Prevádzkovateľ
Sídlo
Štatutárny orgán
IČO
Kontakt
Zodpovedná osoba

Lehota na výmaz OÚ

Informácie o prevádzkovateľovi
Obec Malý Čepčín
Malý Čepčín 14, 038 45 Malý Čepčín
Ing. Miroslava Sumková, starostka
316784
starosta@malycepcin.sk, +421 915 445 239
zodpovednaosoba@malycepcin.sk
Základné informácie
stanovená v registratúrnom poriadku obce

Automatizované
Osobné údaje nebudú použité na automatizované
individuálne profilovanie individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
vrátane rozhodovania

Kategória príjemcov

Kategória príjemcov
Označenie tretej krajiny
alebo medzinárodnej
organizácie
Bezpečnostné opatrenia

v prípade využívania elektronických služieb DCOM sprostredkovateľ združenie DEUS a sprostredkovateľ
konzorcium PosAm spol. s r.o. a DATALAN a.s.
k osobným údajom dotknutých osôb má prístup iný
oprávnený subjekt, obvykle subjekt oprávnený na
základe zákona, advokát a pod.
prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje

Smernica - technické a organizačné opatrenia

Účel

Právny základ

Kategória dotknutých osôb

Kategória osobných
údajov
Všeobecná kategória OU*

Vedenie agendy v súvislosti s aktivačnou činnosťou formou
menších obecných služieb

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

Dlhodobo nezamestnané osoby

Plnenie povinností v zmysle Zákona o civilnej ochrane
obyvateľstva.

Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva

fyzické osoby - civilná ochrana

Všeobecná kategória OU* + Okresný úrad
Osobitná kategória
osobných údajov

evidencia zmlúv, zmluvné vzťahy a predzmluvné vzťahy

spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre plnenie zmluvy,
predzmluvné vzťahy

fyzické osoby - účastníci zmluvy, fyzické
osoby - štatutárny orgán alebo osoby
oprávnené konať v mene účastníka
zmluvy, fyzické osoby - zmluvné strany,
fyzické osoby - budúci a predchádzajúci
účastníci
zmluvných vzťahov, zamestnanci účastníkov
predzmluvných a zmluvných vzťahov

Všeobecná kategória OU*
potrebná k
uzatvoreniu a plneniu
zmluvy

DHZ:
Evidencia členov DHZ, zaplatených členských poplatkov,
účastníkov rôznych súťaží a iných spoločenských podujatí.
Zabezpečenie odbornej prípravy členov DHZ.
Vymenovanie veliteľa DHZ – obecné zastupiteľstvo na návrh
starostu obce.
Vymenovanie preventivára obce s odbornou spôsobilosťou obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce.

Ústava Slovenskej republiky
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Zákon č. 314/2001 Zb. o ochrane pred požiarmi

členovia DHZ, dotknuté fyzické osoby

Všeobecná kategória OU*
Osobitná kategória
osobných údajov

Vydávanie osvedčení pre samostatne hospodáriacich roľníkov. Zákon č. 105/1990 Z. z. v znení n. p. o súkromnom podnikaní občanov žiadateľ

Všeobecná kategória OU*
+ identifikátor

Evidencia podnikateľských subjektov v obci

Zákon č. 105/1990 Z. z. v znení n. p. o súkromnom podnikaní občanov podnikatelia - údaje o fyzických osobách

Všeobecná kategória OU*

Evidencia hrobových miest

zákon č.470/2005 Z. z. o pohrebníctve
v zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
Zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky
držania psov
Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva., Zákon č.
319/2002 Z. z. o obrane SR, Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v
krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, Zákon č.
179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácií.

pozostalý

Všeobecná kategória OU*

držiteľ psa

Všeobecná kategória OU*

fyzické osoby, ktorých sa týka hospodárska
mobilizácia

Všeobecná kategória OU* +
Osobitná kategória
osobných údajov

Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach v znení n.p.

fyzické osoby evidované ako čitatelia

Všeobecná kategória OU*

Evidencia držiteľa psov.
Jednotný informačný systém hospodárskej mobilizácie
(JISHM) - Osobné údaje zamestnancov obce sú spracúvané za
účelom zhromaždenia a evidencie údajov o obci.

Obecná knižnica - osobné údaje sú spracúvané pre potrebu
evidencie čitateľov a výpožičiek.

Kategória príjemcov
Úrad práce a sociálnych vecí a
rodiny

Úrad vlády Slovenskej
republiky, súdy, orgány činné v
trestnom konaní, banky,
poisťovne, advokátske
kancelárie, príslušné okresné
úrady - katastrálne odbory,
verejnosť, druhá zmluvná
strana, verejnosť, iný
oprávnený subjekt
Územný výbor dobrovoľnej
požiarnej ochrany SR

Vykonávanie kontroly a auditu

Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite

fyzické osoby, ktorých sa kontrola a audit chýba Všeobecná kategória OU* + oprávnené osoby, Spoločný obecný
Osobitná kategória
úrad (Mesto Turčianske Teplice)
osobných údajov

Osvedčovanie podpisov a listín sa realizuje na základe
požiadaviek klientov.

Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách
okresnými úradmi a obcami
Zákon č. 105/1951 Zb. o správnych poplatkoch
Ústava Slovenskej republiky
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách
Zákon č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku
Zákon č. 418/2002 Z. z. o výpise z registra trestov
Zákon č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
Zákon č. 36/2005 Z. z. zákon o rodine
Vyhl. č. 302/1994 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o matrikách
Zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky

Fyzické osoby, ktoré si dali osvedčiť listiny
alebo podpisy na obecnom úrade.

Všeobecná kategória OU*

občania Slovenskej republiky - fyzické osoby

Všeobecná kategória OU*
+ identifikátor

CISMA

Osobné údaje sú spracúvané za účelom vedenia evidencie
občanov s trvalým a s prechodným pobytom v obci.

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytov občanov SR a registri
obyvateľov Slovenskej republiky

občania obce - fyzické osoby

Všeobecná kategória OU*
+ identifikátor

Centrálna ohlasovňa; REGOB

Výber daní z nehnuteľnosti

zákon č. 5822004 Z. z. o miestnych daniach a miestnosm poplatku za
KO a drobné stavebné odpady

daňovníci

Všeobecná kategória OU*

Platobný styk

zákon č. 510/2002 o platobnom styku

osoby, ktoré sú účastníkom platobného styku

Všeobecná kategória OU*

Osobné údaje sú spracúvané ako podkladový materiál pre
vyhotovenie rozhodnutí o
vyrubení z miestnych daní a platobných výmerov poplatkov.

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Zákon č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky
držania psov
Všeobecné záväzné nariadenia obce

osoby vlastniace nehnuteľnosti v katastrálnom
území obce, osoby produkujúce
komunálny odpad a drobný stavebný odpad,
osoby vlastniace psov na území obce

Všeobecná kategória OU*
+ identifikátor

Osobné údaje sú spracúvané pri vedení matriky (narodenia,
úmrtia, sobáše).

Združenie Deus

Pracovné zmluvy, dohody - plnenie povinností zamestnávateľa Ústava Slovenskej republiky
súvisiace s pracovným pomerom. (o.i. aj zmluvy, dohody,
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
dohody o hmotnej zodpovednosti, stravné lístky, sociálny fond) Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme
Súvisiace právne predpisy
Zákon č. 5/2004 o službách zamestnanosti
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení
Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej
neschopnosti zamestnanca
Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
Zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde
Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov

Uchádzači o zamestnanie, Zamestnanci,
Manželia alebo Manželky zamestnancov,
Vyživované deti zamestnancov, Rodičia
vyživovaných detí zamestnancov, Blízke
osoby, Bývalí zamestnanci
Uchádzači o zamestnanie z Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny SR vykonávajúcich u
prevádzkovateľa absolventskú prax.
Uchádzači o zamestnanie z ÚPSVaR SR
vykonávajúci u prevádzkovateľa aktivačnú
činnosť formou menších obecných služieb pre
obec alebo formou menších služieb pre
samosprávny kraj.
Študenti vysokých škôl na odbornej praxi,
Žiaci stredných škôl na odbornej praxi.

Všeobecná kategória OU* Úrad práce, sociálnych vecí a
+ identifikátor + osobitná
rodiny SR
kategória osobných údajov Zdravotná poisťovňa, Sociálna
poisťovňa
Spoločný obecný úrad (Mesto
Turčianske Teplice)

Mzdy a personalistika - povinnosti - starosta.

Ústava Slovenskej republiky
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
Zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest
Súvisiace právne predpisy
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporeníZákon č.
462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
zamestnanca
Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
Zákon č. 431/2002 Z.z. o učtovníctve

starosta

Všeobecná kategória OU* Úrad práce, sociálnych vecí a
+ identifikátor + osobitná
rodiny SR
kategória osobných údajov Zdravotná poisťovňa, Sociálna
poisťovňa
Spoločný obecný úrad (Mesto
Turčianske Teplice)

Odvodové povinnosti - zdravotná poisťovňa, sociálna
poisťovňa. Plnenie daňovej povinnosti.

Zákon č. 593/2003 Z.z. o dani z príjmov
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme
Súvisiace právne predpisy
Zákon č. 5/2004 o službách zamestnanosti
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení
Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej
neschopnosti zamestnanca
Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

zamestnanci

Všeobecná kategória OU* Úrad práce, sociálnych vecí a
+ identifikátor + osobitná
rodiny SR
kategória osobných údajov Zdravotná poisťovňa, Sociálna
poisťovňa
Spoločný obecný úrad (Mesto
Turčianske Teplice)

BOZP, PO: Spracovávanie personálnej agendy plnenie
povinností obce ako zamestnávateľa voči na úseku bezpečnosti
a ochrany zdravia. Lekárske prehliadky. Ochranné pracovnné
prostriedky.

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
Zákon č. 5/2004 o službách zamestnanosti

Zamestnanci
Uchádzači o zamestnanie z Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny SR vykonávajúcich u
prevádzkovateľa absolventskú prax.
Uchádzači o zamestnanie z ÚPSVaR SR
vykonávajúci u prevádzkovateľa aktivačnú
činnosť formou menších obecných služieb pre
obec alebo formou menších služieb pre
samosprávny kraj.
Študenti vysokých škôl na odbornej praxi,
Žiaci stredných škôl na odbornej praxi.

Všeobecná kategória OU*
Osobitná kategória
osobných údajov (údaje o
zdraví)

Externá spoločnosť – zodpovedná
za BOZP, PO
Spoločný obecný úrad (Mesto
Turčianske Teplice)

Zrážky zo mzdy

súhlas dotknutej osoby, osobitný zákon

povinná osoba

Všeobecná kategória OU*
Osobitná kategória
osobných údajov (údaje o
zdraví)

exekútor, oprávnená osoba
Spoločný obecný úrad (Mesto
Turčianske Teplice)

Školenia, kurzy a vzdelávanie

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

účastníci školení a kurzov

Všeobecná kategória OU*

externé spoločnosti realizujúce
školenia a kurzy

Príprava podkladov pre rokovanie obecného zastupiteľstva a
jednotlivých komisií. Vzájomná komunikácia v rámci obce starosta, poslanci, členovia komisií.

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Poslanci obecného zastupiteľstva
Dotknuté osoby v zmysle podkladov pre
rokovanie obecného zastupiteľstva

Všeobecná kategória OU*

Spracúvanie informácií o poslancoch obecného zastupiteľstva.
Organizácia obecného zastupiteľstva. Úhrada odmeny za
výkon funkcie poslanca obecného zastupiteľstva.

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)

poslanci obecného zastupiteľstva

Všeobecná kategória OU*
Osobitné kategórie
osobných údajov (politická
príslušnosť, údaje o zdraví)

Spracovávanie informácií o členoch komisií. Organizácia
obecného zastupiteľstva. Úhrada odmeny za výkon činnosti
člena komisie.

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)

členovia komisií

Všeobecná kategória OU*
Osobitné kategórie
osobných údajov (údaje o
zdraví)

Zverejňovanie osobných údajov poslancov a členov komisií na Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
webovej stránke obce a v priestoroch obecného úradu

poslanci obecného zastupiteľstva, členovia
komisií

Zverejňovanie súkromného telefónného čísla poslancov na
webovej stránke obce a v priestoroch obecného úradu

zverejňovanie telefónneho čísla sa uskutočňuje na základe písomného
súhlasu poslanca obecného zastupiteľstva

poslanci obecného zastupiteľstva, členovia
komisií

Poskytovanie návratných a nenávratných dotácií (o.i. dotácia
na dieťa v centre voľného času (záujmové krúžky), dotácie
športovým a iným spoločenským organizáciám).

Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy žiadateľ, účastník konania
Všeobecné záväzné nariadenie obce

Spoločný obecný úrad (Turčianske
Teplice)
Sociálna poisťovňa
Zdravotná poisťovňa
Finančná správa
Obyvatelia obce

Spoločný obecný úrad (Turčianske
Teplice)
Sociálna poisťovňa
Zdravotná poisťovňa
Finančná správa
Obyvatelia obce
Všeobecná kategória OU*, Návštevníci webovej stránky, osoby
informácia o tom, či
ktoré prídu do priestorov obecného
poslanec vykonáva mandát úradu
ako nezávislý alebo ako
kandidát politického
subjektu
Všeobecná kategória OU* Návštevníci webovej stránky, osoby
ktoré prídu do priestorov obecného
úradu
Všeobecná kategória OU* Organizácia, ktorej bola poskytnutá
+ identifikátor
dotácia.

Poskytovanie služieb vo verejnom záujme (organizovanie
občianskeho svadobného obradu, organizovanie občianskej
rozlúčky so zosnulým, uvítanie detí do života, vyhlasovanie v
obecnom rozhlase, oznamovanie strát a nálezov)

Zákon č. 36/2005 Z.Z. o rodine
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

žiadateľ, žiadateľ do 15 rokov, zákonný
zástupca žiadateľa, účastníci konania

Všeobecná kategória OU*

obyvatelia obce - vyhlasovanie,
účastníci obradu

Zhromaždenie a združovanie: Oznamovanie o zvolaní
Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve
zhromaždenia občanov a o konaní rôznych verejných podujatí. Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach
Organizácia rôznych verejných podujatí a súťaží
Zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí
uskutočňovaných v rámci verejných podujatí (stolnotenisový
turnaj, Deň rodiny – strelecká súťaž).

fyzické osoby

Všeobecná kategória OU*

Obyvatelia obce.
Návštevníci webovej stránky obce
www.malycepcin.sk.

Vymáhanie pohľadávok.

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Zákon č. 105/1951 Zb. o správnych poplatkoch
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Zákon č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky
držania psov

Dlžníci

Všeobecná kategória OU*

Orgány konajúce v rámci konania o
priestupku
Orgány činné v trestnom konaní
Súdne orgány
Prokuratúra
Exekútorské úrady
Orgány verejnej správy a iné
oprávnené subjekty

Rozhodovanie v priestupkovom konaní.

Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
Zákon č. 71/1967 Zb. Správny poriadok
Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromaždovacom práve
Zákon č. 245/2008 Z. z. Školský zákon
Zákon č. 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a v školskej
samospráve

účastníci konania

Všeobecná kategória OU* +
Osobitná kategória
osobných údajov

Registratúra - osobné údaje pre registratúrne stredisko sa
Vyhláška č. 628/2002 Zb. Ministerstva vnútra SR, ktorou sa
nespracovávajú, ale len uchovávajú. Osobné údaje sú obsahom vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach,
dokumentov, ktoré sú uložené v archíve.
zákon č. 395/2002 Zb. o archívoch a registratúrach, zákon č. 241/2001
Zb. o ochrane utajovaných skutočností, Registratúrny poriadok a
registratúrny plán.

fyzické osoby, ktorých osobné údaje sa
nachádzajú v registratúrach

Všeobecná kategória OU* +
Osobitná kategória
osobných údajov

Evidencia pošty

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach

fyzické osoby, ktorých osobné údaje sa
nachádzajú v evidencii pošty

Všeobecná kategória OU*

Vydávanie a evidencie vydaných rybárskych lístkov.

Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve.

žiadatelia o rybársky lístok

Všeobecná kategória OU*

Osobné údaje sú spracúvané pre vydanie rozhodnutí v
sociálnej oblasti (o.i. poskytovanie jednorazovej dávky v
hmotnej núdzi, poskytovanie základného sociálneho
poradenstva, požičanie zdravotných pomôcok, umiestnenie v
sociálnom ústave) a pre spracovanie príspevku na obedy –
občania obce v dôchodkovom veku.

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi

žiadateľ, člen domácnosti žiadateľa, rodinný
príslušník žiadateľa, občan obce v
dôchodkovom veku

Všeobecná kategória OU*
+ identifikátor

Spoločný obecný úrad (Mesto
Turčianske Teplice)

Vydávanie rozhodnutí v stavebnom konaní.

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike
Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike
Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
Zákon č. 105/1951 Zb. o správnych poplatkoch

žiadateľ, účastník konania

Všeobecná kategória OU*

účastníci konania, Spoločný obecný
úrad (Mesto Turčianske Teplice)

Záväzné stanoviská cestného správneho orgánu.

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

žiadateľ, účastník konania

Všeobecná kategória OU*

účastníci konania, Spoločný obecný
úrad (Mesto Turčianske Teplice)

Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného
čísla

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Vyhláška MV SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb

účastník konania

Všeobecná kategória OU*

Okresný úrad (katastrálny odbor)

Evidencia stavieb.

Vyhláška MV SR č. 31/2003 o označovaní ulíc a číslovaní stavieb.

vlastník stavby

Všeobecná kategória OU*

plnenie povinností zriaďovateľa ZŠ s MŚ (zoznam detí, žiakov Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v
v rámci ZŠ s MŠ, prerokováva plán kontinuálneho vzdelávania znení neskorších predpisov
a pod.).
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve

Riaditeľ ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Všeobecná kategória OU*
obce
Deti a žiaci ZŠ s MŠ

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy alebo
školského zariadenia.

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v
znení neskorších predpisov
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve

Uchádzači o pracovnú pzíciu: Riaditeľ ZŠ s
MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Všeobecná kategória OU*

členovia výberovej komiesie

Spracovávanie ekonomicko – účtovej agendy.

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení
zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy

fyzické osoby, ktorý údaje sa spracúvávajú v
rámci ekonocko - účtovnej agendy

Všeobecná kategória OU*

Finančná správa a iné oprávnené
subjekty.
Spoločný obecný úrad (Mesto
Turčianske Teplice)

Vedenie kroniky obce

spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci
zverenej prevádzkovateľovi

osoby zmienené v kronike

Všeobecná kategória OU*

Správa, hospodárenie a nakladanie s majetkom (vrátane
Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
verejného obstarávania) (o.i. predaj hnuteľného majetku obce, Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
predaj ostatného nehnuteľného majetku obce, prenájom
hnuteľného majetku obce, prenájom ostatného nehnuteľného
majetku obce, elektronické verejné obstarávanie, poskytovanie
súťažných podkladov pre verejné obstarávanie).

žiadateľ, účastník konania

Všeobecná kategória OU*

Osobné údaje sú spracúvané pri organizačnom zabezpečení
volieb (o.i. zoznam zaregistrovaných kandidátov, zoznam
voličov, zoznam členov komisie, vydávanie voličských
preukazov) a referend.

Ústava Slovenskej republiky
Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva

žiadateľ, kandidáti na volené funkcie, členovia
volebnej komisie, zapisovateľ, voliči

Všeobecná kategória OU
volebné komisie, verejnosť (voliči)
*+ identifikátor + osobitné
kategórie osobných údajov
(údaje odhaľujúce politické
názory)

prešetrovanie podnetov podľa
zákona č. 307/2014 Z. z. o
niektorých opatreniach súvisiacich s
oznamovaním protispoločenskej
činnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
evidencia a vybavovanie
uplatnených práv dotknutých osôb

zákon č. 307/2014 Z. z. o
niektorých opatreniach súvisiacich s
oznamovaním protispoločenskej
činnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

osoby, ktoré podali podnet a ktoré
sú prešetrované

Všeobecná kategória OU* a Ministerstvo spravodlivosti SR,
údaje potrebné na
súdy, orgány činné v trestnom
prešetrenie podnetu
konaní

zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, Nariadenie
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a
o voľnom pohybe takýchto údajov

osoby, ktoré podali žiadosť alebo
uplatnili svoje práva

Všeobecná kategória OU*

Elektronická schránka na IS verejnej správy (VS) na ÚPVS Účelom spacovávania osobných údajov v IS je poskytovanie
služieb a informácií verejnosti prostredníctvom spoločného
prístupového miesta v sieti internet podľa zákona č. 275/2006
Z. z. o informačných systémoch verejnej správy, ktorého
správcom je Úrad vlády SR.

Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy,
Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o
štandardoch pre informačné systémy verejnej správy,Zákon č.
305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente).

fyzické osoby, ktorých osobné údaje sa
nachádzajú v elektronickej korešpondencií cez
schránku ÚPVS a elektronickú podateľňu
DCOM, okruh nie je bližšie vymedzený

Všeobecná kategória OU*

Vybavovanie petícií, sťažností a podnetov

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach

Podávateľ, Sťažovateľ, Zástupca sťažovateľa,
Všeobecná kategória OU*
iné fyzické osoby, ktorých údaje sú nevyhnutné
na vybavovanie sťažností, Signatári petície
Člen petičného výboru, Kontaktná osoba

Osoby, ktorých sa sťažnosť, resp.
podnet týka

Evidencia návrhov a žiadostí o vydanie povolenia na výrub
stromov.

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

žiadatelia

Všeobecná kategória OU*

Navrhovateľ, Žiadateľ, Oznamovateľ, Notár

Všeobecná kategória OU*
+ identifikátor

účastníci konania + zverejňovanie v
zmysle Zákona o ochrane prírody a
krajiny
Verejnosť – dražby, žiadateľ o
informácie.

Zverejňovanie a poskytovanie informácií:
Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách
Oznamovanie o konaní dražby, poskytovanie informácií podľa Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
zákona o slobodnom prístupe k informáciám, potvrdzovanie
výšky pohľadávok voči obci, povoľovanie prístupu k
archívnym dokumentom a registratúrnym záznamom. Vedenie
evidencie zmlúv, objednávok, faktúr a zverejňovanie zmlúv
objednávok, faktúr podľa zákona o slobodnom prístupe k
informáciám.

* Všeobecná kategória OU - bežné osobné údaje ako napr.:

Účastníci konania
Úrad pre verejné obstarávanie
Okresný úrad (katastrálny odbor)
Spoločný obecný úrad (Mesto
Turčianske Teplice)
Zverejňovanie v zmysle Zákona o
slobodnom prístupe k informáciám
a Zákona o verejnom obstarávaní

Úrad na ochranu osobných údajov

