Informačná povinnosť

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
HOSPODÁRSKA MOBILIZÁCIA
1. Účel spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb sa uskutočňuje za účelom krízového
plánovania, vyrozumenia subjektu hospodárskej mobilizácie o vyhlásení núdzového stavu,
výnimočného stavu, vojnového stavu a vypovedaní vojny alebo o nariadení vykonávania
opatrení hospodárskej mobilizácie, uloženia pracovnej povinnosti, vecného plnenia, výdaja
nákupných preukazov alebo prídelových lístkov alebo evidencie zamestnancov pre okresný
úrad v sídle kraja na účely ich oslobodenia od mimoriadnej služby, určené na zaistenie
bezpečnosti Slovenskej republiky alebo obrany Slovenskej republiky a vedené v špecifickom
aplikačnom programe jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie alebo v
inom vlastnom programovom prostriedku.
2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracovávajú 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).
3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
Na účel hospodárskej mobilizácie:


zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č.
387/2002 Z. z. oriadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového
stavu v znení neskorších predpisov,



zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,



zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu,



zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,



zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na účel civilnej obrany:


zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a
vojnového stavu (§ 10),



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

4. Zoznam osobných údajov:
Subjekt hospodárskej mobilizácie získava, spracováva a uchováva osobné údaje
zamestnancov subjektu hospodárskej mobilizácie alebo fyzických osôb na účely krízového
plánovania, vyrozumenia subjektu hospodárskej mobilizácie o vyhlásení núdzového stavu,
výnimočného stavu, vojnového stavu a vypovedaní vojny alebo o nariadení vykonávania
opatrení hospodárskej mobilizácie, uloženia pracovnej povinnosti, vecného plnenia, výdaja
nákupných preukazov alebo prídelových lístkov alebo evidencie zamestnancov pre okresný
úrad v sídle kraja na účely ich oslobodenia od mimoriadnej služby26) určené na zaistenie
bezpečnosti Slovenskej republiky alebo obrany Slovenskej republiky a vedené v špecifickom
aplikačnom programe jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie alebo v
inom vlastnom programovom prostriedku v rozsahu:
a) meno, priezvisko a akademický titul,
b) miesto a dátum narodenia,
c) rodné číslo,
d) adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu,
e) pohlavie,
f) štátna príslušnosť,
g) rodinný stav,
h) dosiahnuté vzdelanie,
i) profesijné zamestnanie fyzickej osoby,
j) telefónne číslo pevnej linky, telefónne číslo mobilného zariadenia, faxové číslo alebo emailová adresa na fyzickú osobu alebo zamestnanca subjektu hospodárskej mobilizácie,
na ktorom je zastihnuteľný cez pracovný čas aj mimo neho,
k) údaje na fyzickú osobu súvisiace s jej zamestnaním, ako je pracovné zaradenie, osobné
číslo pridelené v rámci zamestnávateľa, vodičský preukaz, osvedčenie Národného
bezpečnostného úradu, vojenské zaradenie.

5. Dotknuté osoby:
Fyzické osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v meste, zamestnanci subjektu
hospodárskej mobilizácie.
6. Lehoty uloženia osobných údajov:


Hospodárska mobilizácia -10 rokov,



Mimoriadne situácie – 10 rokov,
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Evakuácie – 10 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.
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:
Osobné údaje sa nezverejňujú.
12. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):
Tretie strany

Právny základ

Súd, orgány činné v trestnom konaní

na základe zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný
sporový poriadok, na základe zákona
301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení
neskorších predpisov

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).

Ústredný

orgán

určený

vládou

SR, na základe zákona č. 179/2011 o hospodárskej

okresný súd, obce a mestá, podnikateľ, mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č.
rozpočtová

organizácia,

príspevková 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových
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organizácia, verejná vysoká škola alebo situáciách mimo času vojny a vojnového stavu
nezisková

organizácia

poskytujúca v znení neskorších predpisov

všeobecne prospešné služby
Okresný súd

na základe zákona č. 107/2018 Z. z. ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o
brannej povinnosti a o zmene a doplnení
niektorých

zákonov v znení neskorších

predpisov a zákona č. 569/2005 Z. z. o
alternatívnej službe v čase vojny a vojnového
stavu
Inšpektorát práce

na základe zákona č. 124/2006 Z. z. o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, na
základe zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
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