelania absolventa školy v príslušnej skupine učebných odborov alebo študijných
odborov.
44.2 Kategórie spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko a titul, dátum
narodenia, adresa pobytu, telefónne číslo a elektronická adresa.
44.3 Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné
kategórie osobných údajov.
44.4 Kategórie dotknutých osôb: uchádzači o zamestnanie z ÚPSVaR SR (absolventi
stredoškolského alebo vysokoškolského štúdia) vykonávajúci u prevádzkovateľa
absolventskú prax.
44.5 Kategórie príjemcov: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zmysle Zákona NR
SR č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, iný
oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným
právnym predpisom.
44.6 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
neuskutočňuje sa.

44.7 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje
sa.
44.8 Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania osobných údajov vyplýva
zo všeobecne záväzných právnych predpisov, registratúrneho poriadku a registratúrneho
plánu prevádzkovateľa, do ktorých možno nahliadnuť u prevádzkovateľa.
44.9 Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné): Primerané technické,
organizačné, personálne a bezpečnostné opatrenia a záruky prijaté v dokumentácii
k ochrane osobných údajov a realizované oprávnenými osobami, technickým
a softvérovým zabezpečením.
44.10 Právny základ spracúvania osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je
povolené zákonom NR SR č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

45. Názov informačného systému: Aktivačná činnosť a projekty ÚPSVaR
45.1 Účel spracúvania osobných údajov: v rámci predmetného informačného systému
dochádza k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb – uchádzačov o zamestnanie
z ÚPSVaR SR vykonávajúcich aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre
obec v zmysle § 52 Zákona o službách zamestnanosti.
45.2 Kategórie spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, titul, bydlisko,
telefónne číslo a osobné údaje na základe osobitných predpisov alebo súhlasu so
spracovaním osobných údajov.
45.3 Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné
kategórie osobných údajov.
45.4 Kategórie dotknutých osôb: uchádzači o zamestnanie z ÚPSVaR SR vykonávajúci u
prevádzkovateľa aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec.
45.5 Kategórie príjemcov: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR, iný oprávnený
subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym
predpisom.
45.6 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
neuskutočňuje sa.
45.7 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje
sa.
45.8 Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania osobných údajov vyplýva
zo všeobecne záväzných právnych predpisov, registratúrneho poriadku a registratúrneho
plánu prevádzkovateľa, do ktorých možno nahliadnuť u prevádzkovateľa.
45.9 Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné): Primerané technické,
organizačné, personálne a bezpečnostné opatrenia a záruky prijaté v dokumentácii
k ochrane osobných údajov a realizované oprávnenými osobami, technickým
a softvérovým zabezpečením.

45.10 Právny základ spracúvania osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je
povolené zákonom NR SR č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

46. Názov informačného systému: Dobrovoľnícka služba
46.1 Účel spracúvania osobných údajov: zoznamy uchádzačov o zamestnanie
vykonávajúcich aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby pre obec.
46.2 Kategórie spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, titul, dátum
narodenia, adresa pobytu, telefónne číslo a elektronická adresa a osobné údaje na základe
osobitných predpisov alebo súhlasu so spracovaním osobných údajov.
46.3 Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné
kategórie osobných údajov.
46.4 Kategórie dotknutých osôb: uchádzači o zamestnanie z ÚPSVaR SR vykonávajúci u
prevádzkovateľa aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby pre obec.
46.5 Kategórie príjemcov: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR, orgány verejnej moci,
iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným
osobitným právnym predpisom, poisťovne za účelom zabezpečenia úrazového poistenia
v zmysle poistnej zmluvy uzavretej na príslušné obdobie.
46.6 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
neuskutočňuje sa.
46.7 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje
sa.
46.8 Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania osobných údajov vyplýva
zo všeobecne záväzných právnych predpisov, registratúrneho poriadku a registratúrneho
plánu prevádzkovateľa, do ktorých možno nahliadnuť u prevádzkovateľa.
46.9 Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné): Primerané technické,
organizačné, personálne a bezpečnostné opatrenia a záruky prijaté v dokumentácii
k ochrane osobných údajov a realizované oprávnenými osobami, technickým
a softvérovým zabezpečením.
46.10 Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

47. Názov informačného systému: Evidencia návštev
47.1 Účel spracúvania osobných údajov: identifikácia fyzickej osoby pri jej
jednorazovom vstupe do priestorov prevádzkovateľa.
47.2 Kategórie spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, číslo občianskeho
preukazu/služobného preukazu, čas príchodu a odchodu, podpis.

47.3 Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné
kategórie osobných údajov.
47.4 Kategórie dotknutých osôb: fyzické osoby, ktorá vstupujú do priestorov
prevádzkovateľa za účelom jej návštevy.
47.5 Kategórie príjemcov: súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na
ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane
osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
47.6 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
neuskutočňuje sa.
47.7 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje
sa.
47.8 Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania osobných údajov vyplýva
zo všeobecne záväzných právnych predpisov, registratúrneho poriadku a registratúrneho
plánu prevádzkovateľa, do ktorých možno nahliadnuť u prevádzkovateľa.
47.8.1 Kniha návštev: 1 rok
47.9 Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné): Primerané technické,
organizačné, personálne a bezpečnostné opatrenia a záruky prijaté v dokumentácii
k ochrane osobných údajov a realizované oprávnenými osobami, technickým
a softvérovým zabezpečením.
47.10 Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA
EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust.
§ 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.

48. Názov informačného systému: Miestna občianska poriadková služba
48.1 Účel spracúvania osobných údajov: činnosť organizovaného občianskeho
poriadkového a osvetového útvaru zriadeného obcou, spolupôsobiaceho s políciou pri
zabezpečovaní verejného poriadku, čistoty, hygieny, ochrany životného prostredia v obci,
ochrany života, zdravia a majetku na území obce.
48.2 Kategórie spracúvaných osobných údajov: osobné údaje dotknutých osôb
nevyhnutné na plnenie úloh občianskej poriadkovej služby:
•
•
•
•

oznamujú páchanie trestných činov, priestupkov a inej protispoločenskej činnosti
príslušným orgánom,
dohliadajú na bezpečnosť a usmerňujú prechod občanov a žiakov cez vozovku,
pozitívne ovplyvňujú dochádzku žiakov do školy a kontrolujú školopovinné deti
pohybujúce sa po obci počas vyučovania,
dohliadajú na čistotu v okolí príbytkov občanov a zisťujú znečisťovateľov
verejných priestranstiev,
zamedzujú znečisťovaniu okolia príbytkov občanov, pričom pôsobia najmä na
mládež, monitorujú alkoholovú a nealkoholovú toxikomániu mládeže a nahlasujú
jednotlivé prípady,

•

•
•

vyhľadávajú prípady zneužívania detí na neprimerané domáce práce a ich týranie,
aktívne vystupujú na ochranu verejného poriadku v zmysle platných právnych
predpisov, zabezpečujú ochranu majetku obce, fyzických a právnických osôb pred
protiprávnym konaním,
sú povinní privolať Policajný zbor SR (ďalej len PZ), Hasičský a záchranný zbor
SR (ďalej len HaZZ), lekársku záchrannú službu, havarijnú službu alebo inú
zložku, ktorej zásah sa vyžaduje,
asistujú pri pátraní po osobách a veciach na základe požiadavky PZ, poskytujú
súčinnosť PZ pri výkone úradných rozhodnutí, so súhlasom starostu obce sa
podieľajú na organizovaní podujatí v obci.

48.3 Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné
kategórie osobných údajov.
48.4 Kategórie dotknutých osôb: fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané
prevádzkovateľom v súvislosti s plnením úloh občianskej poriadkovej služby.
48.5 Kategórie príjemcov: súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na
ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane
osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.
48.6 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
neuskutočňuje sa.
48.7 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje
sa.
48.8 Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania osobných údajov vyplýva
zo všeobecne záväzných právnych predpisov, registratúrneho poriadku a registratúrneho
plánu prevádzkovateľa, do ktorých možno nahliadnuť u prevádzkovateľa.
48.9 Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné): Primerané technické,
organizačné, personálne a bezpečnostné opatrenia a záruky prijaté v dokumentácii
k ochrane osobných údajov a realizované oprávnenými osobami, technickým
a softvérovým zabezpečením.
48.10 Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii v znení
neskorších predpisov, zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, zákon č. 301/2005 Z.z.
Trestný poriadok, zákon č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, zákon č.
245/2008 Z.z. Školský zákon, zákon č. 528/2008 o Prevencii kriminality a inej
protispoločenskej činnosti v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, zákon č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov. Osobné údaje fyzických osôb prevádzkovateľ spracúva, ak
to ustanovuje osobitný zákon alebo s predchádzajúcim súhlasom dotknutej osoby.

49. Názov informačného systému: Rybárske lístky
49.1

Účel spracúvania osobných údajov: evidencia žiadostí o vydanie rybárskeho lístka.

49.2 Kategórie spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum
narodenia, rodné číslo, číslo rybárskeho preukazu, číslo dokladu totožnosti.

49.3 Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné
kategórie osobných údajov.
49.4 Kategórie dotknutých osôb: žiadatelia o vydanie rybárskeho lístka, oprávnení
a neoprávnení držitelia rybárskeho lístka.
49.5 Kategórie príjemcov: súdy, orgány činné v trestnom konaní, obce, , okresné úrady,
okresné úrady v sídle kraja, Ministerstvo životného prostredia SR, iný oprávnený subjekt
v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym
predpisom.
49.6 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
neuskutočňuje sa.
49.7 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje
sa.
49.8 Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania osobných údajov vyplýva
zo všeobecne záväzných právnych predpisov, registratúrneho poriadku a registratúrneho
plánu prevádzkovateľa, do ktorých možno nahliadnuť u prevádzkovateľa.
49.8.1 Evidencia rybárskych lístkov: 5 rokov
49.9 Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné): Primerané technické,
organizačné, personálne a bezpečnostné opatrenia a záruky prijaté v dokumentácii
k ochrane osobných údajov a realizované oprávnenými osobami, technickým
a softvérovým zabezpečením.
49.10 Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve.

50. Názov informačného systému: Oznámenia verejných funkcionárov
50.1 Účel spracúvania osobných údajov: evidencia oznámení, funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov obce podľa ustanovenia čl. 7
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.
50.2 Kategórie spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, titul, bydlisko,
telefónne číslo a osobné údaje na základe osobitných predpisov alebo súhlasu so
spracovaním osobných údajov.
50.3 Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné
kategórie osobných údajov.
50.4

Kategórie dotknutých osôb: verejní funkcionári obce.

50.5

Kategórie príjemcov:

50.6 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
neuskutočňuje sa.
50.7 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje
sa.

50.8 Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania osobných údajov vyplýva
zo všeobecne záväzných právnych predpisov, registratúrneho poriadku a registratúrneho
plánu prevádzkovateľa, do ktorých možno nahliadnuť u prevádzkovateľa.
50.9 Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné): Primerané technické,
organizačné, personálne a bezpečnostné opatrenia a záruky prijaté v dokumentácii
k ochrane osobných údajov a realizované oprávnenými osobami, technickým
a softvérovým zabezpečením.
50.10 Právny základ spracúvania osobných údajov: ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších
predpisov.

51. Názov informačného systému: Oznamovanie protispoločenskej činnosti
51.1 Účel spracúvania osobných údajov: evidencia oznámení kriminality alebo inej
protispoločenskej činnosti, prešetrovanie podnetov.
51.2 Kategórie spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, titul, bydlisko,
telefónne číslo a osobné údaje na základe osobitných predpisov alebo súhlasu so
spracovaním osobných údajov.
51.3 Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné
kategórie osobných údajov.
51.4

Kategórie dotknutých osôb: oznamovateľ, osoba, proti ktorej podnet smeruje.

51.5

Kategórie príjemcov: orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov.

51.6 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
neuskutočňuje sa.
51.7 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje
sa.
51.8 Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania osobných údajov vyplýva
zo všeobecne záväzných právnych predpisov, registratúrneho poriadku a registratúrneho
plánu prevádzkovateľa, do ktorých možno nahliadnuť u prevádzkovateľa.
51.9 Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné): Primerané technické,
organizačné, personálne a bezpečnostné opatrenia a záruky prijaté v dokumentácii
k ochrane osobných údajov a realizované oprávnenými osobami, technickým
a softvérovým zabezpečením.
51.10 Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých
opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

52. Názov informačného systému: Školstvo

52.1 Účel spracúvania osobných údajov: evidencia žiakov vo veku povinnej školskej
dochádzky, evidencia žiakov prihlásených do materských škôl, evidencia žiakov v
územnej pôsobnosti mesta prihlásených do základných umeleckých škôl, evidencia členov
centier voľného času v územnej pôsobnosti mesta, osobné spisy zamestnancov škôl a
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, príspevky na stravu, učebné
pomôcky žiakom v hmotnej núdzi.
52.2 Kategórie spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, rodné priezvisko,
rodné číslo, dátum a miesto narodenia, bydlisko, štátna príslušnosť, údaje o zákonnom
zástupcovi, telefónne číslo, rok školskej dochádzky, fotografia.
52.3 Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné
kategórie osobných údajov.
52.4

Kategórie dotknutých osôb:

52.5

Kategórie príjemcov:

52.6 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
neuskutočňuje sa.
52.7 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje
sa.
52.8 Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania osobných údajov vyplýva
zo všeobecne záväzných právnych predpisov, registratúrneho poriadku a registratúrneho
plánu prevádzkovateľa, do ktorých možno nahliadnuť u prevádzkovateľa.
52.9 Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné): Primerané technické,
organizačné, personálne a bezpečnostné opatrenia a záruky prijaté v dokumentácii
k ochrane osobných údajov a realizované oprávnenými osobami, technickým
a softvérovým zabezpečením.
52.10 Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 369/1990 Zb. 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, zákon č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

53. Názov informačného systému: Žiadosti a prihlášky - info
53.1 Účel spracúvania osobných údajov: vybavovanie a evidencia žiadostí, prihlášok
a iných tlačív. V prípade, že u Prevádzkovateľa podávate niektorú so žiadostí (napr.
žiadosť na vyrubenie dane, na stavebné povolenie, výrub drevín a pod.), prihlášok (napr.
do záujmových krúžkov, na rôzne aktivity, ktoré organizujú prevádzkovatelia, na obedy v
školskej jedálni a pod.), prípadne vypĺňate iné tlačivá bude Prevádzkovateľ spracúvať
Vaše údaje uvedené v konkrétnej žiadosti ako orgán verejnej moci v súlade s čl. 6 ods. 1
všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

53.2 Kategórie spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt,
prechodný pobyt, dátum narodenia, kontaktné údaje žiadateľa, ďalšie údaje nevyhnutné
pre vybavenie žiadosti.
53.3 Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné
kategórie osobných údajov.
53.4

Kategórie dotknutých osôb: žiadateľ, blízke osoby žiadateľa.

53.5 Kategórie príjemcov: súdy, orgány činné v trestnom konaní, iné orgány verejnej
moci.
53.6 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
neuskutočňuje sa.
53.7 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje
sa.
53.8 Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania osobných údajov vyplýva
zo všeobecne záväzných právnych predpisov, registratúrneho poriadku a registratúrneho
plánu prevádzkovateľa, do ktorých možno nahliadnuť u prevádzkovateľa.
53.9 Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné): Primerané technické,
organizačné, personálne a bezpečnostné opatrenia a záruky prijaté v dokumentácii
k ochrane osobných údajov a realizované oprávnenými osobami, technickým
a softvérovým zabezpečením.
53.10 Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6
ods. 1 písm. e), c) a b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov).

54. Názov informačného systému: Zmluvy a predzmluvné vzťahy - info
54.1 Účel spracúvania osobných údajov: uzatvorenie a plnenie zmluvného vzťahu. V
prípade, že sa chystáte s Prevádzkovateľom uzatvoriť zmluvný vzťah (napríklad zmluvu
o nájme, kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu a pod.), prípadne vediete rokovania, ktoré
majú vyústiť do uzatvorenia zmluvného vzťahu, bude Prevádzkovateľ spracúvať Vaše
údaje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov –
spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba,
alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením
zmluvy.
54.2 Kategórie spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt,
prechodný pobyt, dátum narodenia, kontaktné údaje zmluvných strán, ďalšie údaje
nevyhnutné pre uzatvorenie a plnenie zmluvy.
54.3 Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné
kategórie osobných údajov.
54.4 Kategórie dotknutých osôb: fyzická osoba, ktorá je zmluvnou stranou a jej blízke
osoby.

54.5 Kategórie príjemcov: súdy, orgány činné v trestnom konaní, iné orgány verejnej
moci.
54.6 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
neuskutočňuje sa.
54.7 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje
sa.
54.8 Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania osobných údajov vyplýva
zo všeobecne záväzných právnych predpisov, registratúrneho poriadku a registratúrneho
plánu prevádzkovateľa, do ktorých možno nahliadnuť u prevádzkovateľa.
54.9 Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné): Primerané technické,
organizačné, personálne a bezpečnostné opatrenia a záruky prijaté v dokumentácii
k ochrane osobných údajov a realizované oprávnenými osobami, technickým
a softvérovým zabezpečením.
54.10 Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA
EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) –
spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba,
alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením
zmluvy.

55. Názov informačného systému: Zisťovania web stránky
55.1 Účel spracúvania osobných údajov: ukladanie, zasielanie a spracovanie údajov
o používaní a prehliadaní stránky pre účely poskytovania personalizovaných služieb,
reklamy a analýzy návštevnosti v rámci Google, Facebook, a pod.
55.2 Kategórie spracúvaných osobných údajov: Cookies sú malé súbory zasielané
webovými stránkami a ukladané do prehliadača používateľa. Cookies umožňujú napr.
zber údajov o používaní stránok, prihlasovaní na stránky, údajov o voľbách, výberoch
a nastaveniach stránok uskutočnených návštevníkmi. Osobné údaje zhromažďujeme len v
prípade, že nám ich sami dobrovoľne poskytnete. Údaje, ktoré spracúvame, sa použijú
výhradne na účel, na ktorý ste dali súhlas, ak platná legislatíva neumožňuje inak. Budeme
uchovávať vaše osobné údaje len po nevyhnutnú dobu nato, aby sa dosiahol účel služby,
ktorú ste si vyžiadali, alebo účel, na ktorý ste dali svoj súhlas, ak platná legislatíva
neumožňuje inak.
55.3 Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov: nespracúvajú sa osobitné
kategórie osobných údajov.
55.4

Kategórie dotknutých osôb: fyzická osoba, ktorá navštevuje web stránku.

55.5 Kategórie príjemcov: oprávnené osoby, súdy, orgány činné v trestnom konaní, iné
orgány verejnej moci.
55.6 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
neuskutočňuje sa.

55.7 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje
sa.
55.8 Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania osobných údajov vyplýva
zo všeobecne záväzných právnych predpisov, registratúrneho poriadku a registratúrneho
plánu prevádzkovateľa, do ktorých možno nahliadnuť u prevádzkovateľa.
55.9 Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné): Primerané technické,
organizačné, personálne a bezpečnostné opatrenia a záruky prijaté v dokumentácii
k ochrane osobných údajov a realizované oprávnenými osobami, technickým
a softvérovým zabezpečením.
55.10 Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6
ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov) – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej
zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby
vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

