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ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

PETÍCIE 

 

 

1. Účel spracúvania osobných údajov: 

Mesto Poprad spracúva Vaše osobné údaje za účelom evidencie a dokumentácie petícií 

na základe Zákona  č. 85/1990 Zb. Zákon o petičnom práve, Ústavného zákona č. 460/1992 

Ústava Slovenskej republiky a na základe Zákona č. 369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej 

rady o obecnom zriadení. 

Každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného záujmu alebo iného 

spoločného záujmu so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami (ďalej len „petícia“) na orgány 

verejnej moci.  

Každý má právo spôsobom neodporujúcim zákonu vyzývať iné osoby, aby svojimi 

podpismi petíciu podporili. 

Mesto Poprad spracúva osobné údaje, nakoľko sa v petícii alebo v podpisovom hárku 

uvádzajú čitateľne osobné údaje osôb, ktoré podporujú petíciu.  

 

 

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. 85/1990 Zb. Zákon o petičnom práce, 

• Ústavný zákon č. 460/1992 Ústava Slovenskej republiky, 

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

 

 

4. Zoznam osobných údajov: 

• V petícii alebo v podpisovom hárku: 

o Pri fyzických osobách: meno, priezvisko, adresa pobytu, podpis,  

o Pri právnických osobách: názov a sídlo, podpis, 
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o Osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby – meno, priezvisko, 

adresa pobytu, podpis,  

• v elektronickej podobe: 

o namiesto podpisu adresa elektronickej schránky, adresa elektronickej 

pošty, zaručený elektronický podpis, 

• pri osobitnom zákone: 

o  vek, trvalý pobyt. 

 

5. Dotknuté osoby: 

Fyzické osoby podporujúce petíciu, právnické osoby podporujúce petíciu, resp. osoba 

oprávnená konať v mene právnickej osoby podporujúca petíciu. 

 

6. Lehoty uloženia osobných údajov:  

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu 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, 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.  
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12. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany): 

 

Tretie strany Právny základ 

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). 

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 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve 

Úrad vlády Slovenskej republiky Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve 

 


