Účely spracúvania osobných údajov

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI,
PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA,
POŽIARNA OCHRANA

1. Účel spracúvania osobných údajov:
Spracúvame Vaše osobné údaje za účelom zabezpečenia povinností mesta Poprad, účelom
evidencie účastníkov školenia na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovnej
zdravotnej služby a požiarnej ochrany.
Mesto Poprad vykonáva prevenciu, systém opatrení plánovaných a vykonávaných vo
všetkých oblastiach činnosti, ktoré sú zamerané na vylúčenie alebo obmedzenie rizika a
faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení
zdravia z práce, a určenie postupu v prípade bezprostredného a vážneho ohrozenia života
alebo zdravia zamestnanca.
Spracúva Vaše údaje, za účelmi evidencie zamestnancov niekoľkých školení, aby nedošlo
k nebezpečenstvu, stavu alebo vlastnosti faktora pracovného procesu a pracovného
prostredia, ktoré môžu poškodiť zdravie zamestnanca, k ohrozeniu, k situácii, v ktorej
nemožno vylúčiť, že zdravie zamestnanca bude poškodené, k riziku, kde je pravdepodobnosť
vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri práci a stupeň možných následkov na zdraví, k
neodstrániteľnému nebezpečenstvu, ktoré podľa súčasných vedeckých a technických
poznatkov nemožno vylúčiť ani obmedziť, k neodstrániteľnému ohrozeniu, ktoré podľa
súčasných vedeckých a technických poznatkov nemožno vylúčiť ani obmedziť, k nebezpečná
udalosti, pri ktorej bola ohrozená bezpečnosť alebo zdravie zamestnanca, ale nedošlo k
poškodeniu jeho zdravia, a k bezpečnosti technického zariadenia, kde je stav technického
zariadenia a spôsob jeho používania, pri ktorom nie je ohrozená bezpečnosť a zdravie
zamestnanca; bezpečnosť technického zariadenia je neoddeliteľnou súčasťou bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci (ťažká ujma na zdraví je vážna porucha zdravia alebo vážne
ochorenie, a to zmrzačenie, strata alebo podstatné zníženie pracovnej spôsobilosti, ochromenie
údu, strata alebo podstatné oslabenie funkcie zmyslového ústrojenstva, poškodenie dôležitého
orgánu, zohyzdenie, vyvolanie potratu alebo usmrtenie plodu, alebo mučivé útrapy.
Mesto Poprad je povinné, viesť evidenciu pracovných úrazov, v ktorej uvedie údaje
potrebné na spísanie záznamu o registrovanom pracovnom úraze, ak sa následky pracovného
úrazu prejavia neskôr, iných úrazov ako pracovných úrazov a nebezpečných udalostí, v ktorej
uvedie údaje o príčine vzniku a o prijatých a vykonaných opatreniach na predchádzanie
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podobným úrazom a udalostiam, a evidenciu priznaných chorôb z povolania a ohrození
chorobou z povolania, v ktorej uvedie údaje o príčine vzniku, o prijatých a vykonaných
opatreniach na predchádzanie tej istej alebo podobnej chorobe z povolania.
2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
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:
•

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,

•

Zákon č. 355/2007 Z. z o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení
neskorších predpisov,

•

Zákon č. 311/2001 Z. z Zákonník práce v platnom znení,

•

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 500/2006
Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze,

•

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 356/2007
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej
a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej
dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti,

•

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a
ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické
zariadenia,

•

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti ochrany zdravia pri
stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti
na výkon niektorých pracovných činností,

•

Vyhláška č. 45/2010 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a
ochrany zdravia pri poľnohospodárskej práci,

•

Vyhláška č. 46/2010 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a
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ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon
niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení,
•

Zákon č. 314/2001 Z. z. Zákon o ochrane pred požiarmi.

4. Zoznam osobných údajov:
Meno, priezvisko, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, dátum narodenia, telefónne
číslo.
Rozsah pre evidenciu pracovných úrazov (Záznam o registrovanom pracovnom úraze) –
meno, priezvisko, titul zamestnanca, dátum narodenia, štátna príslušnosť, počet
nezaopatrených detí, IČSZ – identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia zamestnanca, denný
vymeriavací základ zamestnanca, pracovisko, druhy vykonávanej práce, pri ktorej
zamestnanec utrpel úraz, vyjadrenie zamestnanca k úrazu, pohlavie, vek zamestnanca,
pracovný vzťah zamestnanca, podpis
5. Dotknuté osoby:
Zamestnanci, bezpečnostní technici a technici požiarnej ochrany, poskytovatelia pracovnej
zdravotnej služby. Popis pracovného úrazu - vyhlášky
6. Lehoty uloženia osobných údajov:
•

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:
Organizácia a metodika

10 rokov

Pracovné úrazy ťažké a smrteľné

A – 10 rokov

Pracovné úrazy ľahké

5 rokov

Vstupné a periodické školenia BOZP a PO záznamy

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,
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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
Osobné údaje sa nezverejňujú.

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).
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

Inšpektoráty práce

Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Národný Inšpektorát práce
Sociálna poisťovňa

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky č. 500/2006 Z. z.,
ktorou

sa

ustanovuje

vzor

záznamu

o registrovanom pracovnom úraze
Orgány štátnej správy na úseku ochrany pred Zákon č. 314/2001 Z. z. Zákon o ochrane pred
požiarmi:

požiarmi
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Ministerstvo,
Krajské riaditeľstvo vo svojom územnom
obvode,
Okresné riaditeľstvo vo svojom územnom
obvode

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

