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ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

EVIDENCIA FYZICKÝCH OSÔB VYKONÁVAJÚCICH TREST POVINNEJ 

PRÁCE 

 

 

1. Účel spracúvania osobných údajov 

Vaše údaje spracúvame za účelom evidencie fyzických osôb, vykonávajúcich  trest 

povinnej práce. 

Mesto Poprad od roku 2011 spolupracuje s Okresným súdom Poprad pri zabezpečení výkonu 

trestu povinnej práce uloženého trestným rozkazom v súlade so zákonom č. 528/2005 Z. z. o 

výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Spracúvajú sa osobné údaje odsúdených, ktorí vykonávajú výkon trestu povinnej práce so 

skupinami pracovníkov aktivačných prác. 

 

 

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. 528/2005 Z. z. Zákon o výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona 

č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (zákon o výkone trestu povinnej práce). 

 

4. Zoznam osobných údajov: 

Meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko odsúdenej 

osoby.  

 

 

5. Dotknuté osoby: 

Odsúdené osoby. 
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6. Lehoty uloženia osobných údajov:  

• Zmluvy a dohody: 

o O spolupráci obcí na uskutočnenie konkrétnej úlohy alebo činnosti (vrátane 

spoločných obecných úradov)     A – 10 rokov 

o  Ostatné        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.  

 

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). 
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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 

Okresný súd, 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

Zákon č. 528/2005 Z. z. Zákon o výkone trestu 

povinnej práce a o doplnení zákona č. 5/2004 Z. 

z. o službách zamestnanosti a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (zákon o výkone trestu 

povinnej práce) 

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 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

 

 


