Informácie o spracúvaní osobných údajov
Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa: Obec Veľká Tŕňa so sídlom Hlavná
122/3, 076 82 Veľká Tŕňa
IČO: 00332003
Kontaktné údaje zodpovednej osoby: e-mail: obecvelkatrna@post.sk t.č. 056/6793312
adresa: Ľubomíra Dimunová, Obecný úrad Hlavná 122/3, 076 82 Veľká Tŕňa
Právny základ spracúvania:
• Čl. 6 ods.1 písm. e) GDPR (§ 13 ods.1 písm. e) Zákona) – spracúvanie osobných
údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.
•

Čl. 6 ods.1 písm. c) GDPR (§13 ods.1 písm. c) Zákona) - spracúvanie osobných
údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa
osobitných právnych predpisov. Ide najmä o:

•

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení;

•

zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy
na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov;

•

zákon č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v
znení neskorších predpisov;

•

zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov;

•

zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy
na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov;

•

zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

•

zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov;

•

zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov;

•

zákon č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov;

•

zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a
doplnení niektorých zákonov;

•

zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení nes. predpisov;

•

zákon č. 599/2001Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými
úradmi a obcami;

•

zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady;

•

zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

•

zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri
obyvateľov Slovenskej republiky;

•

zákon č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov;

•

zákon č.563/2009 Z.z. daňový poriadok;

•

zákon č.71/19 Zb. správny poriadok;

•

zákon č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov;

•

zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve;

•

zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny;

•

zákon č. 17/1992 Zb. o ochrane životného prostredia;

•

zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách;

•

zákon č. 417/2013Z.z.o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých
zákonov;

•

zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o
zmene a doplnení niektorých zákonov;

•

zákon č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov;

•

zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva, v znení neskorších
predpisov;

•

zákon č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a
vojnového stavu v znení neskorších predpisov;

•

zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších
predpisov;

•

zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov;

•

zákon č. 9/2010Z.z. o sťažnostiach;

•

zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon);

•

zákon č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov;

•

zákon č.597/ 2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení;

•

zákon č.181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005
Z. z. o politických stranách a politických hnutiach;

•

zákon č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov;

•

zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgán. samosprávy obcí;

•

a iné

Účel spracúvania: Plnenie povinností úloh obce týkajúci sa výkonu štátnej správy samosprávy ako aj preneseného výkonu štátnej správy v súlade a v rozsahu príslušných
právnych predpisov.

Kategórie príjemcov osobných údajov:
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov a tretích
strán, a to rôznym orgánom verejnej moci, ktoré spracúvajú osobné údaje na základe
osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná. Okrem toho
môžu byť Vaše osobné údaje sprístupnené (len k nahliadnutiu) externej firme poskytujúcej
pre nás IT servis/údržbu alebo externé poradenské služby, napr. právne alebo audítorské.
Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania osobných údajov je daná
príslušným zákonom, ktorý sa vzťahuje na daný dokument v súlade s lehotou uloženia
podľa registratúrneho záznamu. V prípade záujmu, Vám oznámime presnú lehotu uloženia
týkajúcu sa konkrétneho dokumentu.
Použité postupy, význam a predpokladané dôsledky profilovania: Obec nevykonáva
profilovanie dotknutej osoby.
Prevádzkovateľ spracúva len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom
zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Prevádzkovateľ
spracúva a využíva osobné údaje výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli
zhromaždené, pričom údaj o účele môže byť obsiahnutý v súhlase dotknutej osoby alebo
ustanovený priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskych spoločenstiev,
medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, zákonom o ochrane
osobných údajov alebo osobitným zákonom.
V zmysle § 21 zákona č. 18/2018 Z. z. dotknutá osoba má právo získať od
prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak
prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo požadovať
prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby. Má právo požadovať informácie
o
a) účele spracúvania osobných údajov, alebo o kategórii spracúvaných osobných
údajov,
b) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť
osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej
organizácii, ak je to možné,
c) právo vzniesť námietky proti profilovaniu,
d) právo na obmedzenie alebo vymazanie osobných údajov,
e) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej
určenia,
f) práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa
dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve
namietať spracúvanie osobných údajov,
g) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
h) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
i) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania
podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe
informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných
dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.
Dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu,
ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za
opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže
prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom pri

splnení požiadaviek stanovených zákonom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné
údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.
Obec pri spracúvaní osobných údajov nespracuváva prostredníctvom sprostredkovateľov.
sú tieto subjekty:
Zodpovedná osoba zabezpečuje:
a) poskytovanie informácií a poradenstva prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi a
zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, o ich povinnostiach
podľa tohto zákona, osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je
Slovenská republika viazaná, týkajúcich sa ochrany osobných údajov,
b) monitoruje súlad so zákonom o ochrane osobných údajov, osobitnými predpismi alebo
medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcimi sa
ochrany osobných údajov a s pravidlami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa
súvisiacimi s ochranou osobných údajov vrátane rozdelenia povinností, zvyšovania
povedomia a odbornej prípravy osôb, ktoré sú zapojené do spracovateľských operácií a
súvisiacich auditov ochrany osobných údajov,
c) poskytuje na požiadanie poradenstvo, ak ide o posúdenie vplyvu na ochranu osobných
údajov a monitorovanie jeho vykonávania,
d) spolupracuje s úradom na ochranu osobných údajov pri plnení svojich úloh,
e) plní úlohy kontaktného miesta pre úrad pre ochranu osobných údajov v súvislosti s
otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov vrátane predchádzajúcej
konzultácie a podľa potreby aj konzultácie v iných veciach.
Zodpovedná osoba pri výkone svojich úloh náležite zohľadňuje riziko spojené so
spracovateľskými operáciami, pričom berie do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel
spracúvania osobných údajov.
Každá dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa
spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv podľa zákona č.18/2018 Z. z.
nasledovne:
osobne: v kancelárií Obecného úradu, Hlavná 122/3, Veľká Tŕňa v úradných hodinách
po - 7:30 - 12:00, 13:00 - 15:30
ut - 7:30 - 12:00, 13:00 - 15:30
st - 7:30 - 12:00, 13:00 - 17:30
št - 7:30 - 9:00 ( od 9:00 - nestránkový deň)
pi - 7:30 - 13:00
telefonický kontakt: 0566793312
elektronickou poštou: obecvelkatrna@post.sk
Zodpovedná osoba je v súvislosti s výkonom svojich úloh viazaná povinnosťou
mlčanlivosti v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

