INFORMÁCIE

PRE

DOTKNUTÉ

OSOBY

Obec Šenkvice poskytuje nasledovné informácie týkajúce sa spracúvania osobných
údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679
z 27. Apríla 2016 po ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon o ochrane osobných údajov“)

1.

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa
Obec Šenkvice
Námestie Gabriela Kolinoviča 5, 900 81 Šenkvice
IČO: 00 305 103
e-mailová adresa: starosta@senkvice.org
telefonický kontakt: 033/6496 311

2.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby Obce Šenkvice
Mgr. Andrea Maluniaková, DiS.
e-mailová adresa: prednosta@senkvice.org
telefonický kontakt: 033/ 6496 312, mobil: 0915/720 569

3.

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov Obcou Šenkvice
Spracúvanie osobných údajov je v podmienkach Obce Šenkvice vo
všeobecnosti vykonávané predovšetkým na:
a) základe súhlasu dotknutej osoby,
b) splnenie zákonných povinností podľa osobitných predpisov,
c) plnenie zmluvy alebo v rámci predzmluvných vzťahov na základe žiadosti
dotknutej osoby,
d) splnenie úloh realizovaných vo verejnom záujme a pri výkone verejnej moci
v rámci originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu štátnej
správy,
e) účely oprávnených záujmov Obce Šenkvice alebo tretej strany v súvislosti
s monitorovaním priestorov budov a evidovania vstupov do priestorov vo
vlastníctve Obce Šenkvice za účelom bezpečnosti, ochrany majetku, zdravia
a života.
Jednotlivé úlohy, ktoré Obec Šenkvice plní na základe zákona č. 369/1990 Z.
Z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa spracúvajú na právnom
základe a za účelom:

ÚČEL SPRACÚVANIA

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

vybavovanie žiadosti a opravných prostriedkov
vo veciach o sprístupnenie informácií a ich
evidencia

- zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších predpisov
(ďalej len „v z.n.p.“)

prenesený výkon štátnej správy – stavebná
agenda (zahŕňa aj vyvesovanie úradných
dokumentov na úradnej tabuli)

- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z.n.p.,
- zákon č.
283/20002 Z. z. o cestovných
náhradách v z.n.p.,
- zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v z.n.p.,
- zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v z.n.p.,
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v z.n.p.,
- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.,
- zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách
v z.n.p.,
- zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde
v z.n.p.
- zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch
a registratúrach v z.n.p.,
- zákon č. 305/20013 Z. z. o elektronickej
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej
moci v z.n.p.
- zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v z.n.p.,
- zákon č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých
pomerov
súvisiacich
s nájmom
bytov
a s bytovými náhradami v z.n.p.,
- zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme
nebytových priestorov v z.n.p.,
- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v z.n.p.,
- zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v z.n.p.
- zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní v z.n.p.
- zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v z.n.p.
- zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a
podpisov okresnými úradmi a obcami v z.n.p.,
- zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v z.n.p.,
- zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu
občanov
Slovenskej
republiky
a registri
obyvateľov Slovenskej republiky v z.n.p.,
- zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom
podnikaní občanov v z.n.p.,
- zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v z.n.p.,
- zákon č. 582/2004 z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v z.n.p.,
- zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok) v z.n.p.,
- zákon č. 50/1976 Zb. p územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v z.n.p.,
- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v z.n.p.

prenesený

- zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z.n.p.,

vedenie ekonomickej agendy a účtovníctva,
fakturácie,
platobný
styk,
príjmové
a
výdavkové doklady

správy prijatej
registratúry)

a odoslanej

pošty

(správy

evidencie prevodov majetku, ako aj nájmu
bytov a nebytových priestorov a evidencia
prideľovania bytov

realizácia verejných obstarávaní

vedenie matriky a matričné služby

evidencia obyvateľstva a hlásenie pobytu

evidencia samostatne hospodáriacich roľníkov

správa miestnych daní a poplatkov

výkon

štátnej

správy

–

prejednávanie
deliktov

priestupkov

aj

správnych

poskytovania sociálnych služieb, vykonávanie
agendy
sociálnoprávnej
ochrany
detí
a sociálnej kurately
a funkcie kolízneho
opatrovníka v rámci pozbavenia spôsobilosti
na právne úkony
vedenie obecných kroník a vybavovania
agendy súvisiacej s hazardnými hrami

spolu s množstvom osobitných predpisov
- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách v z.n.p.,
- zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a o sociálnej kuratele v z.n.p.,
- zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v z.n.p.,
- zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový
poriadok v z.n.p.,
- zákon č, 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p.,
- zákon č, 171/2005 Z. z. o hazardných hrách
v z.n.p.,

poskytovanie jednorazových dávok v hmotnej
núdzi

- zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej
núdzi v z.n.p.,

osvedčovanie
podpisov
a osvedčovanie listín

- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p.,
- zákon č. 599/2001 Z. z o osvedčovaní listín
a podpisov na listinách okresnými úradmi
a obcami v z.n.p.,

na

listinách

vybavovania sťažností na ochranu svojich práv
alebo pre nedostatky voči obci alebo jej
pracovníkom
voľby a ich agenda vrátane kandidátnych
listín, voličských zoznamov a delegačných
listín
oznámenia zhromaždení
oznamovanie verejných športových podujatí
oznamovanie verejných kultúrnych podujatí
prijímanie a vybavovanie petícií
prenesený výkon štátnej správy – agenda
ochrany ovzdušia
prenesený výkon štátnej správy – agenda
ochrany prírody a krajiny (vrátane povolení na
výrub drevín)
prenesený výkon štátnej správy – agenda
miestnych komunikácií
prenesený výkon štátnej správy – povolenia na
odber podzemných vôd
agenda odpadového hospodárstva
podávanie žiadostí o výpis a odpis z registra
trestov
agenda evidencie domov a bytov, ich
priestorových usporiadaní, technických
vybavení a ich geodetických dokumentácií
(geografický informačný systém)

- zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z.n.p.,
- zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach
výkonu volebného práva v z.n.p. a ostatné
platné právne predpisy súvisiace s jednotlivými
typmi volieb v SR
- zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom
práve v z.n.p.
- zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných
športových podujatí v z.n.p.
- zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych
podujatiach v z.n.p.,
- zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
v z.n.p.
- zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v z.n.p.
- zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a
krajiny v z.n.p.
- zákon č. 135/1961 Z. z. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v z.n.p.
- zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný
zákon) v z.n.p.
- zákon č. 79/2015Z. z. o odpadoch v z.n.p.
- zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov
v z.n.p.,
- zákon č, 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v z.n.p.,
zákon
č,
162/1995
Zb.
o katastri
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných
práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)

v z.n.p. a jeho vykonávacie predpisy,
- zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii
v z.n.p.
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p.,
- zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v z.n.p.,

evidencia správnych poplatkov
evidencia a vydávanie rybárskych lístkov
agenda
žiadostí
o prístup
k archívnym
registratúrnych záznamov
agenda štátneho fondu rozvoja bývania
evidencia cudzincov v obci
správa obecných pohrebísk

- zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v z.n.p.,
- zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a
registratúrach v z.n.p.,
- zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde
rozvoja bývania v z.n.p.,
- zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov
v z.n.p.,
- zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
v z.n.p.,

správa
trhových
miest
obce
(najmä
povoľovanie predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhovom mieste)
evidencia pamiatkového fondu na území obce

- zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach v z.n.p.,
-zákon č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom
podnikaní ( živnostenský zákon) v z.n.p.,
- zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu v z.n.p.,

vykonávania
marketingových
a zasielania oznamov o dianí v Obci

činností

§ 78 ods. 2 zákona o ochrane osobných
údajov v spojitosti s čl. 85 GDPR a osobitnými
zákonmi, v relevantných prípadoch na základe
súhlasu dotknutej osoby,

rozhodovania
o znížení
príspevku
na
čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole

- zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) v z.n.p.,

evidencie štatistických výkazov

- zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej
štatistike v z.n.p.

prenesený výkon štátnej správy – agenda
školstva a zdravotníctva

- zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a
na vyššie územné celky v z.n.p.,
- zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) v z.n.p.,

prijímania a vybavovania podnetov súvisiacich
s oznamovaním protispoločenskej činnosti

- zákon
č. 307/2014 Z. z. o niektorých
opatreniach
súvisiacich
s
oznamovaním
protispoločenskej činnosti v z.n.p.,

vykonávania finančnej kontroly a auditu
vykonávania publikačnej činnosti (vydávanie
časopisu Šenkvičan)

4.

- zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a
audite v z.n.p.,
- § 78 ods. 2 zákona o ochrane osobných
údajov v spojitosti s čl. 85 GDPR a osobitnými
zákonmi, v relevantných prípadoch na základe
súhlasu dotknutej osoby.

Zdroje čerpania osobných údajov
Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutých osôb, z registrov Obce
Šenkvice, verejne dostupných registrov a od ostatných orgánov verejnej moci
v súlade s GDPR, zákonom o ochrane osobných údajov a osobitnými

predpismi v rozsahu nevyhnutnom podľa týchto predpisov na dosiahnutie
účelu spracúvania. Údaje sa získavajú ako čiastočné alebo úplne.
Osobné údaje nie sú spracúvané na iný účel, ako za účelom, na ktorý boli
získané, ak tak neustanoví osobitný predpis. Ak bude úmysel ďalej spracúvať
osobné údaje na iný účel, ako na účel, na ktorý boli poskytnuté, je Obec
Šenkvice povinná poskytnúť dotknutej osobe informácie o spracúvaní
osobných údajov na tento účel.
5.

Rozsah spracovania osobných údajov
Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na
nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú. To znamená, že
osobné údaje sú spracované v rozsahu nevyhnutne potrebnom na vykonanie
jednotlivých úloh Obce Šenkvice, najmä v rozsahu uvedenom v právnom
základe spracúvania pre jednotlivé účely.

6.

Doba uchovávania osobných údajov
Obec Šenkvice uchováva osobné údaje po dobu trvania účelu a následne po
dobu vymedzenú v registratúrnom pláne v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.
z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje likvidujú podľa
registratúrneho poriadku v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o o archívoch
a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Záznamy z kamerového systému sa likvidujú najneskôr v lehote 15 dní odo
dňa ich vyhotovenia.

7.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov
Súhlasom dotknutej osoby sa rozumie akýkoľvek slobodne daný, konkrétny,
informovaný
a jednoznačný
prejav
vôle
dotknutej
osoby,
ktorým
prostredníctvom jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so
spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Súhlas dotknutej osoby sa
v podmienkach Obce Šenkvice získava len vtedy, ak sa neuplatňuje iný právny
dôvod na spracúvanie osobných údajov bez súhlasu. Poskytnutie osobných
údajov a udelenie súhlasu je v takomto prípade dobrovoľné. Ak sa osobné
údaje spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek
svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu
nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase
udelenom pred jeho odvolaním.

8.

Príjemcovia osobných údajov, príjemcovia v tretích krajinách
Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností
vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky (napr. súdy,
orgány činné v trestnom konaní, ústredné orgány štátnej správy a ostatné
ústredné orgány štátnej správy, iné orgány verejnej moci atď.) alebo nariadení
EÚ, ktoré sú priamo uplatniteľné a vykonateľné v Slovenskej republike alebo
sprostredkovateľom (akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá na
základe poverenia alebo zmluvy spracúva pre prevádzkovateľa osobné údaje

v mene prevádzkovateľa) v rámci zmluvných vzťahov v súlade s GDPR
a zákonom o ochrane osobných údajov.
Obec Šenkvice neuskutočňuje prenos osobných údajov príjemcom do tretích
krajín alebo medzinárodným organizáciám a ani takýto prenos nezamýšľa
vykonať.
9.

Ochrana práv dotknutých osôb
V súvislosti s osobnými údajmi si môžu dotknuté osoby uplatniť nasledovné
práva:
a) právo na potvrdenie a prístup k osobným údajom – v súlade s Čl. 15 GDPR
b) právo na opravu osobných údajov - v súlade s Čl. 16 a 19 GDPR
c) právo na výmaz osobných údajov - v súlade s Čl. 17 a 19 GDPR
d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - v súlade s Čl. 18 a 19
GDPR
e) právo na prenosnosť osobných údajov - v súlade s Čl. 20 GDPR
f) právo namietať spracúvanie osobných údajov - v súlade s Čl. 21 GDPR
g) právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať - v súlade s Čl. 7 GDPR
h) právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom
individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania - v súlade s Čl. 22 GDPR
Spôsob uplatnenie práv:
Predmetné práva si môže dotknutá osoba uplatniť:
a) písomne doručením žiadosti osobne do podateľne alebo poštou na adresu:
Obec Šenkvice, Nám. G. Kolinoviča 5, 900 81 Šenkvice,
b) elektronicky na e-mailovej adrese: asistent@senkvice.org
c) osobným odovzdaním písomnej žiadosti u zodpovednej osoby Obce
Šenkvice
Ak vzniknú oprávnené pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby, ktorá si
uplatnila svoje práva, Obec Šenkvice je oprávnená vykonať overenie jej
totožnosti napríklad vyžiadaním si dodatočných informácií, jej predvolaním, ak
je to účelné aj overením dokladu jej totožnosti alebo iným vhodným spôsobom.
Odpoveď na žiadosť dotknutej osoby sa vybavuje bezodplatne. To neplatí ak:
a) si dotknutá osoba uplatní opakované žiadosti o prístup k osobným údajom,
za poskytnutie ďalších kópií osobných údajov je Obec Šenkvice v súlade s
GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov oprávnená účtovať primeraný
poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom,
b) žiadosť dotknutej osoby je zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná
najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Obec Šenkvice je oprávnená od
dotknutej
osoby
požadovať
primeraný
poplatok
zohľadňujúci
administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie
alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na
základe žiadosti.

10. Právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane
osobných údajov a kontaktné údaje úradu na ochranu osobných údajov
Ak sa dotknutá osoba domnieva, že boli pri spracúvaní osobných údajov
Obcou Šenkvice porušené jej práva, má právo podať na Úrad na ochranu
osobných údajov (Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27) sťažnosť, resp. návrh na
začatie konania v súlade s § 100 zákona o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov.
Predtým však vždy kontaktujte zodpovednú osobu!

