Záznam o spracovateľských činnostiach
Zástupca prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa

Identifikačné a kontaktné
údaje

Prevádzkovateľ

prevádzkovateľa

Sprostredkovateľ

Zodpovedná osoba

Meno / Názov

Mesto Gabčíkovo

IČO

00305391

Adresa
Email

Hlavná 1035/29, 930 05
Gabčíkovo
gabcikovo@gabcikovo.sk

gdpr@gabcikovo.sk

Tel./Mobil

+421 31 559 41 01

0905310652

Účel
Právny základ

Bc. Hajnalka Olláryová

Osobné údaje sú spracúvané pri vedení matriky (narodenia, úmrtia, sobáše).
Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení n. p., Zákon č. 124/2015 Z.z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, zákon č.
36/2005 Z.z. o rodine v znení n.p.

Kategória dotknutých osôb

občania obce a iné fyzické osoby

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje (+ identifikátor)

Lehota na vymazanie osobných údajov

podrobnejšie v registratúrnom pláne Mesta Gabčíkovo

Kategória príjemcov

CISMA

Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné /

Informačný systém

Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica - Bezpečnostná
politika

Matrika / CISMA + Matrika (DOS)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa
Identifikačné a kontaktné
údaje

Zástupca
prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ

Sprostredkovateľ

Zodpovedná osoba

Meno / Názov

Mesto Gabčíkovo

Bc. Hajnalka Olláryová

IČO

00305391

Adresa
Email

Hlavná 1035/29, 930 05
Gabčíkovo
gabcikovo@gabcikovo.sk

gdpr@gabcikovo.sk

Tel./Mobil

+421 31 559 41 01

0905310652

Účel

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

Právny základ

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení a evidencií pobytu občanov v znení n.p.

Kategória dotknutých osôb

občania obce

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje (+ identifikátor)

Lehota na vymazanie osobných údajov

podrobnejšie v registratúrnom pláne Mesta Gabčíkovo

Kategória príjemcov

REGOB

Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné /

Informačný systém

Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica - Bezpečnostná
politika

Evidencia obyvateľstva / REGOB+CO+RA+IOMO

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa
Identifikačné a kontaktné
údaje

Zástupca
prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ

Sprostredkovateľ

Zodpovedná osoba

Meno / Názov

Mesto Gabčíkovo

IČO

00305391

Adresa
Email

Hlavná 1035/29, 930 05
Gabčíkovo
gabcikovo@gabcikovo.sk

gdpr@gabcikovo.sk

Tel./Mobil

+421 31 559 41 01

0905310652

Účel
Právny základ
Kategória dotknutých osôb

Bc. Hajnalka Olláryová

Osobné údaje sú spracúvané ako podkladový materiál pre vyhotovenie rozhodnutí o
vyrubení z miestnych daní.
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov.
fyzické osoby vlastniace nehnuteľnosti v katastrálnom území obce, osoby produkujúce
komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje (+ identifikátor)

Lehota na vymazanie osobných údajov

podrobnejšie v registratúrnom pláne Mesta Gabčíkovo

Kategória príjemcov

---

Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné /

Informačný systém

Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica - Bezpečnostná
politika

Miestne dane

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa
Identifikačné a kontaktné
údaje

Zástupca
prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ

Sprostredkovateľ

Zodpovedná osoba

Meno / Názov

Mesto Gabčíkovo

IČO

00305391

Adresa
Email

Hlavná 1035/29, 930 05
Gabčíkovo
gabcikovo@gabcikovo.sk

gdpr@gabcikovo.sk

Tel./Mobil

+421 31 559 41 01

0905310652

Účel
Právny základ
Kategória dotknutých osôb

Bc. Hajnalka Olláryová

Osobné údaje sú spracúvané ako podkladový materiál pre vyhotovenie platobných
výmerov poplatkov.
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov.
fyzické osoby produkujúce komunálny odpad a drobný stavebný odpad v katastrálnom
území obce

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje (+ identifikátor)

Lehota na vymazanie osobných údajov

podrobnejšie v registratúrnom pláne Mesta Gabčíkovo

Kategória príjemcov

---

Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné /

Informačný systém

Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica - Bezpečnostná
politika

Poplatky

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa
Identifikačné a kontaktné
údaje

Zástupca
prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ

Sprostredkovateľ

Zodpovedná osoba

Meno / Názov

Mesto Gabčíkovo

IČO

00305391

Adresa
Email

Hlavná 1035/29, 930 05
Gabčíkovo
gabcikovo@gabcikovo.sk

gdpr@gabcikovo.sk

Tel./Mobil

+421 31 559 41 01

0905310652

Účel
Právny základ

Bc. Hajnalka Olláryová

IS v súčasnosti neobsahuje osobné údaje. Osobné údaje môžu byť spracúvané napr. pre
potrebu vyplácania dávok v hmotnej núdzi a pod.
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č.
554/2003 Z. z. o prevode a prechode nehnuteľností, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení.

Kategória dotknutých osôb

fyzické osoby prichádzajúce s prevádzkovateľom do obchodného styku

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje

Lehota na vymazanie osobných údajov

podrobnejšie v registratúrnom pláne Mesta Gabčíkovo

Kategória príjemcov

---

Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné /

Informačný systém

Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica - Bezpečnostná
politika

Ekonomika, účtovníctvo, majetok + RIS-SAM

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa
Identifikačné a kontaktné
údaje

Prevádzkovateľ

Zástupca
prevádzkovateľa

Sprostredkovateľ

Zodpovedná osoba

Meno / Názov

Mesto Gabčíkovo

IČO

00305391

Adresa
Email

Hlavná 1035/29, 930 05
Gabčíkovo
gabcikovo@gabcikovo.sk

gdpr@gabcikovo.sk

Tel./Mobil

+421 31 559 41 01

0905310652

Účel

Právny základ

Bc. Hajnalka Olláryová

Osobné údaje sú spracúvané ako podkladový materiál pre vypracovávanie písomností
priamo súvisiacich s pracovným pomerom zamestnanca, poistných zmlúv a ich dodatkov,
pre hlásenia a odvody kompetentným orgánom štátnej správy a územnej samosprávy.
Informačný systém je spracúvaný v elektronickej aj písomnej forme.
zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č.
43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovomsporení v znení neskorších predpisov, zákona č.
650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

Kategória dotknutých osôb

zamestnanci

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje (+ identifikátor)

Lehota na vymazanie osobných údajov

podrobnejšie v registratúrnom pláne Mesta Gabčíkovo

Kategória príjemcov

Sociálna poisťovňa

Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné /

Informačný systém

Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica - Bezpečnostná
politika

Mzdy a personalistika

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa
Identifikačné a kontaktné
údaje

Prevádzkovateľ

Zástupca
prevádzkovateľa

Sprostredkovateľ

Zodpovedná osoba

Meno / Názov

Mesto Gabčíkovo

Bc. Hajnalka Olláryová

IČO

00305391

Adresa
Email

Hlavná 1035/29, 930 05
Gabčíkovo
gabcikovo@gabcikovo.sk

gdpr@gabcikovo.sk

Tel./Mobil

+421 31 559 41 01

0905310652

Účel

Osobné údaje sú spracúvané za účelom vydávania rozhodnutí v správnom konaní.

Právny základ

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení n.p., zákon č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení n.p., vyhláška MŽP č. 453/2000 Z. z.

Kategória dotknutých osôb

občania obce a iné fyzické osoby

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje

Lehota na vymazanie osobných údajov

podrobnejšie v registratúrnom pláne Mesta Gabčíkovo

Kategória príjemcov

st.úrad, kataster

Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné /

Informačný systém

Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica - Bezpečnostná
politika

Stavebný úrad drobné stavby

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa
Identifikačné a kontaktné
údaje

Zástupca
prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ

Sprostredkovateľ

Zodpovedná osoba

Meno / Názov

Mesto Gabčíkovo

IČO

00305391

Adresa
Email

Hlavná 1035/29, 930 05
Gabčíkovo
gabcikovo@gabcikovo.sk

gdpr@gabcikovo.sk

Tel./Mobil

+421 31 559 41 01

0905310652

Účel
Právny základ
Kategória dotknutých osôb

Bc. Hajnalka Olláryová

Osobné údaje sú spracúvané za účelom poskytovania opatrovateľskej služby.
Zákon č. 485/2013 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení n.p.
poberatelia sociálnych služieb, ich rodinní príslušníci a iní klienti, ktorí tvoria okruh
dotknutých osôb vymedzený podľa ods.2, §94c Zákona č. 485/2013 Z.z.

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje (+ identifikátor)

Lehota na vymazanie osobných údajov

podrobnejšie v registratúrnom pláne Mesta Gabčíkovo

Kategória príjemcov

---

Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné /

Informačný systém

Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica - Bezpečnostná
politika

Opatrovateľská služba

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa
Identifikačné a kontaktné
údaje

Zástupca
prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ

Sprostredkovateľ

Zodpovedná osoba

Meno / Názov

Mesto Gabčíkovo

Bc. Hajnalka Olláryová

IČO

00305391

Adresa
Email

Hlavná 1035/29, 930 05
Gabčíkovo
gabcikovo@gabcikovo.sk

gdpr@gabcikovo.sk

Tel./Mobil

+421 31 559 41 01

0905310652

Účel

Osvedčovanie podpisov a listín sa realizuje na základe požiadaviek klientov.

Právny základ

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

Kategória dotknutých osôb

občania obce a iné fyzické osoby

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje (+ identifikátor)

Lehota na vymazanie osobných údajov

podrobnejšie v registratúrnom pláne Mesta Gabčíkovo

Kategória príjemcov

---

Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné /

Informačný systém

Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica - Bezpečnostná
politika

Osvedčovanie podpisov a listín

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa
Identifikačné a kontaktné
údaje

Zástupca
prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ

Sprostredkovateľ

Zodpovedná osoba

Meno / Názov

Mesto Gabčíkovo

IČO

00305391

Adresa
Email

Hlavná 1035/29, 930 05
Gabčíkovo
gabcikovo@gabcikovo.sk

gdpr@gabcikovo.sk

Tel./Mobil

+421 31 559 41 01

0905310652

Účel

Právny základ
Kategória dotknutých osôb

Bc. Hajnalka Olláryová

Osobné údaje slúžia na vypracovanie dohôd o zaradení uchádzača o zamestnanie na
vykonávanie aktivačnej činnosti podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti.
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v
znení n.p., zákon č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme.
dlhodobo nezamestnaní na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny s trvalým pobytom v
obci

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje

Lehota na vymazanie osobných údajov

podrobnejšie v registratúrnom pláne Mesta Gabčíkovo

Kategória príjemcov

---

Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné /

Informačný systém

Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa

Aktivačná činnosť formou menších obecný služieb

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa
Identifikačné a kontaktné
údaje

Zástupca
prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ

Sprostredkovateľ

Zodpovedná osoba

Meno / Názov

Mesto Gabčíkovo

IČO

00305391

Adresa
Email

Hlavná 1035/29, 930 05
Gabčíkovo
gabcikovo@gabcikovo.sk

gdpr@gabcikovo.sk

Tel./Mobil

+421 31 559 41 01

0905310652

Účel
Právny základ

Bc. Hajnalka Olláryová

Osobné údaje sú spracúvané za účelom vedenia evidencie o poberateľoch dávok v
hmotnej núdzi.
Zákon č. 195/1998 Zb. o sociálnej pomoci v znení n. p., zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci
v hmotnej núdzi, zákon č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení n. p., zákon č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Kategória dotknutých osôb

žiaci ZŠ/deti MŠ a ich rodičia, prípadné iní právni zástupcovia

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje

Lehota na vymazanie osobných údajov

podrobnejšie v registratúrnom pláne Mesta Gabčíkovo

Kategória príjemcov

---

Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné /

Informačný systém

Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica - Bezpečnostná
politika

Poberatelia dávok v hmotnej núdzi

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa
Identifikačné a kontaktné
údaje

Zástupca
prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ

Sprostredkovateľ

Zodpovedná osoba

Meno / Názov

Mesto Gabčíkovo

Bc. Hajnalka Olláryová

IČO

00305391

Adresa
Email

Hlavná 1035/29, 930 05
Gabčíkovo
gabcikovo@gabcikovo.sk

gdpr@gabcikovo.sk

Tel./Mobil

+421 31 559 41 01

0905310652

Účel

Osobné údaje sú spracúvané za účelom vydávania a evidencie vydaných rybárskych
lístkov.

Právny základ

Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve.

Kategória dotknutých osôb

fyzické osoby - žiadatelia o rybársky lístok

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje

Lehota na vymazanie osobných údajov

podrobnejšie v registratúrnom pláne Mesta Gabčíkovo

Kategória príjemcov

---

Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné /

Informačný systém

Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica - Bezpečnostná
politika

Rybárske lístky

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa
Identifikačné a kontaktné
údaje

Zástupca
prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ

Sprostredkovateľ

Zodpovedná osoba

Meno / Názov

Mesto Gabčíkovo

IČO

00305391

Adresa
Email

Hlavná 1035/29, 930 05
Gabčíkovo
gabcikovo@gabcikovo.sk

gdpr@gabcikovo.sk

Tel./Mobil

+421 31 559 41 01

0905310652

Účel
Právny základ

Bc. Hajnalka Olláryová

Osobné údaje sú spracúvané za účelom evidencie vlastníckych vzťahov na pozemkoch
určených k výrubu stromov.
Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastre nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k
nehnuteľnostiam v znení n.p.

Kategória dotknutých osôb

osoby vlastniace nehnuteľnosti v katastrálnom území obce

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje

Lehota na vymazanie osobných údajov

podrobnejšie v registratúrnom pláne Mesta Gabčíkovo

Kategória príjemcov

---

Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné /

Informačný systém

Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica - Bezpečnostná
politika

Výrub stromov

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa
Identifikačné a kontaktné
údaje

Zástupca
prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ

Sprostredkovateľ

Zodpovedná osoba

Meno / Názov

Mesto Gabčíkovo

Bc. Hajnalka Olláryová

IČO

00305391

Adresa
Email

Hlavná 1035/29, 930 05
Gabčíkovo
gabcikovo@gabcikovo.sk

gdpr@gabcikovo.sk

Tel./Mobil

+421 31 559 41 01

0905310652

Účel

Osobné údaje sú spracúvané pre potrebu evidencie čitateľov a výpožičiek.

Právny základ

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

Kategória dotknutých osôb

fyzické osoby evidované ako čitatelia

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje

Lehota na vymazanie osobných údajov

podrobnejšie v registratúrnom pláne Mesta Gabčíkovo

Kategória príjemcov

---

Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné /

Informačný systém

Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica Bezpečnostná
politika

Mestská knižnica

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa
Identifikačné a kontaktné
údaje

Prevádzkovateľ

Zástupca
prevádzkovateľa

Sprostredkovateľ

Zodpovedná osoba

Meno / Názov

Mesto Gabčíkovo

IČO

00305391

Adresa
Email

Hlavná 1035/29, 930 05
Gabčíkovo
gabcikovo@gabcikovo.sk

gdpr@gabcikovo.sk

Tel./Mobil

+421 31 559 41 01

0905310652

Účel
Právny základ

Bc. Hajnalka Olláryová

Osobné údaje zamestnancov obce sú spracúvané za účelom zhromaždenia a evidencie
údajov o obci.
Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení n. p., 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.

Kategória dotknutých osôb

zamestnanci

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje

Lehota na vymazanie osobných údajov

podrobnejšie v registratúrnom pláne Mesta Gabčíkovo

Kategória príjemcov

JISHM (VÚJE, a.s.)

Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné /

Informačný systém

Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica - Bezpečnostná
politika

Jednotný informačný systém hospodárskej mobilizácie (JISHM)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa
Identifikačné a kontaktné
údaje

Zástupca
prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ

Sprostredkovateľ

Zodpovedná osoba

Meno / Názov

Mesto Gabčíkovo

Bc. Hajnalka Olláryová

IČO

00305391

Adresa
Email

Hlavná 1035/29, 930 05
Gabčíkovo
gabcikovo@gabcikovo.sk

gdpr@gabcikovo.sk

Tel./Mobil

+421 31 559 41 01

0905310652

Účel

Osobné údaje sú spracúvané za účelom vydávania osvedčení pre samostatne
hospodáriacich roľníkov.

Právny základ

Zákon č. 105/1990 Z. z. v znení n. p. o súkromnom podnikaní.

Kategória dotknutých osôb

občania obce a iné fyzické osoby

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje

Lehota na vymazanie osobných údajov

podrobnejšie v registratúrnom pláne Mesta Gabčíkovo

Kategória príjemcov

---

Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné /

Informačný systém

Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa

Evidencia samostatne hospodáriacich roľníkov

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa
Identifikačné a kontaktné
údaje

Prevádzkovateľ

Zástupca
prevádzkovateľa

Sprostredkovateľ

Zodpovedná osoba

Meno / Názov

Mesto Gabčíkovo

IČO

00305391

Adresa
Email

Hlavná 1035/29, 930 05
Gabčíkovo
gabcikovo@gabcikovo.sk

gdpr@gabcikovo.sk

Tel./Mobil

+421 31 559 41 01

0905310652

Účel
Právny základ
Kategória dotknutých osôb

Bc. Hajnalka Olláryová

Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, ochrana majetku
spoločnosti alebo zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch
Zákonník práce, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, Zákon č. 18/2018 Z.z. o
ochrane osobných údajov v znení n.p.
Všetky fyzické osoby, ktoré sú nasnímané kamerovým systémom v monitorovanom
záujmovom priestore

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje - bez rozpoznávania biometrických údajov

Lehota na vymazanie osobných údajov

podrobnejšie v registratúrnom pláne Mesta Gabčíkovo

Kategória príjemcov

Osobné údaje sú sprístupnené len pre osoby poverené orgánom štátnej správy alebo
územnej samosprávy pre výkon kontroly.

Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné /

Informačný systém

Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica Bezpečnostná
politika

Kamerový systém

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa
Identifikačné a kontaktné
údaje

Zástupca
prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ

Sprostredkovateľ

Zodpovedná osoba

Meno / Názov

Mesto Gabčíkovo

IČO

00305391

Adresa
Email

Hlavná 1035/29, 930 05
Gabčíkovo
gabcikovo@gabcikovo.sk

gdpr@gabcikovo.sk

Tel./Mobil

+421 31 559 41 01

0905310652

Účel

Právny základ
Kategória dotknutých osôb

Bc. Hajnalka Olláryová

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

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje

Lehota na vymazanie osobných údajov

podrobnejšie v registratúrnom pláne Mesta Gabčíkovo

Kategória príjemcov

NASES

Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné /

Informačný systém

Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica - Bezpečnostná
politika

Elektronické služby miest a obcí (ESMAO) /eGovernment - integrované s IS ÚPVS

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa
Identifikačné a kontaktné
údaje

Zástupca
prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ

Sprostredkovateľ

Zodpovedná osoba

Meno / Názov

Mesto Gabčíkovo

IČO

00305391

Adresa
Email

Hlavná 1035/29, 930 05
Gabčíkovo
gabcikovo@gabcikovo.sk

gdpr@gabcikovo.sk

Tel./Mobil

+421 31 559 41 01

0905310652

Účel

Právny základ

Kategória dotknutých osôb

Bc. Hajnalka Olláryová

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

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje

Lehota na vymazanie osobných údajov

podrobnejšie v registratúrnom pláne Mesta Gabčíkovo

Kategória príjemcov

---

Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné /

Informačný systém

Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica - Bezpečnostná
politika

Registratúrne stredisko (archív)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa
Identifikačné a kontaktné
údaje

Zástupca
prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ

Sprostredkovateľ

Zodpovedná osoba

Meno / Názov

Mesto Gabčíkovo

IČO

00305391

Adresa
Email

Hlavná 1035/29, 930 05
Gabčíkovo
gabcikovo@gabcikovo.sk

gdpr@gabcikovo.sk

Tel./Mobil

+421 31 559 41 01

0905310652

Účel

Právny základ

Bc. Hajnalka Olláryová

Evidencia a registrácia pracovných úrazov, iných úrazov, nebezpečných udalostí, chorôb
z povolania, ohrození chorobou z povolania, vykonávanie vstupných školení a
overovanie vedomostí pre novoprijímaných zamestnancov organizácie, sledovanie
termínov platoosti opakovaných školení všetkých vedúcich a ostatných zamestaancov v
oblasti BOZP.
Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, Zákon č. 357/2013 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony

Kategória dotknutých osôb

zamestnanci

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje

Lehota na vymazanie osobných údajov

podrobnejšie v registratúrnom pláne Mesta Gabčíkovo

Kategória príjemcov

---

Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné /

Informačný systém

Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica - Bezpečnostná
politika

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) a protipožiarna ochrana (PO)

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa
Identifikačné a kontaktné
údaje

Zástupca
prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ

Sprostredkovateľ

Zodpovedná osoba

Meno / Názov

Mesto Gabčíkovo

Bc. Hajnalka Olláryová

IČO

00305391

Adresa
Email

Hlavná 1035/29, 930 05
Gabčíkovo
gabcikovo@gabcikovo.sk

gdpr@gabcikovo.sk

Tel./Mobil

+421 31 559 41 01

0905310652

Účel

Zabezpečenie priebehu volieb, agenda volieb, zabezpečenie agendy obce podľa zákona
č. 180/2014 Z. z.

Právny základ

Zákon č. 180/2014 Z. z.

Kategória dotknutých osôb

voliči

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje (+ identifikátor)

Lehota na vymazanie osobných údajov

podrobnejšie v registratúrnom pláne Mesta Gabčíkovo

Kategória príjemcov

---

Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné /

Informačný systém

Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica - Bezpečnostná
politika

Zoznam voličov

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa
Identifikačné a kontaktné
údaje

Zástupca
prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ

Sprostredkovateľ

Zodpovedná osoba

Meno / Názov

Mesto Gabčíkovo

Bc. Hajnalka Olláryová

IČO

00305391

Adresa
Email

Hlavná 1035/29, 930 05
Gabčíkovo
gabcikovo@gabcikovo.sk

gdpr@gabcikovo.sk

Tel./Mobil

+421 31 559 41 01

0905310652

Účel

Vedenie evidencie došlej a odoslanej pošty.

Právny základ

Vyhláška č. 628/2002 Zb. Ministerstva vnútra SR, ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach, zákon č. 395/2002 Zb. o archívoch a
registratúrach, zákon č. 241/2001 Zb. o ochrane utajovaných skutočností, Registratúrny
poriadok a registratúrny plán.

Kategória dotknutých osôb

fyzické osoby

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje

Lehota na vymazanie osobných údajov

podrobnejšie v registratúrnom pláne Mesta Gabčíkovo

Kategória príjemcov

---

Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné /

Informačný systém

Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica - Bezpečnostná
politika

Došlá a odoslaná pošta

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa
Identifikačné a kontaktné
údaje

Zástupca
prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ

Sprostredkovateľ

Zodpovedná osoba

Meno / Názov

Mesto Gabčíkovo

Bc. Hajnalka Olláryová

IČO

00305391

Adresa
Email

Hlavná 1035/29, 930 05
Gabčíkovo
gabcikovo@gabcikovo.sk

gdpr@gabcikovo.sk

Tel./Mobil

+421 31 559 41 01

0905310652

Účel

Účelom je evidovanie prijatých sťažností a ich vybavovanie.

Právny základ

Zákon o sťažnostiach č.9/2010 Z.z.

Kategória dotknutých osôb

fyzické osoby evidované ako sťažovatelia

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje

Lehota na vymazanie osobných údajov

podrobnejšie v registratúrnom pláne Mesta Gabčíkovo

Kategória príjemcov

---

Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné /

Informačný systém

Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica Bezpečnostná
politika

Sťažnosti

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa
Identifikačné a kontaktné
údaje

Zástupca
prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ

Sprostredkovateľ

Zodpovedná osoba

Meno / Názov

Mesto Gabčíkovo

Bc. Hajnalka Olláryová

IČO

00305391

Adresa
Email

Hlavná 1035/29, 930 05
Gabčíkovo
gabcikovo@gabcikovo.sk

gdpr@gabcikovo.sk

Tel./Mobil

+421 31 559 41 01

0905310652

Účel

Účelom je evidovanie prijatých žiadostí a ich vybavovanie.

Právny základ

---

Kategória dotknutých osôb

fyzické osoby evidované ako žiadatelia

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje

Lehota na vymazanie osobných údajov

podrobnejšie v registratúrnom pláne Mesta Gabčíkovo

Kategória príjemcov

---

Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné /

Informačný systém

Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica Bezpečnostná
politika

Žiadosti podľa "Info" zákona

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa
Identifikačné a kontaktné
údaje

Zástupca
prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ

Sprostredkovateľ

Zodpovedná osoba

Meno / Názov

Mesto Gabčíkovo

Bc. Hajnalka Olláryová

IČO

00305391

Adresa
Email

Hlavná 1035/29, 930 05
Gabčíkovo
gabcikovo@gabcikovo.sk

gdpr@gabcikovo.sk

Tel./Mobil

+421 31 559 41 01

0905310652

Účel

Osobné údaje sú spracúvané ako podkladový materiál pre vyhotovenie rozhodnutí o
vyrubení dane za psa

Právny základ

Zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov

Kategória dotknutých osôb

fyzické osoby - chovatelia psov

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje

Lehota na vymazanie osobných údajov

podrobnejšie v registratúrnom pláne Mesta Gabčíkovo

Kategória príjemcov

---

Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné /

Informačný systém

Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica Bezpečnostná
politika

Držitelia psov

