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ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

DETSKÉ JASLE 

 

1. Účel spracúvania osobných údajov: 

Účelom spracovania osobných údajov je služba na podporu zosúlaďovania rodinného 

života a pracovného života poskytovaním starostlivosti o dieťa do troch rokov veku. ak sa 

rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe 

rozhodnutia súdu 

• pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo vysokej škole, 

• pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s 

návratom na          trh    práce, 

• vykonáva zárobkovú činnosť, 

•  nemôže z dôvodov (choroba, úraz alebo kúpeľná liečba rodiča alebo fyzickej 

osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe súdu, alebo 

úmrtie jedného z rodičov, pôrod matky dieťaťa alebo ženy, ktorá má dieťa zverené 

do osobnej starostlivosti na základe súdu, narodenie najmenej troch detí súčasne 

alebo narodenie dvoch detí alebo viac detí súčasne v priebehu dvoch rokov, a to až 

do troch rokov veku najmladších detí. 

V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytujú: 

a) bežné úkony starostlivosti o dieťa, 

b) stravovanie, 

c) výchova. 

Poskytovanie sociálnej služby je podmienené podaním písomnej Žiadosti o uzatvorenie 

zmluvy o poskytovaní sociálnej služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a 

pracovného života poskytovaním starostlivosti o dieťa do troch rokov veku (Detské jasle), 

ktorej súčasťou sú povinné prílohy. 

 

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 
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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 sa spracovávajú na základe zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a 

o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 

v znení neskorších predpisov. 

 

4. Zoznam osobných údajov: 

Žiadateľ/ zákonný zástupca dieťaťa: titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa 

trvalého pobytu, štátne občianstvo, národnosť, telefónne číslo, e-mail, číslo občianskeho 

preukazu na overenie totožnosti, 

Dieťa: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, 

Zamestnanec úradu: meno, priezvisko 

 

5. Dotknuté osoby: 

Fyzické osoby- žiadatelia/ zákonní zástupcovia dieťaťa, dieťa, zamestnanec úradu . 

 

6. Lehoty uloženia osobných údajov:  

Detské jasle 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. 

 

11. Zverejňovanie osobných 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). 

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 

 


