Účely spracúvania osobných údajov

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
RYBÁRSKE LÍSTKY
1. Účel spracúvania osobných údajov:
Vaše osobné údaje spracovávame z dôvodu vašej žiadosti o vydanie rybárskeho lístku.
Na to, aby sme Vám mohli rybársky lístok vydať potrebujeme od vás údaje, ktoré sú
uvedené v žiadosti o jeho vydanie. Nakoľko ste požiadali o rybársky lístok prebieha medzi
vami a mestom zmluvný vzťah a bez spracúvania vašich údajov nie je možné rybársky lístok
vydať.
•

Podanie žiadosti o rybársky lístok,

•

Vydanie rybárskeho lístku.

2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
•

Podanie žiadosti o rybársky lístok: Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6
ods. 1 písm. b), 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).

•

Vydanie rybárskeho lístka: Osobné údaje sa spracovávajú 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).

3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
Pre účel:
•

Podanie žiadosti o rybársky lístok: Osobné údaje sa nespracovávajú na základe
zákonnej povinnosti.

•

Vydanie rybárskeho lístka:
o

Zákon 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 145/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o
správnych poplatkoch.
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4. Zoznam osobných údajov:
Pre účel:
•

Podanie žiadosti o rybársky lístok:
Fyzická osoba podnikateľ: Meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a identifikačné
číslo organizácie
Právnická osoba: názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie

•

Vydanie rybárskeho lístka:
Fyzická osoba podnikateľ: Meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a identifikačné
číslo organizácie
Právnická osoba: názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie.

5. Dotknuté osoby:
Žiadatelia o vydanie rybárskeho lístka, držitelia rybárskych lístkov,
6. Lehoty uloženia osobných údajov:
Evidencia vydaných rybárskych lístkov – 5 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, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne
definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.
10. Kategória osobných údajov:
Bežné osobné údaje.
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11. Zverejňovanie údajov:
Osobné údaje sa nezverejňujú.

12. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):
Tretie strany
Súd, orgány činné v trestnom konaní

Právny základ
na základe zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný
sporový poriadok, na základe zákona
301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení
neskorších predpisov

Iný oprávnený subjekt

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).
Ministerstvo životného prostredia SR, na

základe

zákona

č.

216/2018

Z.

z.

okresné úrady, okresné úrady v sídle o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991
kraja, mestské časti, obce

Zb.

o

živnostenskom

podnikaní

(živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov,

