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ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

POMOC V HMOTNEJ NÚDZI 

 

1. Účel spracúvania osobných údajov: 

Vaše osobné údaje sa spracovávajú v prípade, že sa ocitnete v hmotnej núdzi (hmotnou 

núdzou sa rozumie stav, keď príjem domácnosti nedosahuje výšku životného minima) 

a žiadate mesto o pomoc v podobe:  

a) poskytnutia pomoci v hmotnej núdzi, 

b) poskytnutia osobitného príspevku, 

c) poskytnutia jednorazovej dávky, 

Na to, aby mesto mohlo vyhovieť vašej žiadosti, musí o vás spracovávať údaje, ktoré sú 

nevyhnutné na vybavenie žiadosti. Mestu povinnosť spracovávať vaše osobné údaje určuje 

priamo zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a bez vašich osobných údajov vám nebude môcť poskytnúť pomoc v hmotnej 

núdzi. 

 

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: 

a) Poskytnutie pomoci  v hmotnej núdzi sa uskutočňuje na základe zákona č. 

417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, 

b) Poskytnutie osobitného príspevku sa uskutočňuje na základe zákona č. 

417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, 

c) Poskytnutie  jednorazovej dávky sa uskutočňuje na základe zákona č. 

417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, 
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4. Zoznam osobných údajov: 

Vaše osobné údaje, ktoré sú spracovávané pri hmotnej núdzi, pri osobitnom príspevku a pri 

jednorazovej dávke na základe §31 ods.3 zákona 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov: 

Meno, priezvisko a titul, druh pobytu,  rodné číslo, ak je pridelené, a dátum narodenia,  

rodinný stav, štátne občianstvo, sociálne postavenie, údaje o príjme, údaje o hnuteľnom 

majetku, nehnuteľnom majetku a iných majetkových právach, údaje o zdravotnom stave 

v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu poskytovania pomoci v hmotnej núdzi, údaje 

o bytových pomeroch, telefónne číslo, adresa pobytu a elektronická adresa, číslo účtu banky 

alebo pobočky zahraničnej banky a kód banky alebo kód pobočky zahraničnej banky, ďalšie 

údaje, ktoré sú v súlade s účelom spracúvania a sú nevyhnutné na účel poskytovania pomoci 

v hmotnej núdzi a osobitného príspevku. 

 

5. Dotknuté osoby: 

a) žiadateľ o pomoc v hmotnej núdzi, členovia domácnosti podľa §3 zákona 417/2013 Z. 

z.,  iná fyzická osoba v rozsahu nevyhnutnom na rozhodnutie o pomoci v hmotnej 

núdzi 

b) žiadateľ o osobitný príspevok, členovia domácnosti podľa §3 zákona 417/2013 Z. z., 

c) žiadateľ o jednorazovú dávku, členovia domácnosti podľa §3 zákona 417/2013 Z. z., 

 

 

6. Lehoty uloženia osobných údajov:  

• Rómski občania – špecifické záležitosti – 5 rokov 

• Občania bez prístrešia  

• Špecifické záležitosti – 5 rokov 

• Útulky (zriaďovacie listiny, rozhodnutia o ubytovaní a pod.) – 10 rokov 

• Žiadosti o bývanie na dobu určitú – 10 rokov 

• Osobitný príjemca – občania bez prístrešia – 5 rokov 

• Starostlivosť o rodinu a deti  

• Sociálne štipendiá – 10 rokov 

• Poradenská služba – 5 rokov 

• Náhradná rodinná starostlivosť – 5 rokov 

• Osobitný príjemca – starostlivosť o rodinu s deťmi - 5 rokov 

• Sociálno-právna ochrana detí – 10 rokov 
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• Starostlivosť o občanov  

• Spoločné stravovanie - 5 rokov 

• Kluby dôchodcov, denné centrá (zriaďovanie, zrušovanie, financovanie) – 10 

• Pochovanie zomrelých bez príbuzných – 10 rokov 

• Jednorazová finančná a vecná pomoc – rozhodnutia o priznaní, zamietnutí  

• Zdravotne postihnutí – 5 rokov 

• Starí občania - 5 rokov 

• Narodenie dieťaťa – 5 rokov 

• Úmrtie - 5 rokov 

• Bezbariérové byty – poradovník, umiestňovanie – 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. 
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11. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany): 

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). 

 


