Účely spracúvania osobných údajov

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
EVIDENCIA POCHOVANÝCH

1. Účel spracúvania osobných údajov:
Spracovanie osobných údajov sa uskutočňuje za účelom :
•

evidencie hrobových miest,

•

evidencie nájomných zmlúv,

•

agendy exhumácie.

2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sa na jednotlivé účely 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:
Osobné údaje na účel evidencie hrobových miest sa spracovávajú na základe §17 zákona č. 398/2019
Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony.

Osobné údaje na účel evidencie nájomných zmlúv sa spracovávajú na základe §17 zákona č.
398/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

Osobné údaje sa účel agendy exhumácie sa spracovávajú na základe §17 a §19 zákona č. 398/2019
Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony.
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4. Zoznam osobných údajov:
Zoznam osobných údajov na účel evidencie hrobových miest: meno, priezvisko a dátum úmrtia
osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom mieste, dátum uloženia ľudských
pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania,
záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu alebo
hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou, meno, priezvisko a adresu miesta trvalého
pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba.
Zoznam osobných údajov na účel evidencie nájomných zmlúv: meno, priezvisko a adresu miesta
trvalého pobytu, dátum narodenia, kontaktné údaje (telefónne číslo, mail), podpis), ak je
nájomcom fyzická osoba, názov obce, ak je nájomcom obec, dátum uzavretia zmluvy o nájme
hrobového miesta (ďalej len „nájomná zmluva“) a údaje o zmene nájomcu, údaje o vypovedaní
nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia.
Zoznam osobných údajov na účel agendy exhumácie:
•

žiadateľ o exhumáciu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail.

•

Zosnulá/ý: meno priezvisko, dátum a miesto narodenia, dátum a miesto úmrtia, list o
prehliadke mŕtveho.

5. Dotknuté osoby:
Fyzické osoby – zomrelí, nájomcovia hrobových miest, žiadatelia o exhumáciu.

6. Lehoty uloženia osobných údajov:
•

Vojnové hroby – evidencia – 75 rokov

•

Evidencia hrobových miest- 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.
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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 a citlivé osobné údaje.

11. Zverejňovanie osobných údajov:
Osobné údaje sa nezverejňujú.

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