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ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

MESTSKÝ ÚTULOK PRE PSOV MESTA POPRAD 

 

 

1. Účel spracúvania osobných údajov: 

V rámci činnosti Mesta Poprad, Mestského útulku pre psov (ďalej mestský útulok) 

spracúvame Vaše osobné údaje za účelom evidencie súčasných držiteľov zvierat 

a nadobúdateľov, budúcich držiteľov alebo pôvodných majiteľov zvierat, za účelom odchytu 

zvieraťa, za účelom adopcie zvieraťa, alebo za účelom prebratia zodpovednosti a súhlasu 

s venčením psov maloletým dieťaťom. 

Ide napríklad o situáciu, ak by si niekto chcel zviera z útulku osvojiť, musí o sebe uviesť 

osobné údaje, na základe ktorých si mestský útulok spravuje evidenciu.   

Na základe Zákona č. 39/2007 Z. z. Zákona o veterinárnej starostlivosti je mesto povinné 

zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území mesta, a ich umiestnenie do karanténnej stanice 

alebo útulku pre zvieratá prostredníctvom osoby schválenej na odchyt túlavých zvierat.   

Mesto zabezpečuje starostlivosť o túlavé zviera od okamihu jeho prevzatia a po tom, ako 

nadobudne vlastníctvo k zvieraťu, môže aj bezodplatne previesť vlastníctvo zvieraťa na 

karanténnu stanicu alebo útulok pre zvieratá. 

 

 

2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov: 

Za účelom adopcie zvieraťa: 

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. b) 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). 

 

Za účelom odchytu zvieraťa: 

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). 

 

Za účelom prebratia zodpovednosti a súhlasu s venčením psov v mestskom útulku: 

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 

Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
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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: 

Za účelom adopcie zvieraťa: 

• Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa 

nevykonáva. 

Za účelom odchytu zvieraťa: 

• Zákon č. 39/2007 Z. z. Zákon o veterinárnej starostlivosti 

Za účelom prebratia zodpovednosti a súhlasu s venčením psov v mestskom útulku: 

• Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa 

nevykonáva. 

 

4. Zoznam osobných údajov: 

Za účelom adopcie zvieraťa: 

• Pri nadobúdateľovi (budúcemu držiteľovi) zvieraťa - meno, priezvisko, rodné 

číslo, trvalý pobyt, ulica, súpisné číslo, poštovné smerovacie číslo, mesto, miesto  

držania psa, číslo občianskeho preukazu, preukaz/stav fyzickej osoby s ťažkým 

zdravotným postihnutím, podpis 

 

Za účelom odchytu zvieraťa: 

• Pri osobe schválenej na odchyt túlavých zvierat – meno, priezvisko, adresa 

 

• Za účelom prebratia zodpovednosti a súhlasu s venčením psov v mestskom 

útulku: 

o  pri maloletom dieťati– meno a priezvisko zákonného zástupcu, podpis 

zákonného zástupcu, vek dieťaťa, 

 

5. Dotknuté osoby: 

 

Za účelom adopcie zvieraťa: 

• nadobúdateľ (budúci držiteľ) zvieraťa, 

Za účelom odchytu zvieraťa: 

• osoba schválená na odchyt túlavých zvierat, vlastník odchyteného túlavého 

zvieraťa, 

Za účelom prebratia zodpovednosti a súhlasu s venčením psov v mestskom útulku: 

• maloleté dieťa, zákonný zástupca. 
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6. Lehoty uloženia osobných údajov:  

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 
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údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

Ministerstvo pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka Slovenskej republiky, 

Štátna veterinárna a potravinová 

správa Slovenskej republiky, 

Regionálne veterinárne a potravinové 

správy 

Zákon č. 39/2007 Z. z. Zákon o veterinárnej 

starostlivosti 

 

Príslušný súd,  

 

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. 

160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok 

Orgány činné v trestnom konaní 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. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení 

neskorších predpisov 

 

 


