OZNÁMENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov (č.18/2018 Zb.)
Názov prevádzkovateľa
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
Ulica, číslo, obec a PSČ
Štát
Právna forma
Štatutárny orgán prevádzkovateľa
Zodpovedná osoba
Sprostredkovateľ
Zodpovedná osoba

Obecný Úrad Lehôtka pod Brehmi
00 320 811
966 01 Lehôtka pod Brehmi č.22
Slovenská republika
Obecný úrad
Ing. Juraj Zaťko
Nie je
Nie je prevádzkovateľom poverený
Kontakt - info@thsconsulting.sk

Tieto Zásady sa vzťahujú na spracovanie osobných údajov prevádzkovateľom, ktorým je
Obecný úrad Lehôtka pod Brehmi
Vaše osobné údaje spracúvame v bežnej prevádzke obecného úradu a obecného zastupiteľstva v nasledovných agendách:
Evidencia obyvateľstva, Dane a poplatky, Pohrebníctvo, Kataster obce, Stavebný úrad, Aktivačná činnosť, Osvedčovanie podpisov a listín, Majetok
Účel spracúvania osoba prenajímanie, Obstarávanie, Rybárske lístky, Výrub stromov, Evidencia súkných údajov
romne hospodáriacich roľníkov, Drobné stavby, Sťažnosti, Voľby, Zastupiteľstvo.
Ďalej sú to agendy ktoré súvisia s evidenciou a aktualizáciou pracovných zmlúv,
predzmluvných a zmluvných vzťahov, prevádzky materskej škôlky a obecnej
knižnice.
Kategórie dotknutých
obyvatelia obce, klienti, zákonní zástupcovia (dieťa do 16 rokov vrátane), dodáosôb
vatelia
Právny základ spracúvania osobných údajov
Všetky osobné údaje spracúvame v rozsahu, ktorý nevyhnutný pre konkrétny účel a v súlade s príslušnými
zákonmi, akými sú:
Zákon369/1990 Z. z. o obecnom zriadení; Zákon 253/1998 Z.z. o evidencií obyvateľstva; Zákon 511/1992 Z.z.
o správe daní a poplatkov; Zákon 470/2005 Z.z. o pohrebníctve; Zákon 1/1967 Z.z. o správnom konaní;
Zákon 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku; Zákon 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a poplatkoch za komunálny odpad a drobné stavebné odpady; Zákon 154/1994 Z.z. o matrikách; Zákon
5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti; Zákon 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní; Zákon 311/2001 Z.z. Zákonník práce; Zákon 40/1964 Z.z. občiansky zákonník; Zákon 9/2010 Z.z. o sťažnostiach; Zákon 599/2001 Z.z.
o osvedčovaní podpisov na listinách; Zákon 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci; Zákon 599/2003 o pomoci
v hmotnej núdzi; Zákon 162/1995 Z.z. o katastre nehnuteľností; Zákon 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch; Zákon 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku; Zákon 162/1995 Z.z. o katastre nehnuteľností; Zákon 105/1990 Z.z. o súkromnom podnikaní; Zákon 138/1991 Zb. o majetku obcí; Zákon
182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov; Zákon 431/2002 Z.z. o účtovníctve;
Zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmov; Zákon 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní; Zákon 305/2013 Z.z.
o eGoverment; Zákon č. 306/2008 Z. z. o materských školách; Zákon 183/2000 Z. z. o knižniciach
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce; Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe; Zákon č. 552/2003 Z. z. o
výkone práce vo verejnom záujme; Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme; Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení Zákona
č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve; Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení; Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov; Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení; Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom
dôchodkovom sporení; Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti; Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade
príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca; 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. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností; Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia; Zákon č.
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce; Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti;
Pokiaľ osobné údaje nebudeme spracúvať v súlade s vymenovanými zákonmi, potom potrebujeme váš súhlas, ktorý je dobrovoľný a kedykoľvek odvolateľný.
Opis osobitných kategórií
osobných údajov

Osobné údaje spracúvame z dôvodu verejného záujmu; pre účel archivácie,
štatistický účel alebo na základe vášho súhlasu.
Výpočet osobných údajov súvisí s kategóriami dotknutých osôb: meno
a priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, trvalé alebo prechodné bydlisko,
Rozsah osobných údajov
rodné číslo, štátna príslušnosť, národnosť, telefón, mailová adresa; názov subjektu a adresa, telefón, mailová adresa, IČO, DIČ. O bližšie informácie môžete
požiadať prostredníctvom kontaktnej mailovej adresy info@thsconsulting.sk
Súvisí s lehotou určenou v prípade archivácie jednotlivých záznamov. Presná
Doba uchovávania
lehota uloženia (archivácie) je v súlade so Smernicou registratúrny poriadok
a plán.
Príslušnému ministerstvu SR v závislosti od spracúvanej agendy, Finančné riadiV súlade s legislatívnymi
teľstvo, Štatistický úrad, Ústredný portál verejnej správy, Zdravotné poisťovne,
povinnosťami sa osobné
Sociálna poisťovňa, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Súdy orgány činné
údaje poskytujú
v trestnom konaní, Exekútor. V prípade kontroly Dozornému úradu (Úrad na
ochranu osobných údajov).
Osobné údaje sa nezverejňujú.
Prenos do tretých krajín alebo medzinárodných organizácií nie je.
Prevádzkovateľ eliminoval možné riziká tým, že prijal primerané technické a prevádzkové zabezpečenie,
ktoré pravidelne kontroluje a vyhodnocuje.
Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením.
Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 25.5.2018.

