Účely spracúvania osobných údajov

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNYĆH ÚDAJOV
PROPAGÁCIA
FOTOGRAFIE A VIDEÁ, PODUJATIA, KRONIKA, OBČIANSKE OBRADY,
SLÁVNOSTI, PRIJATIA PRIMÁTOROM
1. Účel spracúvania osobných údajov:
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom:
•

vedenia pamätnej knihy, ktorá obsahuje členené zápisy o dianí v obci za jednotlivé
kalendárne roky,

•

občianskych obradov, slávností a prijatia primátorom,

•

pozitívna prezentácia mesta prostredníctvom médií.

Mesto Poprad organizuje pre občanov niekoľko podujatí.
Organizuje verejné športové podujatia, ktorými sú súťaže, stretnutia, turnaje, preteky,
turistické podujatia alebo iné podujatia spojené s pohybovo-rekreačnou aktivitou fyzických
osôb v oblasti telesnej kultúry.
Mimo týchto športových podujatí, mesto Poprad organizuje pre občanov aj verejné
kultúrne podujatia, ktoré zahrňujú divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia,
koncerty, hudobné a tanečné produkcie, výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového
umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti, festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia,
tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy, a v neposlednom rade verejnosti
prístupné artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia.
Na týchto podujatiach je vyhotovovaná fotodokumentácia a taktiež sa nahrávajú
videozáznamy. Mesto Poprad sníma tieto podujatia za účelom pozitívnej propagácie mesta
prostredníctvom rôznych médií ako napríklad oficiálna webová stránka mesta Poprad,
printové médiá, kronika, a periodické neperiodické propagačné materiály.
Mesto Poprad spracúva Vaše osobné údaje aj pre účel vedenia pamätnej knihy (kroniky),
ktorá obsahuje členené zápisy o dianí v obci za jednotlivé kalendárne roky, aby bola zachytená
činnosť mesta pre budúce generácie.
Na záver spracúva údaje kvôli starostlivosti o duchovný a kultúrny rozvoj obyvateľov
obce, čo sa týka občianskych obradov, rôznych slávností, uvítaním do života, oceňovaním či
už prijatím primátorom.
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2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
•

Za účelom pozitívnej prezentácie mesta prostredníctvom médií:
o

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. e)
Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov).

•

Za účelom vedenia pamätnej knihy, ktorá obsahuje členené zápisy o dianí v obci
za jednotlivé kalendárne roky.
o

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. e)
Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov).

•

Za účelom občianskych obradov, slávností a prijatia primátorom:
o

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. e)
Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov).

3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
•

Za účelom pozitívnej prezentácie mesta prostredníctvom médií:
o

Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa
nevykonáva.

•

Pre účel vedenia pamätnej knihy, ktorá obsahuje členené zápisy o dianí v obci za
jednotlivé kalendárne roky:
o
•

Zákon č. 369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení

Za účelom občianskych obradov, slávností a prijatia primátorom:
o

Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa
nevykonáva.
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4. Zoznam osobných údajov:
•

Za účelom pozitívnej prezentácie mesta prostredníctvom médií:
o

fyzické osoby, ktoré sú vyobrazené na fotografiách a videách – charakteristické
znaky, ktoré tvoria fyzickú identitu človeka ako jedinečnej ľudskej bytosti a iné
údaje bližšie špecifikujúce fyzickú osobu vyobrazenú na fotografii.

•

Pre účel vedenia pamätnej knihy, ktorá obsahuje členené zápisy o dianí v obci
za jednotlivé kalendárne roky:
o

•

titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, vek, bydlisko, fotografia.

Za účelom občianskych obradov, slávností a prijatia primátorom:
o

titul, meno, priezvisko, bydlisko, kontaktné údaje, dátum narodenia.

5. Dotknuté osoby:
•

Za účelom pozitívnej prezentácie mesta prostredníctvom médií:
o

•

fyzické osoby, ktoré sú vyobrazené na fotografiách a videách,

Pre účel vedenia pamätnej knihy, ktorá obsahuje členené zápisy o dianí v obci
za jednotlivé kalendárne roky:
o

•

obyvatelia obce,

Za účelom občianskych obradov, slávností a prijatia primátorom:
o

obyvatelia obce.

6. Lehoty uloženia osobných údajov:
•

Informačná činnosť:
o

Audiovizuálne záznamy

A – 5 rokov

o

Kronika, pamätné knihy, fotografie a fotoalbumy

A

o

Hlasovanie obyvateľov mesta

A – 5 rokov

•

Vyznamenania a ceny mesta

A – 5 rokov

•

Kultúrne a spoločenské podujatia celomestského významu
(organizované mestom):
o

Oslavy dňa mesta

A – 10 rokov

o

Kultúrne podujatia

A – 10 rokov
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•

•

•

o

Koncepcia rozvoja kultúry mesta

A-10 rokov

o

Edičná činnosť

A – 5 rokov

o

Verejné hudobné produkcie – hlásenia o konaní

3 roky

o

Vzdelávacie kurzy a kultúrno-vzdelávacie akcie
pre občanov

10 rokov

o

Edičná činnosť

A – 5 rokov

o

Verejné hudobné produkcie – hlásenia o konaní

3 roky

Kultúrne pamiatky na území mesta:
o

Evidencia

A – 10 rokov

o

Ochrana

A – 10 rokov

o

Obnova a rekonštrukcia

A – 10 rokov

o

Pomníky, pamätníky, pamätné tabule a umelecké diela

A – 10 rokov

o

Historické jadro a mestská pamiatková rezervácia

A – 20 rokov

Kultúrne programy a podujatia konané na území mesta:
o

Registrácia oznámení

5 rokov

o

Povolenie, zamietnutie

5 rokov

Divadlá:
o

Zriaďovanie, zrušovanie, zakladanie, zlučovanie
profesionálnych divadiel

o

Podporovanie divadelnej činnosti vo forme účelových
prostriedkov

o

A - 10 rokov
10 rokov

Kontrola hospodárenia a účelovosti vynaložených
prostriedkov v divadlách riadených mestom

10 rokov

7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:
Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa
nevykonáva.

8. Postup osobných údajov do tretích krajín:
Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.
9.

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných
predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej
a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej,
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administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými
právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.
10. Kategória osobných údajov.
Bežné osobné údaje.

11. Zverejňovanie údajov
•

Za účelom pozitívnej prezentácie mesta prostredníctvom médií:
o

Osobné údaje sa zverejňujú prostredníctvom rôznych médií ako napríklad
oficiálna webová stránka mesta Poprad, printové médiá, kronika, a
periodické neperiodické propagačné materiály na základe verejného
záujmu. So zverejnením fotografií môžete namietať na telefónom čísle alebo
na mailovej adrese jana.pisarcikova@msupoprad.sk.

•

Pre účel vedenia pamätnej knihy, ktorá obsahuje členené zápisy o dianí v obci
za jednotlivé kalendárne roky:
o

Osobné údaje sa zverejňujú v kronike, pamätnej knihe na základe zákona
č. 369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení.

•

Za účelom občianskych obradov, slávností a prijatia primátorom:
o

Osobné údaje sa zverejňujú na webovej stránke na základe verejného
záujmu. Právo namietať so zverejnením fotografií alebo audiovizuálneho
záznamu si môžete uplatniť na telefónom čísle alebo na mailovej adrese
jana.pisarcikova@msupoprad.sk

12. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):
Tretie strany
Iný oprávnený subjekt

Právny základ
na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia
Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
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Príslušný súd,

Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový
poriadok

Orgány činné v trestnom konaní

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
v znení neskorších predpisov

Sprostredkovateľ

na základe sprostredkovateľskej zmluvy článku
28 ods. 3 Nariadenia Európskeho Parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica

95/46/ES

o ochrane údajov).

(všeobecné

nariadenie

