PRÍLOHA k Súhrnnej informácii pre dotknuté osoby č. X/b
Nariadenie - Nariadenie 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,
P. č.

Skrátený názov
informačného
systému

Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej činnosti
(nepovinné)

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
Zoznamy uchádzačov o
znení neskorších predpisov, zákon č. 601/2003 Z.
zamestnanie vykonávajúcich
z. o životnom minime a o zmene a doplnení
aktivačnú činnosť formou menších niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
obecných služieb a menšie obecné zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
služby v meste.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

1.

Aktivačná činnosť (čl.
14 nariadenia a § 20
zákona)

3.

Civilná ochrana (čl. 14
Agenda civilnej obrany, evidencia
nariadenia a § 20
brancov a záloh, evidencia majetku.
zákona)

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov, zákon č. 42/1994 Z.
z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov

8.

Agenda hospodárskej mobilizácie
(krízové plánovanie, vyrozumenie
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),
evidencia fyzických osôb, ktorým
môže byť uložená pracovná
povinnosť, evidencia fyzických osôb
vlastniacich hospodárske zvieratá a
pestujúcich rastlinné komodity,
evidencia majetku.

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

10.

Hospodárska
mobilizácia (čl. 14
nariadenia a § 20
zákona)

Kataster (čl. 14
nariadenia a § 20
zákona)

Evidencia katastrálnych území
mesta za účelom kontroly ich
využívania a platenia miestnych
daní.

zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a
o zápise vlastníckych a iných práv k
nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení
neskorších predpisov - § 68 Verejnosť
katastrálneho operátu, čl. 6 ods. 1 písm. e)
Nariadenia, § 13 ods. 1 písm. e) zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje; rodné číslo

bežné osobné údaje; rodné číslo

bežné osobné údaje

bežné osobné údaje

18.

Ochrana osobných
údajov (čl. 14
nariadenia a § 20
zákona)

Vedenie evidencie zodpovedných
osôb, oprávnených osôb,
Nariadenie, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane
vybavovanie podaní dotknutých
osobných údajov a o zmene a doplnení niektroých
osôb, kontrolné zistenia, ďalšie v
zákonov, Zákonník práce
zmysle zákona o ochrane osobných
údajov.

bežné osobné údaje; rodné číslo

26.

Požiarna ochrana (čl.
14 nariadenia a § 20
zákona)

Evidencia agendy ochrany pred
zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v
požiarmi mesta. Evidencia
znení neskorších predpisov, zákon č. 37/2014 Z.
dobrovoľných požiarnikov mesta.
z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej
Organizovanie školení, vykonávanie
republiky a o zmene niektorých záknov v znení
preventívnej protipožiarnej činnosti v
neskorších predpisov
meste.

bežné osobné údaje

Katogória príjemcov

Označenie tretej
krajiny alebo
medzinárodnej
organizácie

Zdroj, z ktorého pochádzajú
osobné údaje

sprostredkovateľ - JUDr.
Ľubomíra Bašistová
Virová, advokátka; orgány
štátnej správy a verejnej
moci na výkon kontroly a
dozoru (napr. inšpektorát
Informácie pochádzajú zo zdrojov
práce); Ústredie práce, prenos do tretej krajiny
Úradu práce, sociálnych vecí a
sociálnych vecí a rodiny;
sa neuskutočňuje
rodiny Poprad a Ústredia práce,
súd, orgány činné v
sociálnych vecí a rodiny.
trestnom konaní, UNION
poisťovňa a.s.;
sprostredkovateľ Green Wave Recycling
s.r.o.
sprostredkovateľ - JUDr.
Ľubomíra Bašistová
Virová, advokátka;ďalší
Informácie pochádzajú
príjemcovia sa
prenos do tretej krajiny
zo štátnych informačných
nevyskytujú;
sa neuskutočňuje
systémov a registrov a od orgánov
sprostredkovateľ verejnej moci.
Green Wave Recycling
s.r.o.

sprostredkovateľ - JUDr.
Ľubomíra Bašistová
Virová,
advokátka;okresný úrad;
sprostredkovateľ Green Wave Recycling
s.r.o.

Informácie pochádzajú
prenos do tretej krajiny
zo štátnych informačných
sa neuskutočňuje
systémov a registrov a od orgánov
verejnej moci.

sprostredkovateľ - JUDr.
Ľubomíra Bašistová
Virová,
advokátka;žiadatelia o
informácie v zmysle
zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k
prenos do tretej krajiny
informáciám a o zmene a
sa neuskutočňuje
doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení
neskorších predpisov;
sprostredkovateľ Green Wave Recycling
s.r.o.
sprostredkovateľ - JUDr.
Ľubomíra Bašistová
Virová, advokátka;Úrad
na ochranu osobných
údajov Slovenskej
republiky; iný oprávnený
subjekt v zmysle čl. 6
ods. 3 Nariadenia, § 13 prenos do tretej krajiny
ods. 2 zákona č. 18/2018
sa neuskutočňuje
Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a
doplnení niektorých
zákonov;
sprostredkovateľ Green Wave Recycling
s.r.o.
sprostredkovateľ - JUDr.
Ľubomíra Bašistová
Virová, advokátka; ďalší
príjemcovia sa
prenos do tretej krajiny
nevyskytujú;
sa neuskutočňuje
sprostredkovateľ Green Wave Recycling
s.r.o.

Informácie pochádzajú z
verejných zdrojov.

Informácie pochádzajú z
informačných systémov
prevádzkovateľa.

Informácie pochádzajú
zo štátnych informačných
systémov a registrov, od orgánov
verejnej moci a z informačných
systémov prevádzkovateľa.

40.

Správa bytov (čl. 14
nariadenia a § 20
zákona)

Evidencia nájomcov bytov,
vyúčtovanie nákladov spojených s
užívaním bytov, predpis úhrad za
užívanie bytov a preddavkov za
plnenia poskytovaných s užívaním
bytov.

bežné osobné údaje; rodné číslo

sprostredkovateľ - JUDr.
Ľubomíra Bašistová
Virová, advokátka; súd,
orgány činné v trestnom
konaní; Zverejňuje sa
výška nedoplatku nad 500
€ v obvyklých priestoroch
na oznamy v bytovom
prenos do tretej krajiny
dome na základe zákona
sa neuskutočňuje
č. 182/1993 Zb. o
vlastníctve bytov a
nebytových priestorov v
znení neskorších
predpisov.;
sprostredkovateľ Green Wave Recycling
s.r.o.

Informácie pochádzajú z
informačných systémov
prevádzkovateľa.

bežné osobné údaje

sprostredkovateľ - JUDr.
Ľubomíra Bašistová
Virová, advokátka; súd,
orgány činné v trestnom
konaní; žiadatelia o
informácie v zmysle
zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k prenos do tretej krajiny
informáciám a o zmene a
sa neuskutočňuje
doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení
neskorších predpisov;
sprostredkovateľ Green Wave Recycling
s.r.o.

Informácie pochádzajú z
informačných systémov
prevádzkovateľa.

bežné osobné údaje; rodné číslo

sprostredkovateľ - JUDr.
Ľubomíra Bašistová
Virová, advokátka; Úrad
pre verejné obstarávanie; prenos do tretej krajiny
iný oprávnený subjekt;
sa neuskutočňuje
sprostredkovateľ Green Wave Recycling
s.r.o.

Informácie pochádzajú
zo informačných systémov
prevádzkovateľa a informačných
systémov dodávateľov.

sprostredkovateľ Lomtec.com a.s.;
sprostredkovateľ - JUDr.
Ľubomíra Bašistová
Virová, advokátka; súd,
orgány činné v trestnom
konaní; exekútor;
žiadatelia o informácie v
zmysle zákona č.
211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k
zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
informáciám a o zmene a
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č.
bežné osobné údaje; rodné číslo;
zákonov (zákon o slobode prenos do tretej krajiny
181/2014 Z .z. o volebnej kampani a o zmene a osobitné kategórie osobných údajov
informácií) v znení
sa neuskutočňuje
doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických
členstvo v pollitickej strane
neskorších predpisov;
stranách a politických hnutiach v znení neskorších
Zmluvy sa zverejňujú na
predpisov, v znení neskorších predpisov
webovom sídle mesta v
zmysle zákona č.
211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a
doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení
neskorších predpisov.;
sprostredkovateľ - Green
Wave Recycling s.r.o.

Informácie pochádzajú od
splnomocnencov politických
subjektov a ich koalícií, od
oprávnených osôb politických
subjektov, od nezávislých
kandidátov vo voľbách, zo
štátnych informačných systémov
a z informačných systémov
prevádzkovateľa.

zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a
nebytových priestorov v znení neskorších
predpisov, zmluva na základe čl. 6 ods. 1 písm.
b) Nariadenia, § 13 ods. 1 písm. b) zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, Občiansky
zákonník

42.

Škodová komisia (čl.
14 nariadenia a § 20
zákona)

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
Riešenie škodových udalostí mesta. znení neskorších predpisov, Občiansky zákonník,
Zákonník práce

45.

Verejné obstarávanie
(čl. 14 nariadenia a §
20 zákona)

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
Agenda verejného obstarávania znení neskorších predpisov, zákon č. 25/2006 Z.
evidencia overovacích listín
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
podpisov, evidencia splnomocnení, niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
evidencia zamestnancov
zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a
dodávateľov.
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

46.

52.

67.

Voľby (čl. 13
nariadenia a § 19
zákona) (čl. 14
nariadenia a § 20
zákona)

Pracovná zdravotná
služba (čl. 14
nariadenia a § 20
zákona)

Dobrovoľnícka služba
(čl. 14 nariadenia a §
20 zákona)

Príprava a realizáci volieb a
referend.

Zákonník práce, zákon č. 124/2006 Z. z. o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene
Vykonávanie pracovnej zdravotnej a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
služby. Evidencia zamestnancov z
predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
dôvodu zaradenia do kategórie rizík. podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

Zoznamy uchádzačov o
zamestnanie vykonávajúcich
aktivačnú činnosť formou
dobrovoľníckej služby pre mesto
Levoča.

zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

bežné osobné údaje

sprostredkovateľ JUDr. Ľubomíra
Bašistová Virová,
advokátka;
sprostredkovateľ - MEDI
RELAX M+M s.r.o; Úrad
verejného zdravotníctva prenos do tretej krajiny
sa neuskutočňuje
SR, regionálne úrady
verejného zdravotníctva,
Národný inšpektorát
práce, inšpektoráty práce;
sprostredkovateľ Green Wave Recycling
s.r.o.

bežné osobné údaje

sprostredkovateľ JUDr. Ľubomíra
Bašistová Virová,
advokátka; orgány
štátnej správy a verejnej
moci na výkon kontroly a
dozoru (napr. inšpektorát
práce), Ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny;
súd, orgány čnné v
trestnom konaní, UNION
poisťovňa a.s.;
sprostredkovateľ Green Wave Recycling
s.r.o.

Informácie pochádzajú z
informačných systémov
prevádzkovateľa.

Informácie pochádzajú zo zdrojov
prenos do tretej krajiny
Úradu práce, sociálnych vecí
sa neuskutočňuje
a rodiny Poprad a Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny.

68.

Absolventská prax (čl.
14 nariadenia a § 20
zákona)

Zoznamy uchádzačov o
zamestnanie vykonávajúcich
absolventskú prax pre mesto
Levoča.

zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

bežné osobné údaje

sprostredkovateľ JUDr. Ľubomíra
Bašistová Virová,
advokátka; orgány
štátnej správy a verejnej
moci na výkon kontroly a
dozoru (napr. inšpektorát
práce), Ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny;
súd, orgány čnné v
trestnom konaní;
sprostredkovateľ Green Wave Recycling
s.r.o.

Informácie pochádzajú zo zdrojov
prenos do tretej krajiny
Úradu práce, sociálnych vecí
sa neuskutočňuje
a rodiny Poprad a Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny.

