Účely spracúvania osobných údajov

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
PRIESTUPKOVÉ KONANIA
1. Účel spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov za účelom:
•

vedenie agendy súvisiacej s priestupkami na úseku odpadového hospodárstva,

•

vedie agendy priestupkov na úseku civilnej ochrany,

•

vedenie agendy priestupkov na úseku Mestskej polície,

•

vedenie agendy súvisiacej s priestupkami na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných
stavieb,

•

vedenie agendy súvisiacej s priestupkami podľa stavebného poriadku,

•

vedenie agendy ostatných priestupkov.

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:
•

Spracúvanie osobných údajov za účelom vedenie agendy súvisiacej s priestupkami na
úseku odpadového hospodárstva na základe zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov a zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.

•

Spracúvanie osobných údajov za účelom vedenia agendy priestupkov na úseku
civilnej ochrany na základe zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov a zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej obrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov.

•

Spracúvanie osobných údajov za účelom vedenie agendy priestupkov na úseku MsP
na základe zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
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predpisov, zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení neskorších predpisov a
zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
•

Spracúvanie osobných údajov za účelom vedenie agendy súvisiacej s priestupkami na
úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb na základe zákona č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a zákona č. 364/2004 Z. z. o
vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov (vodný zákon).

•

Spracúvanie osobných údajov za účelom vedenia agendy súvisiacej s priestupkami
podľa stavebného poriadku na základe zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon)

4. Zoznam osobných údajov:
•

Páchateľ/ zákonný zástupca páchateľa: titul, meno a priezvisko, rodné číslo alebo
dátum narodenia, ak páchateľ nemá rodné číslo, adresu pobytu, štátnu príslušnosť,
údaj o doklade totožnosti, miesto, dátum a čas spáchania priestupku, označenie
priestupku vrátane príslušného ustanovenia zákona, stručný popis skutku a následok
jeho spáchania, spôsob vybavenia veci, uloženú sankciu a ochranné opatrenie,
označenie a sídlo správneho orgánu, ktorý priestupok prejednal, dátum prejednania
priestupku v blokovom konaní, evidenčné číslo pokutového bloku alebo bloku na
pokutu

nezaplatenú

na

mieste,

alebo

registratúrnu

značku

právoplatného

rozhodnutia.
•

Navrhovateľ: titul, meno a priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak páchateľ
nemá rodné číslo, adresu pobytu, štátnu príslušnosť, údaj o doklade totožnosti.

•

Svedok: titul, meno a priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak páchateľ nemá
rodné číslo, adresu pobytu, štátnu príslušnosť, údaj o doklade totožnosti.

•

Poškodený: titul, meno a priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak páchateľ
nemá rodné číslo, adresu pobytu, štátnu príslušnosť, údaj o doklade totožnosti.
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5. Dotknuté osoby:
Fyzické osoby jednotlivci:
•

Navrhovateľ,

•

Podozrivý resp. jeho zákonný zástupca, alebo fyzická osoba, ktorá sa osobne stará

o maloletého alebo mladistvého na základe rozhodnutia podľa osobitných predpisov, alebo
zástupca zariadenia, v ktorom je maloletý alebo mladistvý umiestnený na základe
rozhodnutia súdu podľa osobitných predpisov, alebo zástupca orgánu sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately,
•

Poškodený,

•

Svedok.

6. Lehoty uloženia osobných údajov:
•

•

Policajné záznamy:
o

Predvedenie osoby

5 rokov

o

O otvorení bytu

5 rokov

o

O odňatí veci

5 rokov

o

O použití donucovacích prostriedkov

5 rokov

o

Iné

5 rokov

Organizačné a vecné záležitosti ochrany verejného poriadku
na jednotlivých úsekoch

5 rokov

•

Súdne zásielky – doručovanie

3 roky

•

Kniha služieb

3 roky

•

Lustrácia vozidiel

3 roky

•

Výzvy na odstránenie zistených nedostatkov – rozkopávky,
skládky a pod.

•

3 roky

Spolupráca s Policajným zborom Slovenskej republiky, orgánmi
Justície a štátnej správy

10 rokov

•

Odcudzené predmety – potvrdenia o prevzatí

5 rokov

•

Zbrane, strelivo, zbrojné preukazy

10 rokov

•

Náčelník:
o

Vymenovanie, odvolanie

A – 10 rokov

o

Správa na úseku obecných vecí verejného poriadku

A - rokov

o

Správa o výsledkoch činnosti mestskej polície

5 rokov

•

Odborný výcvik a školenie zamestnancov mestskej polície

5 rokov

•

Služobné preukazy

5 rokov
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•

•

Zoznamy obdržané z orgánov štátnej správy:
o

Zoznamy hľadaných vecí

5 rokov

o

Zoznamy hľadaných osôb

5 rokov

o

Zoznamy hľadaných motorových vozidiel

5 rokov

Pokuty v blokovom konaní – uloženie a výber

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 osobných údajov:
Osobné údaje sa nezverejňujú.
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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,

na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia

Orgány činné v trestnom konaní

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).Zákon č. 160/2015 Z.
z. Civilný sporový poriadok
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení
neskorších predpisov

Obvodný úrad,
Orgány policajného zboru,

na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia
Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných

Štátne orgány,

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým

Štátne organizácie

sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie
o ochrane údajov).Zákon č. 372/1990 Zb. Zákon
Slovenskej národnej rady o priestupkoch

Policajný zbor

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).Zákon č. 171/1993 Z. z.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o
Policajnom zbore

Ministerstvo vnútra SR

na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia
Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
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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).
Exekútor

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).Zákon č. 233/1995 Z.
z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o
súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti
(Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších
zákonov

