Účely spracúvania osobných údajov

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
EVIDENCIA DARCOV KRVI

1. Účel spracúvania osobných údajov:
Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia darcov krvi s udeleným benefitom, čím
si Mesto Poprad eviduje platnosť udelených parkovacích kariet.
Občania, ktorí sú darcovia krvi, a sú držiteľmi zlatej alebo diamantovej Jánskeho plakety
alebo Kňazovického medaily, a zároveň majú trvalý pobyt v Meste Poprad, dostanú ako
benefit od Mesta Poprad bezplatné parkovanie na parkoviskách bez rampového systému
v Správe mestských komunikácií Poprad, tzn. že im bude vydaná karta pre opakované
parkovanie na platených parkoviskách s parkovacím automatom, (neplatí na parkoviskách s
bezobslužným parkovacím systémom (parkovacia rampa)). Občan musí vyplniť žiadosť a tú
doložiť spolu s platným občianskym preukazom, legitimáciou dobrovoľného darcu krvi,
osvedčením o evidencii motorového vozidla, potvrdením o trvalom pobyte na Mesto Poprad.
Ide o formu parkovacej karty, ktorá nahrádza používanie jednorazového parkovacieho lístka
alebo platby cez SMS Parking. Karta je viazaná na EČV a platí 1 rok.
Cieľom mesta je ponúknuť darcom krvi dôstojné a hodnotné benefity v rámci portfólia
mesta a zároveň motivovať občanov, aby prišli darovať krv a pomohli tak ľuďom, ktorí ju
potrebujú.
2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. e) 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 na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.
4. Zoznam osobných údajov:
Evidencia darcov krvi obsahuje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo,
adresa trvalého pobytu, evidenčné číslo vozidla, platný občiansky preukaz, legitimácia
dobrovoľného darcu krvi, osvedčenie o evidencii motorového vozidla, potvrdenie o trvalom
pobyte na adrese.
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5. Dotknuté osoby:
Fyzické osoby- osoby, ktorým boli poskytnuté benefity.

6. Lehoty uloženia osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú po dobu 1 roku.

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.
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11. 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).

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).

