Informačná povinnosť

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
ÚRADNÁ TABUĽA

1. Účel spracúvania osobných údajov:
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom:


zverejňovania informácií o činnosti obce,



zabezpečenia doručenia verejnou vyhláškou a to tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu
15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a to na základe § 26 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok)



vyhlásenie umiestnenia a uskutočnenia stavby verejnou vyhláškou v zmysle § 36 ods.
4 a § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon)



zverejňovania povinne zverejňovaných informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracovávajú na základe zákonnej povinnosti článku 6 ods. 1 písm. c)
Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracovávajú na základe zákona:


Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov



Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (informačná povinnosť)



Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov.

4. Zoznam osobných údajov:
Na účel zverejňovania činnosti obce - Titul, meno, priezvisko,
Za účelom zabezpečenia doručenia verejnou vyhláškou pri správnom konaní – Titul, meno,
priezvisko, rok narodenia,
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Za účelom vyhlásenia umiestnenia a uskutočnenia stavby verejnou vyhláškou - titul, meno,
priezvisko, rok narodenia, umiestnenie stavby,
Za účelom povinne zverejňovaných informácií - meno a priezvisko, názov alebo obchodné
meno, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú
osobu – podnikateľa.

5. Dotknuté osoby:
Na účel zverejňovania činnosti obce – obyvatelia obce, dotknuté osoby podieľajúce sa na
aktivitách obce
Za účelom zabezpečenia doručenia verejnou vyhláškou – účastníci správneho konania ktorý
nie sú známi alebo nie známy ich pobyt, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitý zákon.
Za účelom vyhlásenia umiestnenia a uskutočnenia stavby verejnou vyhláškou - účastníci
stavebného konania,
Za účelom povinne zverejňovaných informácií - Fyzické osoby, zástupcovia právnických
osôb, ktorých údaje sú obsiahnuté v rámci zverejňovaných zmlúv.

6. Lehoty zverejnenia osobných údajov:
Na účel zverejňovania činnosti obce – po dobu potrebnú na informovanie obyvateľov.
Za účelom zabezpečenia doručenia verejnou vyhláškou – 15 dní
Za účelom vyhlásenia umiestnenia a uskutočnenia stavby verejnou vyhláškou - 15 dní
Za účelom povinne zverejňovaných informácií - 5 rokov

7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:
Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa
nevykonáva.

8. Postup osobných údajov do tretích krajín:
Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.
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9. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných
predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a
objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej,
administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými
právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

10. Kategória osobných údajov:
Bežné osobné údaje.

11. Zverejňovanie osobných údajov
Za účelom povinne zverejňovaných informácií - meno a priezvisko, názov alebo obchodné
meno, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú
osobu – podnikateľa.

12. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):
Tretie strany

Právny základ

Iný oprávnený subjekt

na základe článku 6 ods. 1 písm. c)
Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie
o ochrane údajov).
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