Príloha k informačnej povinnosti mesta Bardejov
ako prevádzkovateľa osobných údajov dotknutých osôb

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V PODMIENKACH
MESTA BARDEJOV – ZÁZNAMY
O SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTIACH

1 VÝBEROVÉ KONANIA
Účel spracúvania osobných údajov
Právny základ
Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos osobných údajov
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Informácia o existencii automatizovaného
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie osobných údajov
Kategórie dotknutých osôb

Spracovanie osobných údajov osôb, ktoré sa v zmysle zákona
zúčastnili výberového konania a obsadzovania miest a funkcií
Predzmluvný vzťah - zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v
znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanovuje inak
Neuskutočňuje sa
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j. 5 rokov od ukončenia výberového konania
Neuskutočňuje sa
Osobné údaje uvedené v žiadosti, osobné údaje uvedené
v životopise, motivačnom liste a predložených dokladoch, ktoré
sa vyžadujú na obsadzované pracovné miesto
Uchádzači o zamestnanie

2 PERSONÁLNA AGENDA ZAMESTNANCOV
Účel spracúvania osobných údajov
Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným
pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe
dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru),
agendy zvyšovania kvalifikácie zamestnancov a predzmluvných
vzťahov. V rámci predmetného informačného systému
dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom:
- vedenia osobnej agendy zamestnancov v pracovno-právnom
pomere alebo inom obdobnom právnom vzťahu,
- spracúvania agendy prijímania zamestnancov do pracovného
pomeru a skončenia pracovného pomeru,
- spracúvania potrebných štatistických výkazov,
- komplexné zabezpečenie primárnej starostlivosti o zdravie
zamestnancov na pracovisku v zmysle platnej legislatívy
z dôvodu prevencie chorôb z povolania, pracovných úrazov
a udržanie pracovnej a funkčnej spôsobilosti zamestnancov v
priebehu ich zamestnania (práceneschopnosti)
Právny základ
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších
predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych
exekútoroch a exekučnej činnosti v znení neskorších predpisov,
zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších
predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri
dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v
znení neskorších predpisov, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v
platnom znení, zákon č.152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v
znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom
dôchodkovom sporení v znení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej
mzde v znení neskorších predpisov, zákon č. 571/2009 Z. z. o
rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov, zákon č.
241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a
pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, zákon č.
387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času
vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, zákon č.
160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších
predpisov, zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 540/2001
Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, zákon č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnené
Súhlas dotknutej osoby (v prípade žiadostí o prijatie do
zamestnania uchádzačov mimo výberového konania)
Orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov, zdravotné poisťovne, sociálna
poisťovňa, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové
správcovské spoločnosti.
Neuskutočňuje sa
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j.
70 rokov (od narodenia zamestnancov) osobné spisy
3 roky evidencia dochádzky/dovoleniek/dohody o hmotnej
zodpovednosti, životné a pracovné jubileá zamestnancov
10 rokov evidencia o zvyšovaní kvalifikácie/o preškolení/,
Zahraničné študijné stáže a pobyty – správy, sociálne poistenie
– dávky, prihlášky, zmeny, Dôchodkové zabezpečenie,
Zdravotné poistenie, Doplnkové dôchodkové poistenie,
5 rokov evidencia pracovná neschopnosť/materskej
dovolenky/neplateného voľna/stravovanie zamestnancov/BOZP
a PO (školenia), Plány vzdelávania
1 rok (po skončení PP) osobná karta o zverených hodnotách
Neuskutočňuje sa

Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia,
miesto narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko/prechodné
bydlisko, číslo OP, rodinný stav, štátna príslušnosť, vzdelanie,
pracovná prax,
Kategórie dotknutých osôb
Zamestnanci/osoby vykonávajúce činnosť na základe
dohody/zmluvy, manželia alebo manželky zamestnancov,
vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí
zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci
3 MZDOVÁ AGENDA ZAMESTNANCOV
Účel spracúvania osobných údajov
Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným
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Právny základ

pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe
dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru).
V rámci predmetného informačného systému dochádza k
plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom:
a) spracúvania potrebných štatistických výkazov,
b) realizovania spracúvania miezd a vedenia príslušnej
evidencie v zmysle mzdových predpisov,
c) vykonávania zrážky zo mzdy voči štátu a iným subjektom
podľa príslušných zákonov,
d) príprava podkladov pre tvorbu rozpočtu v oblasti miezd,
e) vedenia mzdovej agendy zamestnancov prevádzkovateľa IS
pre účely pracovnoprávne, mzdové a pre účely nemocenského,
zdravotného a sociálneho zabezpečenia a dane z príjmov zo
závislej činnosti fyzických osôb v pracovnom pomere v zmysle
Zákonníka práce a vedenia agendy pre potreby ich odmeňovania
a s tým súvisiace úkony
Právnym základom spracúvania osobných údajov je Ústava
Slovenskej republiky, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon
č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych
exekútoroch a exekučnej činnosti v znení neskorších predpisov,
zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších
predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri
dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v
znení neskorších predpisov, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v
platnom znení, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v
znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom
dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon č.
160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších
predpisov, zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 540/2001
Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov,
zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších
predpisov, zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku
v znení neskorších predpisov, zákon č. 241/1993 Z. z. o
štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných
dňoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 387/2002 Z. z. o
riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a
vojnového stavu v znení neskorších predpisov, zákon č. 2/1991
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4 PRACOVNÉ PREUKAZY
Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ

Kategórie príjemcov

Cezhraničný prenos osobných údajov
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Informácia o existencii automatizovaného
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie osobných údajov

Zb. o kolektívnom vyjednávaní, zákon č. 283/2002 Z. z.
o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov, sociálna poisťovňa, zdravotné
poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové
správcovské spoločnosti
Neuskutočňuje sa
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j.
70 rokov mzdové listy
10 rokov výplatné listiny a vyhlásenie k dani zo mzdy,
zdravotné poistenie, dôchodkové zabezpečenie, doplnkové
dôchodkové poistenie,
5 rokov rodinné prídavky/zrážky zo mzdy/podklady ku mzdám/
odmeny
Neuskutočňuje sa
Titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé
bydlisko/prechodné bydlisko, rodinný stav, číslo bankového
účtu, e-mailová adresa, mzda/plat alebo platové pomery a ďalšie
finančné náležitosti priznané za výkon pracovnej činnosti, údaje
o odpracovanom čase a pracovnej neschopnosti, poberanie
prídavkov na deti, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia
nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty
a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným
rozhodnutím príslušných orgánov, neprávom prijaté sumy
dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného
dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych
sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu
sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré je
zamestnanec povinný vrátiť na základe vykonateľného
rozhodnutia podľa osobitného predpisu, ročný úhrn vyplateného
dôchodku, údaje o čerpaní materskej a rodičovskej dovolenke,
výplatné pásky, mzdové listy, podklady k mzdám, rekapitulácie
miezd, údaje o členstve v odborovej organizácii, podpis
Zamestnanci/osoby vykonávajúce činnosť na základe
dohody/zmluvy, manželia alebo manželky zamestnancov,
vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí
zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci
Spracovanie osobných údajov za účelom vyhotovenia
zamestnaneckého/pracovného preukazu, ktorý sa používa pre
účely elektronického dochádzkového systému a zároveň ako
identifikačná karta
Pracovná zmluva (prípadne dohoda) uzatvorená podľa zákona č.
311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujem
v znení neskorších predpisov
Za účelom vyhotovenia pracovných preukazov bude osobné
údaje spracúvať Marek Duleba, Radničné námestie 41,
Bardejove a obchodná spoločnosť CONTAL OK, spol. s r.o., so
sídlom Fr. Mráza 289/2, 010 01 Žilina, IČO: 00 633 399
Neuskutočňuje sa
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j. 5 rokov od ukončenia pracovného pomeru
Neuskutočňuje sa
Titul, meno, priezvisko, fotografia
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5 PRACOVNÉ CESTY
Účel spracúvania osobných údajov
Právny základ
Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos osobných údajov
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Informácia o existencii automatizovaného
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie osobných údajov

Zamestnanci, osoby vykonávajúce činnosť na základe
dohody/zmluvy
Spracovanie osobných údajov za účelom evidencie
a vyúčtovania pracovných ciest
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších
predpisov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
v znení neskorších predpisov
Neuskutočňuje sa
Neuskutočňuje sa
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j. 10 rokov (zahraničné) a 5 rokov (tuzemské)
Neuskutočňuje sa

Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, adresa
bydliska, osobné číslo, funkcia, pracovisko/útvar, údaje
o dopravnom prostriedku, údaje týkajúce sa pracovnej cesty,
ďalšie osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu
spracúvania
Kategórie dotknutých osôb
Zamestnanci, bývalí zamestnanci, spolucestujúce osoby
6 AGENDA BOZP A PO ZAMESTNANCOV
Účel spracúvania osobných údajov
Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným
pomerom, pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na
základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru) vrátane agendy bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci. V rámci predmetného informačného systému dochádza
k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom komplexného
zabezpečenia BOZP a s tým súvisiace úkony ako vedenie
evidencie a registrácie pracovných úrazov, ako aj evidencia z
vykonaných kontrol dodržiavania predpisov BOZP, školení
zamestnancov a podobne.
Plnenie povinností súvisiacich s ochranou pred požiarmi
v priestoroch prevádzkovateľa.
Právny základ
zákon č. zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, Vyhláška č. 500/2006 Z. z.
MPSVaR, ktorou sa ustanovuje vzor Záznamu o registrovanom
pracovnom úraze, zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie
predpisy.
Kategórie príjemcov
orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov, zdravotné poisťovne,
doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské
spoločnosti, Sociálna poisťovňa, Inšpektorát práce
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j.
10 rokov – Organizácia a metodika BOZP, Evidencia a riešenie
pracovných úrazov (ťažké a smrteľné úrazy),
5 rokov - Evidencia a riešenie pracovných úrazov (ľahké
pracovné úrazy), Vstupné a periodické školenia BOZP a PO záznamy
Informácia o existencii automatizovaného
Neuskutočňuje sa
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie osobných údajov
Osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu, najmä:
pre účely školení je to titul, meno, priezvisko, podpis
pre účely šetrenia pracovného úrazu je to titul, meno,
priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, denný
vymeriavací základ, funkcia (druh vykonávanej práce), údaje

Príloha k informačnej povinnosti mesta Bardejov
ako prevádzkovateľa osobných údajov dotknutých osôb

Kategórie dotknutých osôb
7 EKONOMIKA, POKLADŇA
Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos osobných údajov
Lehoty na vymazanie osobných údajov

Informácia o existencii automatizovaného
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie osobných údajov

o úraze (aký úraz utrpel, dátum a miesto úrazu, popis priebehu
úrazu a jeho príčina)
zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov,
vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí
zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci
Základným účelom je vedenie účtovníctva, mzdy vyplatené v
hotovosti, vydávanie stravných lístkov, cestovné náhrady. Do
predmetného informačného systému zahŕňame aj spracúvanie
objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk s
bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných
príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia
investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a
drobného majetku, vedenie jednoduchého / podvojného
účtovníctva organizácie, vykonávanie auditov.
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov, zákon NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon o ochrane
osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení,
zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmu v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č.
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších
predpisov, zákonom NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní
(daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení
zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších
predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z., Zákon NR SR č. 461/2003
Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon
NR SR č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, Zákon NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom
poistení o zmene a doplnení zákona NR SR č. 95/2002 Z. z. o
poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v
znení neskorších predpisov, Zákon č.283/2002 Z .z.
o cestovných náhradách v znení jeho doplnkov
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov
Neuskutočňuje sa
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j.
10 rokov faktúry/pokladničné doklady a knihy, vrátane limitu
pokladničnej hotovosti/odvody do fondov-mesačné
2 roky – bežná korešpondencia
Neuskutočňuje sa
Osobné údaje súvisiace so správou účtovných dokladov, najmä
titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa
bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa, druh a číslo dokladu
totožnosti, podpis, číslo účtu, predmet a výška úhrady a iné
osobné údajne potrebné na dosiahnutie účelu.
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom
spracúvania.
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky
nie sú predmetom spracúvania.

Príloha k informačnej povinnosti mesta Bardejov
ako prevádzkovateľa osobných údajov dotknutých osôb
Kategórie dotknutých osôb

8 DANE A POPLATKY
Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos osobných údajov
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Informácia o existencii automatizovaného
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
Opis kategórií osobných údajov

9 DAŇOVÉ EXEKÚCIE
Účel spracúvania osobných údajov
Právny základ

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos osobných údajov
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Informácia o existencii automatizovaného
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb

zmluvní partneri a ich zamestnanci, zamestnanci
prevádzkovateľa, fyzické osoby, ktorým vznikne povinnosť
úhrady
Základným účelom je spracovanie priznaní k dani z
nehnuteľností, dani za psa, k dani za nevýherné hracie prístroje,
k dani za predajné automaty. Spracovanie podkladov k dani za
užívanie verejného priestranstva, k dani za ubytovanie, ako aj
spracovanie poplatkových priznaní k poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady. Súčasťou je aj evidencia
daňových subjektov a vydávanie rozhodnutí o vyrubení
miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, sankcie zo zodpovednosti za porušenie
povinností - pokuty, úrok z omeškania.
Zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
zákonom NR SR č. 563/2009 Z. z. zákon o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Finančné riaditeľstvo SR, Ministerstvo financií SR, súd, orgány
činné v trestnom konaní
Neuskutočňuje sa
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j. 10 rokov
Neuskutočňuje sa
Fyzické osoby, ktoré sú daňovníkmi dane, zástupcovia daňových
subjektov a iné fyzické osoby, ak je to nevyhnutné podľa
osobitných predpisov
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno
a priezvisko, rodné číslo, adresa, podpis a iné osobné údaje podľa
osobitných predpisov nevyhnutné na dosiahnutie účelu
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom
spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky
nie sú predmetom spracúvania
Vymáhanie daňových nedoplatkov v daňovom exekučnom
konaní alebo vymáhanie daňových nedoplatkov podľa
osobitného predpisu
zákon NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zákon
č.563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych
exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Sociálny poisťovňa, zamestnávatelia daňových dlžníkov,
peňažný ústav, kataster nehnuteľnosti, exekútor, konkurzný
správca, súd
Neuskutočňuje sa
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j. 10 rokov od ukončenia exekučného konania
Neuskutočňuje sa
Fyzické osoby, ktoré sú daňovníkmi miestnych daní
a poplatníkmi pre účely poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady – daňoví dlžníci, daňové subjekty, zástupcovia
daňových subjektov, iná osoba ako daňový subjekt, ktorá má

Príloha k informačnej povinnosti mesta Bardejov
ako prevádzkovateľa osobných údajov dotknutých osôb
práva a povinnosti pri správe daní alebo ktorej práva a povinnosti
sú správou daní dotknuté
Opis kategórií osobných údajov
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno
a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, adresa, miesto
podnikania, číslo účtu v peňažnom ústave, názov a adresa
zamestnávateľa, údaje o nehnuteľnostiach vo vlastníctve
daňového dlžníka, telefónne číslo, e-mail, iné osobné údaje podľa
osobitných predpisov na dosiahnutie účelu
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom
spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky
nie sú predmetom spracúvania
10 EVIDENCIA NEDAŇOVÝCH POHĽADÁVOK
Účel spracúvania osobných údajov
Základným účelom je vymáhanie pohľadávok, prípadne
vrátenie preplatku na oddelení daní a poplatkov
Právny základ
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákonom č. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty.
Kategórie príjemcov
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j. 10 rokov
Informácia o existencii automatizovaného
Neuskutočňuje sa
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie osobných údajov
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno
a priezvisko, dátum narodenia, adresa, miesto podnikania, číslo
účtu v peňažnom ústave, názov a adresa zamestnávateľa,
telefónne číslo, e-mail, iné osobné údaje podľa osobitných
predpisov na dosiahnutie účelu
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom
spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky
nie sú predmetom spracúvania
Kategórie dotknutých osôb
- dlžníci, splnomocnenci
11 PRIESTUPKY
Účel spracúvania osobných údajov
Prejednávanie a objasňovanie priestupkov v pôsobnosti Mesta
Bardejov
Právny základ
zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok), iný všeobecne záväzný právny predpis
Kategórie príjemcov
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j. 5 rokov
Informácia o existencii automatizovaného
Neuskutočňuje sa
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
Fyzické osoby, ktoré sú účastníkmi priestupkov, ich
objasňovania a priestupkového konania, zúčastnená osoba,
svedok a iné fyzické osoby, ktorých sa osobné údaje týkajú
Kategórie osobných údajov
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno,
priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, adresa, štátna
príslušnosť, údaj o doklad totožnosti, údaje týkajúce sa
priestupku a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu
spracúvania
Osobitné kategórie osobných údajov vo vzťahu k údajom
týkajúcim sa zdravia

Príloha k informačnej povinnosti mesta Bardejov
ako prevádzkovateľa osobných údajov dotknutých osôb
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy
a priestupky vo vzťahu k údajom o priestupkovej činnosti
12 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Účel spracúvania osobných údajov
Právny základ
Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos osobných údajov
Lehoty na vymazanie osobných údajov

Informácia o existencii automatizovaného
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie osobných údajov

Verejné obstarávanie na dodanie tovaru, poskytnutie služieb
a uskutočnenie stavebných prác
Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov, uchádzači, verejnosť
Neuskutočňuje sa
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j.
10 rokov nadlimitné
5 rokov podlimitné
10 rokov ceny a cenové výmery, delimitačné protokoly
5 rokov evidencie – všeobecné, pomocné
Neuskutočňuje sa

Osobné údaje nevyhnutné na účely verejného obstarávania,
najmä titul, meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, rodné
číslo, ekonomická identita, ďalšie osobné údaje a doklady
(potvrdenia, ktoré je potrebné doložiť pri verejnom obstarávaní).
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom
spracúvania
Kategórie dotknutých osôb
Fyzické osoby, ktorú sú najmä štatutárnym orgánom záujemcu,
uchádzača, subdodávateľa a iné fyzické osoby podľa zákona
o verejnom obstarávaní
13 SPRÁVA INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ, LOGINY A HESLÁ
Účel spracúvania osobných údajov
Zabezpečenie informačnej bezpečnosti a autorizovaného
prístupu k modulom prevádzkovaných informačných systémov
podľa požiadaviek nadriadených zamestnancov pre výkon
konkrétnej pracovnej agendy v závislosti od absolvovaných
školení a v súlade s internými smernicami
Právny základ
Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č.
275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a výnosom MF SR č.
55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej
správy (výnos č. 55/2014 Z. z. v znení výnosu č. 276/2014 Z. z.
a výnosu č. 137/2015 Z. z.).
Kategórie príjemcov
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov, zmluvní partneri
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j.
10 rokov mestský informačný systém
5 rokov technická dokumentácia hardwaru, sietí a systémového
softwaru; licencie k programom, overovanie a schvaľovanie
APV, pripomienky a reklamácie, údržba a inovácie aplikácií,
zmluvy týkajúce sa informatiky, faktúry, úradné listy z platieb
a nákupov – kópie,
3 roky - inštalačné protokoly k programom
Informácia o existencii automatizovaného
Neuskutočňuje sa
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie osobných údajov
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä meno, priezvisko,
logovacie údaje, IP adresa, MAC adresa, typ, verzia
internetového prehliadača, verzia operačného systému a iné
osobné údaje na dosiahnutie účelu spracúvania
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom
spracúvania

Príloha k informačnej povinnosti mesta Bardejov
ako prevádzkovateľa osobných údajov dotknutých osôb
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky
nie sú predmetom spracúvania
Kategórie dotknutých osôb
Zamestnanci Mesta Bardejov
14 URČENIE DOPRAVNÝCH ZNAČIEK A DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ NA MIESTNYCH A
ÚČELOVÝCH KOMUNIKÁCIÁCH
Účel spracúvania osobných údajov
Vydávanie určenia dopravných značiek a dopravných zariadení,
vrátane určenia vyhradeného parkovania
Právny základ
Zákon NR SR č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v platnom znení a súvisiacimi právnymi
predpismi.
Kategórie príjemcov
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j. 5 rokov
Informácia o existencii automatizovaného
Neuskutočňuje sa
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
Žiadateľ – fyzická osoba alebo osoba oprávnená konať za
právnickú osobu
Kategórie osobných údajov
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno,
priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail, podpis, evidenčné
číslo vozidla, iné osobné údaje za účelom dosiahnutia účelu
spracúvania + osobitné kategórie osobných údajov vo vzťahu
k údajom týkajúcim sa zdravia, a to preukaz ZŤP pre vyhradené
parkovanie
15 KONANIA K NEPOVOLENÝM ČINNOSTIAM NA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÁCH
Účel spracúvania osobných údajov
Riešenie nepovolenej činnosti na miestnych komunikáciách,
ukladanie pokút
Právny základ
Zákon NR SR č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v platnom znení a súvisiacimi právnymi
predpismi, zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov
Kategórie príjemcov
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j. 10 rokov
Informácia o existencii automatizovaného
Neuskutočňuje sa
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
Fyzické osoby, ktoré sú účastníkmi konania
Kategórie osobných údajov
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno,
priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mail,
podpis, iné osobné údaje za účelom dosiahnutia účelu
spracúvania
16 POVOLENIE PRIPOJENIA NA MIESTNU KOMUNIKÁCIU A ZRIADENIE ZJAZDU
Z MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE
Účel spracúvania osobných údajov
Vydávanie povolení na pripojenie na miestnu komunikáciu a na
zriadenie zjazdu z miestnej komunikácie
Právny základ
Zákon NR SR č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v platnom znení a súvisiacimi právnymi
predpismi, zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Kategórie príjemcov
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j. 5 rokov

Príloha k informačnej povinnosti mesta Bardejov
ako prevádzkovateľa osobných údajov dotknutých osôb
Informácia o existencii automatizovaného
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
Kategórie osobných údajov

Neuskutočňuje sa

Fyzické osoby, ktoré sú účastníkmi konania
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno,
priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého/iného bydliska,
telefónne číslo, e-mail, podpis, iné osobné údaje za účelom
dosiahnutia účelu spracúvania
17 POVOLENIE ZVLÁŠTNÉHO UŽÍVANIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE
Účel spracúvania osobných údajov
Vydávanie povolení zvláštneho užívania miestnej komunikácie
Právny základ
Zákon NR SR č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v platnom znení a súvisiacimi právnymi
predpismi, zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Kategórie príjemcov
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j. 5 rokov
Informácia o existencii automatizovaného
Neuskutočňuje sa
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
Fyzické osoby, ktoré sú účastníkmi konania
Kategórie osobných údajov
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno,
priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail, podpis, iné osobné
údaje za účelom dosiahnutia účelu spracúvania
18 POVOLENIE ROZKOPÁVKY, UZÁVIERKY, OBCHÁDZKY MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE
Účel spracúvania osobných údajov
Vydávanie povolení uzávierky/odklonu/obchádzky miestnej
komunikácie
Právny základ
Zákon NR SR č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v platnom znení a súvisiacimi právnymi
predpismi, zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Kategórie príjemcov
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j. 5 rokov
Informácia o existencii automatizovaného
Neuskutočňuje sa
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
Fyzické osoby, ktoré požiadali o povolenie a ktoré sú účastníkmi
konania
Fyzické osoby, ktoré sú oprávnené konať za právnickú osobu,
ktorá je žiadateľom a ktorá je účastníkom konania
Kategórie osobných údajov
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno,
priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého/iného bydliska,
telefónne číslo, e-mail, podpis, iné osobné údaje za účelom
dosiahnutia účelu spracúvania
19 ŠTÁTNY ODBORNÝ DOZOR NAD MIESTNYMI KOMUNIKÁCIAMI
Účel spracúvania osobných údajov
Výkon kontrolnej činnosti nad miestnymi komunikáciami
Právny základ
Zákon NR SR č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v platnom znení a súvisiacimi právnymi
predpismi,
Kategórie príjemcov
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j. 10 rokov

Príloha k informačnej povinnosti mesta Bardejov
ako prevádzkovateľa osobných údajov dotknutých osôb
Informácia o existencii automatizovaného
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
Kategórie osobných údajov

Neuskutočňuje sa

Fyzické osoby, ktorých sa kontrolná činnosť týka
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno,
priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail, podpis, iné osobné
údaje nevyhnutné na účely kontrolnej činnosti, poskytnuté alebo
zistené v priebehu kontrolnej činnosti
20 ROZHODOVANIE VO VECIACH PODNIKATEĽSKÝCH ČINNOSTÍ NA ÚZEMÍ MESTA
Účel spracúvania osobných údajov
a) vydávanie záväzných stanovísk na začatie podnikateľských
činností na území mesta (napr. vydanie povolenia na
poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni
a v pobočke verejnej lekárne, vo výdajni zdravotníckych
pomôcok, vo výdajni ortopedicko-protetických
zdravotníckych pomôcok a vo výdajni audio-protetických
zdravotníckych pomôcok; vydanie povolenia na
prevádzkovanie hazardnej hry a pod.),
b) povoľovanie ambulantného predaja a určovanie podmienok
na jeho realizáciu
c) povolenie účasti a predaju výrobkov a poskytovania služieb
na príležitostnom trhu (jarmok, vianočný trh a pod.),
d) povoľovanie predajného a prevádzkového času v predajniach
a prevádzkach na území mesta,
e) vydávanie povolení na záber verejného priestranstva (napr.
povolenie sezónneho sedenia, povolenie na umiestnenie
kontajnera, povolenie na umiestnenie kontajnera, povolenie
na umiestnenie lešenia, povolenie na rozkopanie verejnej
mestskej zelene)
f) vedenie evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov,
g) vedenie evidencie o vydaní osvedčení o zápise SHR
h) evidencie včelstiev, rybárskych lístkov, hospodárskych
zvierat
Právny základ
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon č. 136/2001
Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže, zákon č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 30/2019 Z. z.
o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 219/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov, 362/2011 Z. z.
o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Kategórie príjemcov
Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j.
a) 10 rokov
b) 5 rokov
c) 5 rokov
d) 5 rokov
e) 5 rokov
f) 10 rokov
g) 5 rokov
h) 5 rokov
Informácia o existencii automatizovaného
Neuskutočňuje sa
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie osobných údajov
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno,
priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, telefón, e-mail, iné
osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie stanoveného účely

Príloha k informačnej povinnosti mesta Bardejov
ako prevádzkovateľa osobných údajov dotknutých osôb
Kategórie dotknutých osôb
21 SŤAŽNOSTI
Účel spracúvania osobných údajov
Právny základ
Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos osobných údajov
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Informácia o existencii automatizovaného
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie osobných údajov

Kategórie dotknutých osôb
22 PETÍCIE
Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ
Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos osobných údajov
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Informácia o existencii automatizovaného
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie osobných údajov

Fyzické osoby, ktoré sú žiadateľmi a osoby oprávnené konať za
právnickú osobu, ktorá je žiadateľom
Fyzická osoba – samostatne hospodáriaci roľník
Evidencia a vybavovanie sťažností
zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov
Neuskutočňuje sa
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j. 10 rokov od ukončenia spisu
Neuskutočňuje sa
Osobné údaje súvisiace s vybavovaním a prešetrovaním
sťažností, najmä meno, priezvisko, adresa trvalého alebo
prechodného pobytu sťažovateľa, adresa sťažovateľa na
doručovanie v elektronickej forme, ďalšie osobné údaje zistené
a predložené v priebehu vybavovania sťažnosti a ktoré sú
nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.
Osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia
č. 2016/679 (GDPR) alebo § 16 ods. 1 zákona o ochrane
osobných údajov alebo osobné údaje týkajúce sa uznania viny za
trestné činy podľa čl. 10 nariadenia č. 2016/679 (GDPR) alebo §
17 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov môžu byť
predmetom spracúvania, ak sú predmetom sťažnosti alebo
zistené v priebehu vybavovania sťažnosti
- sťažovateľ, zástupca sťažovateľa,
- iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na
vybavovanie sťažností.
Základným účelom je vybavovanie petícií v súlade so zákonom
o petičnom práve, a to vykonávanie postupov pri ich podávaní,
evidovaní, prijímaní, prešetrovaní a písomnom oznámení
výsledku vybavovania petícií
Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov, žiadatelia
Neuskutočňuje sa
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j. 10 rokov od ukončenia spisu
Neuskutočňuje sa

Titul, meno, priezvisko, adresa pobytu, podpis a iné údaje, ak
to vyžaduje osobitný predpis
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom
spracúvania.
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy,
priestupky nie sú predmetom spracúvania
Kategórie dotknutých osôb
- fyzická osoba, ktorá podala petíciu,
- iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na
vybavovanie petície (napr. členovia petičného výboru, zástupca
a pod.)
23 ŽIADOSTI O SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ PODĽA ZÁKONA O SLOBODNOM PRÍSTUPE
K INFORMÁCIÁM
Účel spracúvania osobných údajov
Evidencia a vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácií
Právny základ
zákon NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kategórie príjemcov
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov, žiadatelia

Príloha k informačnej povinnosti mesta Bardejov
ako prevádzkovateľa osobných údajov dotknutých osôb
Cezhraničný prenos osobných údajov
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Informácia o existencii automatizovaného
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie osobných údajov

Kategórie dotknutých osôb

Neuskutočňuje sa
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j. 5 rokov od vybavenia žiadosti
Neuskutočňuje sa
Osobné údaje súvisiace so sprístupňovaním informácií, najmä
titul, meno, priezvisko, adresa, ďalšie osobné údaje žiadateľa
a osobné údaje o dotknutej osobe sprístupnené povinnou osobu
na základe zákona a/alebo súhlasu
Fyzická osoba - žiadateľ, dotknuté osoby podľa § 9 zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorších predpisov.

24 SPRÁVA REGISTRATÚRY ÚRADU
Účel spracúvania osobných údajov
Zabezpečenie správy registratúry ako riadna evidencia
záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov
v registratúrnom denníku, vedenie registrov a indexov
záznamov), riadne vyraďovanie spisov (záznamov),
zabezpečenie plánovitého vyraďovania spisov (záznamov),
ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich
uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty, evidencia
elektronickej pošty
Právny základ
Zákon NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach,
305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o e-Governmente)
Kategórie príjemcov
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov, úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny, sociálna poisťovňa, občania mesta Bardejov, občania
SR,
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j.
10 rokov – Odborná správa registratúrnych záznamov –
metodika, usmerňovanie, Preberanie spisov do registratúrneho
strediska úradu – odovzdávacie zoznamy, Registratúrne denníky
a indexy (interný a externý index), Hodnotiaca správa systému
manažérstva kvality (ročná),
5 rokov – Previerky správy registratúry na organizačných
útvaroch úradu, Správy o stave registratúry (ročné
a krátkodobé), Vyraďovacie konanie – návrhy na vyradenie
registratúrnych záznamov, protokoly o vyradení,
Vypožičiavanie, nazeranie do záznamov uložených
v registratúrnom stredisku úradu, Výpisy, odpisy, potvrdenia,
3 roky – Doručovacie hárky, doručovacie zošity a iné evidencie
poštových zásielok
Informácia o existencii automatizovaného
Neuskutočňuje sa
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie osobných údajov
Osobné údaje súvisiace so správou registratúry, vrátane
doručovania do elektronickej schránky, najmä titul, meno,
priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, predmet
korešpondencie/registratúrneho záznamu a iné osobné údaje
nevyhnutné na dosiahnutie tohto účelu.
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom
spracúvania.
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky
nie sú predmetom spracúvania.
Kategórie dotknutých osôb
- zamestnanci Mesta Bardejov,
- občania Mesta Bardejov,
- občania SR (aj bývalí),

Príloha k informačnej povinnosti mesta Bardejov
ako prevádzkovateľa osobných údajov dotknutých osôb
- právnické osoby (podnikatelia, živnostníci).
25 ORGÁNY SAMOSPRÁVY MESTA BARDEJOV
Účel spracúvania osobných údajov
Základným účelom je evidencia osobných údajov poslancov
mestského zastupiteľstva mesta Bardejov a ostatných členov
komisií (neposlancov), ktorá je vedená na oddelení správy
vnútorných vecí
Právny základ
Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov, zákonom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom
poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o
poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z
príjmov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 233/1995
Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Súhlas dotknutých osôb (súkromné telefónne čísla, čísla
bankových účtov poslancov aj členov komisií/neposlancov
a pod.)
Kategórie príjemcov
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov (t.j. daňový úrad, sociálna
poisťovňa, zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové
sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, súdny
exekútor)
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j. 10 rokov
Informácia o existencii automatizovaného
Neuskutočňuje sa
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
- poslanci,
- neposlanci.
Kategórie osobných údajov
Titul, meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto narodenia,
rodné číslo, adresa trvalého/iného bydliska, rodinný stav, číslo
občianskeho preukazu, telefónny kontakt, e-mail, číslo
bankového účtu, fotografia poslancov, príslušnosť k politickej
strane poslancov
26 OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI
Účel spracúvania osobných údajov
Vedenie evidencie a vybavovanie podnetov podľa zákona
o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Právny základ
Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
Kategórie príjemcov
Národný inšpektorát práce, inšpektoráty práce, orgány činné
v trestnom konaní, súd
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j. 3 roky od doručenia podnetu
Informácia o existencii automatizovaného
Neuskutočňuje sa
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie osobných údajov
Osobné údaje súvisiace s vybavovaním a prešetrovaním
podnetov, najmä v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa
pobytu, ďalšie osobné údaje nevyhnutné na preverenie podnetu.
Osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia
č. 2016/679 (GDPR) alebo § 16 ods. 1 zákona o ochrane
osobných údajov, ktoré sú predmetom podnetu alebo zistené
počas šetrenia
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky
podľa čl. 10 nariadenia č. 2016/679 (GDPR) alebo § 17 zákona

Príloha k informačnej povinnosti mesta Bardejov
ako prevádzkovateľa osobných údajov dotknutých osôb
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré sú predmetom
podnetu alebo zistené počas šetrenia
Kategórie dotknutých osôb

Fyzické osoby, ktoré podnet podali a ktoré sú prešetrované podľa
zákona
27 UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB
Účel spracúvania osobných údajov
Vybavovanie
žiadostí
fyzických
osôb
smerujúcich
k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov.
Právny základ
Čl. 6 ods. 1 písm. c), v súlade s čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov a § 29 zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov
Kategórie príjemcov
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j. 10 rokov od ukončenia spisu
Informácia o existencii automatizovaného
Neuskutočňuje sa
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie osobných údajov
Osobné údaje nevyhnutné na splnenie účelu, najmä titul, meno
a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, e-mailová adresa,
podpis
Kategórie dotknutých osôb
fyzická osoba, ktorá sa ako dotknutá osoba v rámci
prevádzkovateľom
vymedzených
účelov
obráti
na
prevádzkovateľa so žiadosťou uplatniť svoje práva
28 SOCIÁLNE VZŤAHY – KOMUNITNÉ CENTRÁ
Účel spracúvania osobných údajov
Sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom
chránených záujmov, pomoc pri príprave na školské vyučovanie
a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia, preventívna
aktivita, záujmová činnosť, komunitná práca, komunitná
a sociálna rehabilitácia, terénny program.
Právny základ
Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR. č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách, zákonom NR SR č.
447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu
ťažkého zdravotného postihnutia, zákonom NR SR č. 305/2005
Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele,
zákonom NR SR č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, ,
zákonom NR SR č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení
dieťaťa, zákonom NR SR č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom
príspevku, zákonom NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na
dieťa a príspevku na dieťa, zákonom NR SR č. 461/2003 Z. z. o
sociálnom poistení, zákonom NR SR č. 663/2007 Z. z. o
minimálnej mzde, zákonom SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení, zákonom č. 71/1967 Zb. – správnym poriadkom,
zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve, zákonom NR SR č. 279/1993 Z. z.
o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov,
zákonom NR SR č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre, zákonom
NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z
orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a
súvisiacimi právnymi predpismi, zákonom NR SR č. 627/2005
Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa,
zákonom NR SR č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR č.
5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, zákonom NR SR č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) a o zmene

Príloha k informačnej povinnosti mesta Bardejov
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Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos osobných údajov
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Informácia o existencii automatizovaného
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb

a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR č. 448/2008 Z.
z. o sociálnych službách, zákonom NR SR č. 447/2008 Z. z. o
peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného
postihnutia, zákonom NR SR č. 305/2005 Z. z
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov, žiadatelia
Neuskutočňuje sa
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j. 10 rokov
Neuskutočňuje sa

Klienti komunitného centra, osoby zdržiavajúce sa na území
mesta Bardejov
29 SOCIÁLNE VZŤAHY – POSUDZOVANIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU
Účel spracúvania osobných údajov
Posúdenie odkázanosti občana na sociálnu službu, poskytovanie
sociálnej služby, výkon sociálneho poradenstva, zabezpečovanie
výkonu osobitného príjemcu, aktívnych opatrení zamestnanosti.
Vybavovanie žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu
službu
Právny základ
Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR. č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách, zákonom NR SR č.
447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu
ťažkého zdravotného postihnutia, zákonom NR SR č. 305/2005
Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele,
zákonom NR SR č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, ,
zákonom NR SR č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení
dieťaťa, zákonom NR SR č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom
príspevku, zákonom NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na
dieťa a príspevku na dieťa, zákonom NR SR č. 461/2003 Z. z. o
sociálnom poistení, zákonom NR SR č. 663/2007 Z. z. o
minimálnej mzde, zákonom SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení, zákonom č. 71/1967 Zb. – správnym poriadkom,
zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve, zákonom NR SR č. 279/1993 Z. z.
o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov,
zákonom NR SR č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre, zákonom
NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z
orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a
súvisiacimi právnymi predpismi, zákonom NR SR č. 627/2005
Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa,
zákonom NR SR č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR č.
5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, zákonom NR SR č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR č. 448/2008 Z.
z. o sociálnych službách, zákonom NR SR č. 305/2005 Z. z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
Kategórie príjemcov
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov, žiadatelia
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j. 5 rokov od ukončenia spisu
Informácia o existencii automatizovaného
Neuskutočňuje sa
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
- žiadatelia o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu,
- maloleté deti a rodiny s maloletými deťmi, u ktorých orgán
sociálnoprávnej ochrany rozhodol o niektorom s opatrení SPO,
- rodiny a osoby v hmotnej núdzi,
- rodiny s maloletými deťmi, u ktorých orgán SPO rozhodol

Príloha k informačnej povinnosti mesta Bardejov
ako prevádzkovateľa osobných údajov dotknutých osôb
o osobitnom príjemcovi na prídavky na deti,
- účastníci aktivačných prác a menších obecných služieb.
30 SOCIÁLNE VZŤAHY – SOCIÁLNA KURATELA
Účel spracúvania osobných údajov
Výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a kurately, ochrana
detí, mládeže, dospelých a rodín, sociálne poradenstvo,
vydávanie správ o povesti.
Právny základ
Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR. č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách, zákonom NR SR č.
447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu
ťažkého zdravotného postihnutia, zákonom NR SR č. 305/2005
Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele,
zákonom NR SR č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, ,
zákonom NR SR č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení
dieťaťa, zákonom NR SR č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom
príspevku, zákonom NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na
dieťa a príspevku na dieťa, zákonom NR SR č. 461/2003 Z. z. o
sociálnom poistení, zákonom NR SR č. 663/2007 Z. z. o
minimálnej mzde, zákonom SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení, zákonom č. 71/1967 Zb. – správnym poriadkom,
zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve, zákonom NR SR č. 279/1993 Z. z. o
školských zariadeniach v znení neskorších predpisov, zákonom
NR SR č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre, zákonom NR SR č.
416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov
štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a súvisiacimi
právnymi predpismi, zákonom NR SR č. 627/2005 Z. z. o
príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa,
zákonom NR SR č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR č.
5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, zákonom NR SR č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR č. 448/2008 Z.
z. o sociálnych službách, zákonom NR SR č. 447/2008 Z. z. o
peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného
postihnutia, zákonom NR SR č. 305/2005 Z. z. o
sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.
Kategórie príjemcov
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov, žiadatelia
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j.
10 rokov – Sociálno-právna ochrana detí, Opatrovníctvo
5 rokov – Poradenská služba, Opatrovateľská služba, Náhradná
rodinná starostlivosť, Osobitný príjemca – starostlivosť o rodinu
s deťmi
Informácia o existencii automatizovaného
Neuskutočňuje sa
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
- maloleté deti a rodiny s maloletými deťmi, u ktorých orgán
sociálnoprávnej ochrany rozhodol o niektorom s opatrení SPO,
- rodiny a osoby v hmotnej núdzi,
- rodiny s maloletými deťmi, u ktorých orgán SPO rozhodol
o osobitnom príjemcovi na prídavky na deti.
31 SOCIÁLNE VZŤAHY – VYBAVOVANIE ŽIADOSTI O BYTY A NÁJOM
Účel spracúvania osobných údajov
Evidencia a vybavovanie žiadostí o mestské byty a nájom:
a) žiadosť a vybavenie žiadosti o nájomný byt s vybavením
bytu bežným štandardom,
b) žiadosť a vybavenie žiadosti o nájomný byt s vybavením
bytu nižším štandardom,
c) žiadosť a vybavenie o prechod nájmu bytu,

Príloha k informačnej povinnosti mesta Bardejov
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Právny základ

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos osobných údajov
Lehoty na vymazanie osobných údajov

Informácia o existencii automatizovaného
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie osobných údajov

d) žiadosť a vybavenie o súhlas s prenechaním bytu/časti bytu
do podnájmu,
e) žiadosť a vybavenie o súhlas na zmenu pobytu na adresu
mestského bytu,
Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR. č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách, zákonom NR SR č.
447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu
ťažkého zdravotného postihnutia, zákonom NR SR č. 305/2005
Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele,
zákonom NR SR č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, ,
zákonom NR SR č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení
dieťaťa, zákonom NR SR č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom
príspevku, zákonom NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na
dieťa a príspevku na dieťa, zákonom NR SR č. 461/2003 Z. z. o
sociálnom poistení, zákonom NR SR č. 663/2007 Z. z. o
minimálnej mzde, zákonom SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení, zákonom č. 71/1967 Zb. – správnym poriadkom,
zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve, zákonom NR SR č. 279/1993 Z. z.
o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov,
zákonom NR SR č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre, zákonom
NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z
orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a
súvisiacimi právnymi predpismi, zákonom NR SR č. 627/2005
Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa,
zákonom NR SR č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR č.
5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, zákonom NR SR č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR č. 448/2008 Z.
z. o sociálnych službách, zákonom NR SR č. 447/2008 Z. z. o
peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného
postihnutia, zákonom NR SR č. 305/2005 Z. z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov, žiadatelia
Neuskutočňuje sa
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j.
a) 20 rokov
b) 20 rokov
c) 20 rokov
d) 5 rokov
e) 5 rokov
Neuskutočňuje sa

Titul, meno, priezvisko, rodné meno, dátum narodenia, rodinný
stav, trvalý/prechodný pobyt, telefonický kontakt, majetkové
pomery, prípadne údaje o zdravotnom stave (pokiaľ je žiadateľ
ŤZP), podpis
Meno, priezvisko, dátum narodenia osôb žijúcich v spoločnej
domácnosti spolu so žiadateľom
Kategórie dotknutých osôb
žiadatelia a osoby žijúce v spoločnej domácnosti spolu so
žiadateľom
32 SOCIÁLNE VZŤAHY – POSKYTOVANIE FINANČNÝCH PRÍSPEVKOV PRE OBČANOV
MESTA BARDEJOV
Účel spracúvania osobných údajov
Evidencia a vybavovanie žiadostí o poskytnutie finančného
príspevku pre:
- rodiny s nezaopatrenými deťmi pri odstraňovaní
následkov živelnej pohromy,

Príloha k informačnej povinnosti mesta Bardejov
ako prevádzkovateľa osobných údajov dotknutých osôb
občanom v hmotnej núdzi a dôchodcom pri
odstraňovaní následkov živelnej pohromy,
- rodičom, resp. osamelému rodičovi pri narodení
dieťaťa, ktoré je prvým novonarodeným občanom
mesta v novom kalendárnom roku,
- rodičom, resp. osamelému rodičovi, ktorému sa
súčasne narodili tri a viac detí alebo v priebehu dvoch
rokov opakovane dvojčatá,
- dôchodcom (príspevok na stravovanie, príspevok pri
dožití 100 a viac rokov života)
Oprávnený záujem prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm.
f) Nariadenia EU (GDPR) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov, žiadateľom vybrané
stravovacie zariadenie
Neuskutočňuje sa
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j. 5 rokov od ukončenia spisu
Neuskutočňuje sa
-

Právny základ
Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos osobných údajov
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Informácia o existencii automatizovaného
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie osobných údajov

Titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt,
telefonický kontakt, druh a výška dôchodku
Kategórie dotknutých osôb
žiadatelia o príspevok
33 POSKYTOVANIE FINANČNÝCH PRÍSPEVKOV NA VYKONÁVANIE OPATRENÍ
SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY
Účel spracúvania osobných údajov
Poskytovanie finančných prostriedkov – príspevok na dopravu;
príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého; príspevok
akreditovanému subjektu
Právny základ
zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Kategórie príjemcov
Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j. 10 rokov od ukončenia spisu
Informácia o existencii automatizovaného
Neuskutočňuje sa
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie osobných údajov
osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno,
priezvisko, dátum narodenia, adresa, názov, sídlo a iné
identifikačné údaje subjektu, podpis
Kategórie dotknutých osôb
žiadatelia
osoby spoločne posudzované so žiadateľom
34 EVIDENCIA DETÍ V JASLIACH
Účel spracúvania osobných údajov
opatera detí predškolského veku
Právny základ
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Kategórie príjemcov
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j. 10 rokov
Informácia o existencii automatizovaného
Neuskutočňuje sa
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie osobných údajov
Zákonní zástupcovia - titul, meno, priezvisko, dátum narodenia,
adresa trvalého/iného bydliska, telefónny kontakt,
Dieťa – meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa
trvalého/iného bydliska, zdravotný stav,
Kategórie dotknutých osôb
Deti/žiaci, zákonní zástupcovia

Príloha k informačnej povinnosti mesta Bardejov
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35 MAJETKOVO – PRÁVNE VZŤAHY
Účel spracúvania osobných údajov
Evidencia majetku a nakladanie s majetkom, zmluvné vzťahy
Právny základ
Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (napr.
kúpne, zámenné, darovacie, nájomné zmluvy a pod.), zákonom
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (napr. kúpne, o dielo, mandátne, o výkone funkcie),
zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov (napr. kúpne zmluvy na byty, nebytové priestory ...),
zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových
priestorov, zákonom č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych
vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení
neskorších predpisov (napr. dohody o vydaní nehnuteľností),
zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších
predpisov (napr. zmluvy o dielo, licenčné zmluvy ...), zákonom
č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny
zákon) v znení neskorších predpisov (napr. dohody o odstúpení,
o urovnaní, návrhy na vklad, na záznam, poznámku), zákonom
č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri
majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré
prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 527/2002 Z.
z. o dobrovoľných dražbách
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie
a plnenie zmluvných vzťahov – čl. 6 ods. 1 písm. b)
všeobecného nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
Kategórie príjemcov
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov, žiadatelia
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j.
50 rokov – Nadobúdanie majetku do vlastníctva mesta; Prevod,
predaj pozemkov, bytov a nebytových priestorov; Evidencia
majetku, Užívanie, prenájom nehnuteľného majetku (trvalé,
dočasné)
20 rokov – Prevody vlastníctva pozemkov, na ktorých sú
zrealizované stavby fyzických osôb (rodinné domy, garáže,
záhrady),
10 rokov – Prenájom hnuteľného majetku; Dražby
Informácia o existencii automatizovaného
Neuskutočňuje sa
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie osobných údajov
Spracovanie osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu, najmä
titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia,
rodné číslo, trvalé bydlisko, štátne občianstvo, podpis
Kategórie dotknutých osôb
Žiadatelia o odkúpenie majetku mesta, žiadatelia o nájom
majetku mesta, zmluvné strany mesta
36 ŽALOBY A EXEKÚCIE
Účel spracúvania osobných údajov
Evidencia a vybavovanie žalobných, exekučných a iných
návrhov za účelom vymáhania právnych nárokov mesta Bardejov
na oddelení právnom a majetkovom
Právny základ
Osobitné zákony, najmä zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový
poriadok, zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, zákon
č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, zákon č. 233/1995 Z. z.
Exekučný poriadok
Kategórie príjemcov
Súd, orgán činný v trestnom konaní, strany sporu, advokát,
exekútor
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa

Príloha k informačnej povinnosti mesta Bardejov
ako prevádzkovateľa osobných údajov dotknutých osôb
Lehoty na vymazanie osobných údajov

Informácia o existencii automatizovaného
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie osobných údajov

Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j.
10 rokov – Právne zastupovanie v majetkových veciach;
Predvolania, prípisy a výzvy súdov, výzvy na zaplatenie súdnych
poplatkov a pod., Pokusy o zmier; Vysporiadanie vzťahov
k užívaniu pozemkov; Prevody vlastníctva pozemkov, na
ktorých sú zrealizované stavby fyzických osôb (iné objekty)
Neuskutočňuje sa

Osobné údaje súvisiace s vybavovaním súdnych a exekučných
sporov, najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa
trvalého/iného bydliska, štátna príslušnosť, prípadne iné osobné
údaje nevyhnutné na dosiahnutie stanoveného účelu, resp. ďalšie
osobné údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu vybavovania
súdneho/exekučného konania
Kategórie dotknutých osôb
Fyzické osoby, ktoré majú postavenie strany v spore alebo jeho
zástupcu, osoby oprávnenej konať, svedka, iné fyzické osoby
37 KONTROLA A AUDIT V PÔSOBNOSTI MESTSKÉHO KONTROLÓRA
Účel spracúvania osobných údajov
Vykonávanie kontroly a auditu v pôsobnosti Mesta Bardejov
Právny základ
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon č. 357/2015
Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iné osobitné
zákony v súvislosti s výkonom kontroly a auditu
Kategórie príjemcov
Ministerstvo financií SR, Najvyšší kontrolný úrad, súd, orgán
činný v trestnom konaní
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j.
10 rokov – Útvar hlavného kontrolóra - činnosť; Kontrola
príjmov a výdavkov rozpočtu a hospodárenia s majetkom mesta;
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti
5 rokov – Odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného
účtu
Informácia o existencii automatizovaného
Neuskutočňuje sa
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie osobných údajov
Osobné údaje súvisiace s vybavovaním a prešetrovaním
podnetov, najmä v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa
pobytu, ďalšie osobné údaje nevyhnutné na účely kontroly
a auditu, poskytnuté alebo zistené v priebehu kontroly a auditu.
Osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia
č. 2016/679 (GDPR) alebo § 16 ods. 1 zákona o ochrane
osobných údajov môžu byť kontrolnej činnosti alebo zistené
v priebehu kontrolnej činnosti
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky
podľa čl. 10 nariadenia č. 2016/679 (GDPR) alebo § 17 zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, môžu byť kontrolnej
činnosti alebo zistené v priebehu kontrolnej činnosti
Kategórie dotknutých osôb
Fyzické osoby, ktorých sa kontrola a audit týka a fyzické osoby
oprávnené konať v mene právnickej osoby, ktorej sa kontrola
a audit týka
38 VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY VO VECIACH OCHRANY OVZDUŠIA
Účel spracúvania osobných údajov
Spracúvanie osobných údajov o pri plnení úloh vo veciach
ochrany ovzdušia a v oblasti životného prostredia mesta
Bardejov
Právny základ
Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č.
137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia (zákon o ovzduší), zákonom
č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení
neskorších predpisov za znečisťovania ovzdušia malými zdrojmi
znečisťovania ovzdušia
Kategórie príjemcov
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa

Príloha k informačnej povinnosti mesta Bardejov
ako prevádzkovateľa osobných údajov dotknutých osôb
Cezhraničný prenos osobných údajov
Lehoty na vymazanie osobných údajov

Informácia o existencii automatizovaného
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie osobných údajov
Kategórie dotknutých osôb

príslušných právnych predpis
Neuskutočňuje sa
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j.
5 rokov - Rozhodnutia a oznámenia o poplatkoch za znečistenie
ovzdušia;
10 rokov – Malé zdroje znečisťovania ovzdušia – stanoviská k
stavbe; Rozhodnutia pre malé zdroje znečistenia ovzdušia – ak
nepodliehajú stavebnému konaniu
Neuskutočňuje sa
Spracovanie osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu, najmä
titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, podpis
- žiadateľ,
- splnomocnení žiadatelia

39 VÝKON ŠTÁTNEJ VODNEJ SPRÁVY
Účel spracúvania osobných údajov
Spracúvanie osobných údajov pri plnení úloh vo veciach
výkonu štátnej vodnej správy a v oblasti životného prostredia
mesta Bardejov
Právny základ
zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších
predpisov.
Kategórie príjemcov
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j. 10 rokov od ukončenia spisu
Informácia o existencii automatizovaného
Neuskutočňuje sa
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
- žiadateľ,
- splnomocnení žiadatelia.
40 VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY NA ÚSEKU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
Účel spracúvania osobných údajov
Spracúvanie osobných údajov o pri plnení úloh výkonu štátnej
správy na úseku odpadového hospodárstva a v oblasti životného
prostredia mesta Bardejov
Právny základ
Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Kategórie príjemcov
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j. 10 rokov
Informácia o existencii automatizovaného
Neuskutočňuje sa
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie osobných údajov
Spracovanie osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu, najmä
titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko,
podpis
Kategórie dotknutých osôb
priestupca
41 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Účel spracúvania osobných údajov
Spracúvanie osobných údajov pri plnení povinností mesta na
úseku odpadového hospodárstva
Právny základ
Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
Kategórie príjemcov
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov, zmluvné strany Mesta
Bardejov

Príloha k informačnej povinnosti mesta Bardejov
ako prevádzkovateľa osobných údajov dotknutých osôb
Cezhraničný prenos osobných údajov
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Informácia o existencii automatizovaného
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie osobných údajov

Neuskutočňuje sa
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j. 5 rokov od ukončenia spisu
Neuskutočňuje sa

Spracovanie osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu, najmä
titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, podpis
Kategórie dotknutých osôb
žiadateľ, spracovateľ
42 VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY NA ÚSEKU OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY
Účel spracúvania osobných údajov
Spracúvanie osobných údajov o pri výkone štátnej správy na
úseku ochrany prírody a krajiny a v oblasti životného prostredia
mesta Bardejov
Právny základ
Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, zákonom SNR č.
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
zmien a doplnkov.
Kategórie príjemcov
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j. 10 rokov
Informácia o existencii automatizovaného
Neuskutočňuje sa
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie osobných údajov
Spracovanie osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu, najmä
titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko,
podpis
Kategórie dotknutých osôb
- žiadateľ,
- splnomocnení žiadatelia
43 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA V MESTE
Účel spracúvania osobných údajov
Príprava a realizácia investičnej výstavby v meste Bardejov
(napr. stavebné práce – projekty a písomná dokumentácia,
Architektonické súťaže – vypisovanie, Nové stavby, Stavebné
úpravy, Bytové domy (výstavba, dostavba, zmena funkcie
objektu, stavebné úpravy), Občianska vybavenosť, Výroba
a sklady, Doprava a dopravné zariadenia, Technická
infraštruktúra, Zeleň, Rekreácia a šport, Drobná architektúra,
umelecké diela a pod.
Právny základ
Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej
republiky, zákonom NR SR č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom
znení, , zákonom NR SR č. 135/1961 Z. z. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení a súvisiacimi
právnymi predpismi, zákonom NR SR č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení.
Kategórie príjemcov
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j. 10 rokov
Informácia o existencii automatizovaného
Neuskutočňuje sa
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie osobných údajov
Titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska,
telefón, e-mail
Kategórie dotknutých osôb
- investori, projektanti, splnomocnenci, žiadatelia,
- konatelia spoločností a organizácií,
- správcovia mestského majetku,
- účastníci konania – žiadateľ, stavebník, splnomocnenec,
vlastník pozemku a stavby, projektant, spracovateľ územno-

Príloha k informačnej povinnosti mesta Bardejov
ako prevádzkovateľa osobných údajov dotknutých osôb
plánovacej dokumentácie, stavebný dozor, vlastníci susedných
pozemkov a stavieb a pod.
44 STAVEBNÝ ÚRAD
Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos osobných údajov
Lehoty na vymazanie osobných údajov

Informácia o existencii automatizovaného
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie osobných údajov

Vydávanie stanovísk pre územné a stavebné konanie a
informácie k územiu z územno-plánovacieho, územno–
technického, architektonického a dopravného hľadiska,
kolaudačné konanie, stanoviská mesta Bardejov ako účastníka
týchto konaní.
zákonom NR SR č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení, ,
zákonom NR SR č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v platnom znení a súvisiacimi právnymi
predpismi, zákonom NR SR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v platnom znení.
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov
Neuskutočňuje sa
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j.
20 rokov – Územno – plánovacie podklady, Územný plán –
zmeny a dodatky sídelných útvarov a zón, Štátny stavebný
dohlaď,
10 rokov – Energetické hospodárstvo (telekomunikácie, plyn,
teplo, elektrická energia), Ohlásenie drobných stavieb,
stavebných úprav a udržiavacích prác, a pod.
5 rokov – Stanoviská a vyjadrenia ku konaniam (k začatiu
investičnej výstavby, k predĺženiu lehoty výstavby, k zmene
využitia priestorov, k cestám a inžinierskym stavbám, terénne
úpravy atď.)
Neuskutočňuje sa

Titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa
bydliska, štátna príslušnosť
Kategórie dotknutých osôb
- investori, projektanti, splnomocnenci, žiadatelia,
- konatelia spoločností a organizácií,
- správcovia mestského majetku,
- účastníci konania – žiadateľ, stavebník, splnomocnenec,
vlastník pozemku a stavby, projektant, spracovateľ územnoplánovacej dokumentácie, stavebný dozor, vlastníci susedných
pozemkov a stavieb a pod.
45 EVIDENCIA DETÍ MATERSKÝCH ŠKÔL
Účel spracúvania osobných údajov
zabezpečovanie predškolskej výchovy detí
Právny základ
Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom
znení, zákonom NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákonom NR SR č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
Kategórie príjemcov
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j. 5 rokov
Informácia o existencii automatizovaného
Neuskutočňuje sa
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie osobných údajov
Žiaci – meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa
trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak
obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
rodné číslo, štátna príslušnosť, národnosť, fyzické zdravie
a duševné zdravie, mentálna úroveň vrátane výsledkov

Príloha k informačnej povinnosti mesta Bardejov
ako prevádzkovateľa osobných údajov dotknutých osôb

Kategórie dotknutých osôb
46 MESTSKÁ ŠKOLSKÁ RADA
Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ
Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos osobných údajov
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Informácia o existencii automatizovaného
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie osobných údajov

Kategórie dotknutých osôb
47 RADA ŠKOLY
Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ
Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos osobných údajov
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Informácia o existencii automatizovaného
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie osobných údajov

pedagogicko-psychologickej
a špeciálnopedagogickej
diagnostiky
Zákonní zástupcovia – meno a priezvisko a adresa trvalého
pobytu, adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle
zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu a kontakt na
účely komunikácie
žiaci, zákonní zástupcovia
Zriadenie, organizácia mestskej školskej rady a evidencia
členov mestskej školskej rady, ako iniciatívneho a poradného
samosprávneho orgánu, ktorý sa vyjadruje a presadzuje verejné
záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov
a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania
Osobitný predpis – zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Neuskutočňuje sa, ako osobitný predpis neustanovuje inak
Neuskutočňuje sa
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j. 5 rokov
Neuskutočňuje sa
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno,
priezvisko, príslušnosť k škole, údaj o tom, za koho je osoba
v rade zvolená, podpis a iné osobné údaje za účelom dosiahnutia
účelu spracúvania
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom
spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky
nie sú predmetom spracúvania
Členovia mestskej školskej rady
Ustanovenie a evidencia členov rady školy, ako iniciatívneho
a poradného samosprávneho orgánu, ktorý sa vyjadruje
a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov,
pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov
v oblasti výchovy a vzdelávania
Osobitný predpis – zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Neuskutočňuje sa, ako osobitný predpis neustanovuje inak
Neuskutočňuje sa
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j. 5 rokov
Neuskutočňuje sa

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno,
priezvisko, príslušnosť k škole, údaj o tom, za koho je osoba
v rade zvolená/delegovaná, podpis a iné osobné údaje za účelom
dosiahnutia účelu spracúvania
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom
spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky
nie sú predmetom spracúvania
Kategórie dotknutých osôb
Členovia rady školy
48 KAMEROVÝ SYSTÉM MONITORUJÚCI PRIESTORY PRÍSTUPNÉ VEREJNOSTI
Účel spracúvania osobných údajov
Monitorovanie priestorov prístupných verejnosti z dôvodu
plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone
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Právny základ

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos osobných údajov
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Informácia o existencii automatizovaného
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie osobných údajov
Kategórie dotknutých osôb

verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi – ochrany majetku
a zdravia obyvateľov mesta, a teda
- zaistenie bezpečnosti a odhaľovanie kriminality, kde je
možné činnosťou kamier obmedziť páchanie
protiprávnych deliktov a tzv. pouličnej kriminality
(napr. vreckové krádeže, porušovanie dopravných
predpisov, vandalizmus – poškodzovanie historických
pamiatok a iných objektov sprayermi a pod.),
- vykonávanie úloh súvisiacich so zabezpečením
verejného poriadku a ochrany majetku,
- monitorovanie aktuálnej dopravnej situácie
- riešenie rôznych mimoriadnych udalostí pre potreby
krízového štábu a zložky integrovaného záchranného
systému
- vykonávanie ostatných úloh vyplývajúcich z povinností
prevádzkovateľa
- vykonávanie úloh vo verejnom záujme
článok 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia – verejný záujem. Hlavným
záujmom je ochrana majetku a bezpečnosti prevádzkovateľa
a dotknutých osôb, pričom táto povinnosť prevádzkovateľovi
vyplýva aj priamo zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
Neuskutočňuje sa
15 dní odo dňa vyhotovenia záznamu (ak nie sú osobné údaje
použité pre účely trestného alebo priestupkového konania)
Neuskutočňuje sa

videozáznam fyzických osôb
Verejnosť – občania a návštevníci mesta, ktorí vstúpia do
monitorovaného priestoru
49 KAMEROVÝ SYSTÉM MONITORUJÚCI VNÚTORNÉ PRIESTORY PREVÁDZKOVATEĽA
Účel spracúvania osobných údajov
Kamerový systém - monitorovanie vnútorných priestorov
prevádzkovateľa za účelom ochrany jeho majetku (Kino Žriedlo
v Bardejovských Kúpeľoch, vstup do MsÚ na Radničnom
námestí 16 v Bardejov).
Právny základ
článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – oprávnený záujem –
ochrana majetku a zabezpečenie vstupov do monitorovaných
priestorov. Prevádzkovateľ má záujem na tom, aby sa zabránilo
neoprávnenému vstupu do monitorovaných priestorov
prevádzkovateľa, resp. prípadne odhalenie kriminality
Kategórie príjemcov
Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie osobných údajov
15 dní odo dňa vyhotovenia záznamu (ak nie sú osobné údaje
použité pre účely trestného alebo priestupkového konania)
Informácia o existencii automatizovaného
Neuskutočňuje sa
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie osobných údajov
videozáznam fyzických osôb
Kategórie dotknutých osôb
Fyzické osoby, ktoré vstúpia do monitorovaného priestoru –
zamestnanci prevádzkovateľa, zamestnanci dodávateľských
firiem, prípadne návštevníci, občania
50 PODUJATIA
Účel spracúvania osobných údajov
Podujatia (akcie) organizované a vykonávané v pôsobnosti
mesta Bardejov
Právny základ
článok 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia – verejný záujem, t. j.
starostlivosť o všestranný rozvoj mesta a potreby obyvateľov (v
súvislosti s § 4 ods. 2 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení),
informovanie
širokej
verejnosti
masovokomunikačnými
prostriedkami,
propagácia
prevádzkovateľa a budovanie jeho dobrého mena
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Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos osobných údajov
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Informácia o existencii automatizovaného
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
Kategórie osobných údajov

Súhlas dotknutej osoby, ak je s ohľadom na okolnosti vhodnejší
alebo výslovne potrebný
Nie sú, ak osobitný predpis neustanovuje inak
Neuskutočňuje sa
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j. 10 rokov od ukončenia spisu
Neuskutočňuje sa

Návštevníci a iné fyzické osoby, ktoré sa podujatia zúčastnia
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno,
priezvisko, dátum narodenia, adresa, fotografia, videozáznam
51 FOTOGRAFIE POSLANCOV A VEDÚCICH ZAMESTNANCOV
Účel spracúvania osobných údajov
Účelom je zverejňovanie fotografií poslancov a vedúcich
zamestnancov mestského úradu v priestoroch úradu a na
webovom sídle prevádzkovateľa z dôvodu informovania vo
verejnom záujme
Právny základ
§ 78 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
Kategórie príjemcov
Nie sú
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j. počas výkonu mandátu poslanca MsZ, resp.
trvania funkcie vedúceho zamestnanca
Informácia o existencii automatizovaného
Neuskutočňuje sa
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
Poslanci mesta a vedúci zamestnanci mestského úradu
Kategórie osobných údajov
Fotografia (farebná alebo čiernobiela)
52 VOĽBY
Účel spracúvania osobných údajov
Plnenie úloh organizačného a materiálno-technického
zabezpečenia volieb, referenda, teda komplexné zabezpečenie
činností súvisiacich s prípravou volieb a referenda.
Právny základ
Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom č. 180/2014
Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR č. 253/1998 Z. z.
o hlásení pobytov občanov SR a registri obyvateľov SR
(informačná povinnosť)

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos osobných údajov
Lehoty na vymazanie osobných údajov

Informácia o existencii automatizovaného
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
Kategórie osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1
písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 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) – členovia mestskej volebnej
komisie (súkromné telefónne číslo, číslo bankového účtu)
volebné komisie, iné oprávnené subjekty
Neuskutočňuje sa
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j.
5 rokov – Výsledky volieb, Organizačno-technické
zabezpečenie, Hospodársko-finančné zabezpečenie
2 roky – Ostatná dokumentácia
Neuskutočňuje sa
kandidáti na primátora a na poslancov, splnomocnenci
politických strán, členovia mestskej volebnej komisie
1. Kandidáti:
- meno, priezvisko, titul,
- zamestnanie,
- adresa, bydlisko – trvalý pobyt,
- politická strana, za ktorú kandiduje (nezávislý kandidát),
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- dátum narodenia.
2. Členovia mestskej volebnej komisie:
a) čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia:
- meno, priezvisko, titul,
- dátum narodenia,
- rodné číslo,
- adresa, bydlisko – trvalý pobyt,
- politická strana, ktorá delegovala člena.
b) súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia:
- kontaktné údaje,
- číslo bankového účtu
3. Splnomocnenci politických strán:
a) čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia:
- meno, priezvisko
- adresa na doručovanie,
- politická strana, ktorá delegovala člena.
b) súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia:
- kontaktné údaje.
53 OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV
Účel spracúvania osobných údajov
Vykonávanie osvedčovania listín a podpisov
Právny základ
Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov
okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov, zákon
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov
Kategórie príjemcov
Okresný úrad
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j. 10 rokov
Informácia o existencii automatizovaného
Neuskutočňuje sa
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
Fyzické osoby, ktoré osvedčujú listiny a podpisy
Kategórie osobných údajov
Meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, údaj, že
podpis na listine urobila alebo uznala za svoj vlastný fyzická
osoba, ktorej podpis bol osvedčený, údaj, akým spôsobom bola
preukázaná totožnosť fyzickej osoby, ktorej podpis bol
osvedčený (druh a číslo preukazu totožnosti, adresa pobytu v
čase osvedčovania)
54 MATRIKA
Účel spracúvania osobných údajov
Vedenie matriky – kniha narodení, kniha úmrtí, kniha
manželstiev, prijímanie žiadosti o výpis z registra trestov,
občianske obrady
Právny základ
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon č. 154/1994 Z.
z. o matrikách, zákon č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve
Slovenskej republiky
Kategórie príjemcov
Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j.
100 rokov – Matriky (matričné knihy), Zbierky listín, Rodné
čísla, Sobáše s cudzincami, Dodatočné záznamy do matričných
kníh, Určenie otcovstva súhlasným vyhlásením
30 rokov – Zmeny mena a priezviska, Osvedčenie o právnej
spôsobilosti k uzavretiu manželstva
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Informácia o existencii automatizovaného
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
Kategórie osobných údajov
55 REGISTER OBYVATEĽSTVA
Účel spracúvania osobných údajov
Právny základ
Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos osobných údajov
Lehoty na vymazanie osobných údajov

Informácia o existencii automatizovaného
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
Kategórie osobných údajov

10 rokov – Matričné doklady na použitie v cudzine, Potvrdenie
o žití do cudziny, Vydanie delegácie k uzavretiu manželstva,
Oznamovacia povinnosť v matričných veciach
5 rokov – Zápis do osobitnej matriky, Výpis z matričnej knihy,
Záznam rozhodnutia úradov a súdov cudzích krajín do matriky –
súhlas, Zbierky listín a druhopisy matrík – nahliadnutia
Neuskutočňuje sa
rodičia novonarodeného dieťaťa, novonarodené dieťa, ženích,
nevesta, rodičia manželov, sobášiaci a matrikár, zapisovateľ,
svedkovia sobáša, zomretý, žiadateľ
Titul, meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko, dátum narodenia,
miesto narodenia, dátum sobáša, miesto sobáša, dátum úmrtia,
národnosť, štátna príslušnosť, dátum rozvodu, podpis
Vedenie evidencie obyvateľstva, prihlasovanie fyzickej osoby na
trvalý alebo prechodný pobyt, sčítanie obyvateľov, zmeny
v evidencii obyvateľov mesta
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon č. 253/1998 Z.
z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri
obyvateľov Slovenskej republiky
Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
Neuskutočňuje sa
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j.
10 rokov – Evidencia obyvateľstva, Sčítanie obyvateľstva,
domov a bytov (Výsledky)
5 rokov – Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov (Podklady),
Podnet na zrušenie trvalého pobytu/prechodného pobytu,
Potvrdenie o trvalom pobyte/o hlásení trvalého pobytu
v zahraničí /o prechodnom pobyte/o hlásení prechodného pobytu
v zahraničí/Poskytovanie informácií o pobyte občana, bydlisku
občana, histórii bydliska a histórii pobytu občana, Verejné
zhromaždenia
2 roky - Hlásenia trvalého pobytu, Odhlásenie z trvalého pobytu,
Ohlásenie o trvalom pobyte v zahraničí, Hlásenie prechodného
pobytu – prihlásenie na prechodný pobyt, Prihlásenie inej osoby
na prechodný pobyt, Odhlásenie z prechodného pobytu,
Ohlásenie o prechodnom pobyte v zahraničí
Neuskutočňuje sa

Fyzické osoby – obyvatelia mesta
Titul, meno, priezvisko, rodné meno, predošlé meno, rodné číslo,
adresa, bydlisko, dátum narodenia, miesto narodenia, národnosť,
štátna príslušnosť, rodinný stav, údaje o právnej spôsobilosti,
podpis
56 ČÍSLOVANIE DOMOV, NÁZVY ULÍC A VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV
Účel spracúvania osobných údajov
Vedenie zoznamov ulíc mesta, evidencia obytných domov
Právny základ
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, vyhláška MV SR č.
31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní
ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb
Kategórie príjemcov
Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j.
75 rokov – Súpisné evidenčné, orientačné číslo – určenie,
20 rokov – Zoznam ulíc, katalóg ulíc
5 rokov – Systém číslovania domov, Určovanie čísla domu bez
kolaudačného rozhodnutia,
3 roky – Tabuľky orientačných a súpisných čísiel - obstarávanie
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Informácia o existencii automatizovaného
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie dotknutých osôb
Kategórie osobných údajov
Kategórie dotknutých osôb
57 OCEŇOVANIE OSÔB
Účel spracúvania osobných údajov
Právny základ
Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos osobných údajov
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Informácia o existencii automatizovaného
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie osobných údajov

Neuskutočňuje sa
obyvatelia mesta,
osoby, ktoré vlastnia na území mesta nehnuteľný majetok
titul, meno, priezvisko a trvalý pobyt, dátum narodenia (ak ide
o fyzickú osobu) alebo názov, sídlo a identifikačné číslo
organizácie (ak ide o právnickú osobu), podpis
žiadateľ o určenie súpisného a orientačného čísla
Oceňovanie osôb a udeľovanie cien primátora Mesta Bardejov
Súhlas dotknutej osoby
Nie sú
Neuskutočňuje sa
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j. 10 rokov
Neuskutočňuje sa

Titul, meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, resp. úmrtia,
štátna príslušnosť, pracovná alebo verejná funkcia
Kategórie dotknutých osôb
- navrhovateľ ocenenia,
- navrhovaná osoba na ocenenie
- zákonný zástupca
58 POSKYTOVANIE FINANČNÝCH PRÍSPEVKOV PRE OBČANOV MESTA
Účel spracúvania osobných údajov
Poskytovanie
finančných
príspevkov
pre
rodiny
s nezaopatrenými deťmi; občanom v hmotnej núdzi; dôchodcom
Právny základ
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v súvislosti s čl. 6 ods.
1 písm. e) všeobecného nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. e)
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov – verejný
záujem
Kategórie príjemcov
Nie sú
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j. 5 rokov od ukončenia spisu
Informácia o existencii automatizovaného
Neuskutočňuje sa
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie osobných údajov
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno,
priezvisko, dátum narodenia, adresa, podpis
Kategórie dotknutých osôb
žiadatelia o finančný príspevok
osoby spoločne posudzované so žiadateľom
59 MESTSKÁ POLÍCIA
Účel spracúvania osobných údajov
Zabezpečovanie mestských vecí verejného poriadku, ochrany
životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo
všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení MsZ
a z rozhodnutí primátora mesta
Právny základ
Osobitný zákon – zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
Kategórie príjemcov
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j.
10 rokov – Pokuty v blokovom konaní – uloženie a výber,
Zbrane, strelivo, zbrojné preukazy, Spolupráca s PZ SR, orgánmi
justície a štátnej správy
5 rokov – Policajné záznamy (predvedenie osoby, o otvorení
bytu, o odňatí veci, o použití donucovacích prostriedkov, iné),
Odcudzené predmety – potvrdenia o prevzatí, Zoznamy
hľadaných vecí/hľadaných osôb/hľadaných motorových vozidiel

Príloha k informačnej povinnosti mesta Bardejov
ako prevádzkovateľa osobných údajov dotknutých osôb

Informácia o existencii automatizovaného
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie osobných údajov

3 roky – Súdne zásielky – doručovanie, Kniha služieb, Lustrácia
vozidiel, Výzvy na odstránenie zistených nedostatkov –
rozkopávky, skládky a pod.
Neuskutočňuje sa

Titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa,
štátna príslušnosť, telefonicky kontakt
Kategórie dotknutých osôb
Fyzické osoby, ktorých sa činnosť/zásah mestskej polície týka
60 CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA OBYVATEĽSTVA
Účel spracúvania osobných údajov
Plnenie povinnosti v oblasti civilnej a požiarnej ochrany
obyvateľstva
Právny základ
zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľov v znení
neskorších predpisov, zákon NR SR č. 179/2011 Z. z. o
hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákon NR SR č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v
krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení
neskorších predpisov, zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej
povinnosti, , ústavný zákon NR SR č. 227/2002 Z. z. o
bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného
stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, zákon č.
215/2004 Z .z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
Kategórie príjemcov
orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j. 10 rokov od ukončenia spisu
Informácia o existencii automatizovaného
Neuskutočňuje sa
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie osobných údajov
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno,
priezvisko, adresa, fotografia v súvislosti s preukazovaním
civilnej ochrany, podpis a iné osobné údaje za účelom plnenia
povinnosti podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom
spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky
nie sú predmetom spracúvania
Kategórie dotknutých osôb
Fyzické osoby, ktoré sa zúčastňujú na civilnej ochrane
obyvateľstva a plnia uložené povinnosti
61 REGIONÁLNY ROZVOJ
Účel spracúvania osobných údajov
Vypracúvanie programov a projektov za účelom hospodárskeho
rozvoja
mesta
a
zároveň vykonávanie
úloh
sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny
operačný program (IROP)
Právny základ
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, Uznesením vlády SR
č. 232 zo dňa 14. mája 2014 bolo Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky určené v súlade s
článkom 123 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o
Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom
fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde
pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a
ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom
fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa
zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (ďalej len „všeobecné
nariadenie“) a v súlade s § 4 písm. a) bod 1 zákona č. 292/2014
Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a
investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len ,,zákon o príspevku z EŠIF“) ako RO pre Integrovaný
regionálny operačný program (ďalej len „IROP“). V súlade s
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Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos osobných údajov
Lehoty na vymazanie osobných údajov

Informácia o existencii automatizovaného
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie osobných údajov

Kategórie dotknutých osôb

62 ŠTATISTICKÉ VÝKAZY
Účel spracúvania osobných údajov
Právny základ
Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos osobných údajov
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Informácia o existencii automatizovaného
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie osobných údajov

Kategórie dotknutých osôb
63 SÚDNE KONANIA

bodom A.7 uznesenia vlády SR č. 232 zo dňa 14. mája 2014 bolo
mesto Košice určené v súlade s § 4 písm. a) bod 2 zákona o
príspevku z EŠIF ako SO pre IROP. Právny dokument pre IROP
znamená právny predpis SR a EÚ, uznesenie vlády SR, Systém
riadenia EŠIF, Systém finančného riadenia EŠIF, Stratégia
financovania, metodické usmernenia a pokyny CKO, OA, CO a
EK, manuál procedúr RO pre IROP, manuál procedúr SO pre
IROP, usmernenia RO v oblasti implementácie IROP a iné
záväzné dokumenty a akty vydané OLAF, Úradom vlády SR ako
centrálnym kontaktným útvarom pre OLAF a RO v oblasti
programovania a implementácie alebo kontroly vykonávanej v
rámci IROP, ktoré sú pre zmluvné strany záväzné, pokiaľ ide o
riadenie IROP zo strany RO a vykonávanie úloh, na ktoré bol SO
poverený. Kategórie príjemcov orgány štátnej správy, verejnej
moci a verejnej
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov
Neuskutočňuje sa
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j.
20 rokov – Sprostredkovateľský orgán pre IROP
10 rokov – Stratégia regionálneho rozvoja – vykonávanie,
Hospodársky rozvoj mesta – vypracúvanie programov
a projektov, Projekty – realizované, Regionálna politika,
5 rokov – Podklady, informácie, rozbory, číselné údaje pre
orgány štátnej správy a samosprávy, Gescia programov rozvoja
mesta v oblasti regionálnych vzťahov (participácia)
Neuskutočňuje sa
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno,
priezvisko, adresa, podpis
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom
spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky
nie sú predmetom spracúvania
- žiadatelia a prijímatelia projektových zámerov /žiadostí
o nenávratný finančný príspevok/
- externí hodnotitelia projektových zámerov
- externí hodnotitelia žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Zber údajov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane
z príjmov obciam
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších
predpisov
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov
Neuskutočňuje sa
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j. 10 rokov
Neuskutočňuje sa
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä meno, priezvisko,
dátum narodenia, škola/školské zariadenie
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom
spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky
nie sú predmetom spracúvania
Dieťa, žiak, poslucháč

Príloha k informačnej povinnosti mesta Bardejov
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Účel spracúvania osobných údajov
Právny základ

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos osobných údajov
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Informácia o existencii automatizovaného
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie osobných údajov

Vybavovanie súdnych sporov
Osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný
sporový poriadok, zákon č. 161/2015 z. z. Civilný mimosporový
poriadok, zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok,
zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov (napr. súd, orgány činné
v trestnom konaní, účastník/subjekt)
Neuskutočňuje sa
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j. 10 rokov
Neuskutočňuje sa

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno,
priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefónne číslo, e-mailová
adresa a ďalšie údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu
súdneho konania.
Osobitné kategórie osobných údajov môžu byť predmetom
spracúvania ak sú zistené alebo poskytnuté v priebehu
vybavovania súdneho konania.
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky
môžu byť predmetom spracúvania, ak sú zistené alebo
poskytnuté v priebehu vybavovania súdneho konania
Kategórie dotknutých osôb
Fyzické osoby, ktoré majú postavenie strany v spore/subjektu
konania alebo jeho zástupcu, osoby oprávnenej konať, svedka,
iné fyzické osoba
64 ORGANIZÁCIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Účel spracúvania osobných údajov
Organizácia a činnosť mestského zastupiteľstva
Právny základ
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
Kategórie príjemcov
Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o. ktorá zabezpečuje
priamy prenos zo zosadnutí mestského zastupiteľstva, iní
príjemcovia nie sú, ak osobitný zákon neustanoví inak
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j. 10 rokov
Informácia o existencii automatizovaného
Neuskutočňuje sa
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie osobných údajov
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno,
priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefónne číslo, e-mailová
adresa a ďalšie údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu
súdneho konania.
Osobitné kategórie osobných údajov môžu byť predmetom
spracúvania ak sú zistené alebo poskytnuté v priebehu
vybavovania súdneho konania.
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky
môžu byť predmetom spracúvania, ak sú zistené alebo
poskytnuté v priebehu vybavovania súdneho konania
Kategórie dotknutých osôb
Fyzické osoby, ktoré majú postavenie strany v spore/subjektu
konania alebo jeho zástupcu, osoby oprávnenej konať, svedka,
iné fyzické osoba
65 ROZPOČTOVÉ, PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE A OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI S ÚČASŤOU
MESTA BARDEJOV (korporátna agenda)
Účel spracúvania osobných údajov
Zabezpečenie agendy riadenia obchodných spoločností
a mestských organizácií, t. j. evidencia o zástupcoch vedenia
mesta,
rozpočtových,
príspevkových
organizáciách
a obchodných spoločnostiach s účasťou mesta, vypracovávanie
zmlúv, čestných prehlásení, príprava a zabezpečenie poverení,
plnomocenstiev, licencií a povolení, zabezpečenie vyplácania
vkladov, odmien, prémií, a pod.
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Právny základ
Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos osobných údajov
Lehoty na vymazanie osobných údajov

Informácia o existencii automatizovaného
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie osobných údajov

Kategórie dotknutých osôb

66 ŠKOLSTVO, ŠPORT A MLÁDEŽ
Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník
Orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov, obchodné spoločnosti
s majetkovou účasťou mesta Bardejov
Neuskutočňuje sa
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j.
20 rokov – Mestské podniky (zriaďovanie a zrušovanie)
10 rokov – Obchodné spoločnosti a iné právnické osoby
(Zakladanie, zrušovanie; Schvaľovanie zástupcov obce do ich
orgánov), Rozbory hospodárenia (o činnosti), Riadenie a úrad,
Dozorná rada, Predstavenstvo, Valné zhromaždenie,
Splnomocnenia, menovacie dekréty riaditeľov a odvolávanie
riaditeľov z funkcií, Audit,
Neuskutočňuje sa
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno,
priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, telefónne číslo,
e-mailová adresa a ďalšie údaje zistené alebo poskytnuté
v priebehu súdneho konania.
Osobitné kategórie osobných údajov môžu byť predmetom
spracúvania ak sú zistené alebo poskytnuté v priebehu
vybavovania súdneho konania.
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky
môžu byť predmetom spracúvania, ak sú zistené alebo
poskytnuté v priebehu vybavovania súdneho konania
- vedenie, funkcionári mesta Bardejov,
- štatutárni zástupcovia obchodných spoločností,
- členovia kontrolného orgánu obchodných spoločností,
- zamestnanci obchodných spoločností, ktorí sú súčasne
členmi štatutárneho orgánu
Základným účelom je prenesený výkon štátnej správy na úseku
školstva:
a) financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva,
b) financovanie prenesených kompetencií na úseku školstva
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon),
zákon č. zákonom NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákonom NR SR č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,
zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných
škôl, stredných škôl a školských zariadení a súvisiacimi
predpismi. Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a súvisiacich predpisov, zákonom
NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a
doplnené niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákonom NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákona č.
165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z.
z. a zákona č. 257/2011 Z. z., zákonom NR SR č. 552/2003 Z. z.
o výkone prác vo verejnom záujme, zákon NR SR č. 461/2003 Z.
z. o sociálnom poistení, zákonom SNR č. 511/1992 Zb. o správe
daní a poplatkov v platnom znení, zákonom č. 461/2003 Z. z. o
sociálnom poistení, zákonom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom
poistení, zákonom NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu,
Občianskym zákonníkom, zákonom o minimálnej mzde,
zákonom NR SR č. 281/2002 Z. z. o prídavku a príspevku na
dieťa, zákonom NR SR č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom
príspevku, zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
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Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos osobných údajov
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Informácia o existencii automatizovaného
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie osobných údajov

Kategórie dotknutých osôb
67 STRAVOVANIE (JEDÁLEŇ)
Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ

Kategórie príjemcov
Cezhraničný prenos osobných údajov
Lehoty na vymazanie osobných údajov
Informácia o existencii automatizovaného
rozhodovania vrátane profilovania
Kategórie osobných údajov

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR č.
462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej
neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákonom NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike,
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, zákonom č. 5/2004 Z. z. o
službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákonom č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom
sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 570/2005 Z. z.
obrannej povinnosti, zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvateľov v znení neskorších predpisov, zákonom NR
SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zákonom NR SR
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a súvisiacim
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa
príslušných právnych predpisov
Neuskutočňuje sa
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j. 10 rokov
Neuskutočňuje sa
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno,
priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, telefónne číslo,
e-mailová adresa.
Osobitné kategórie osobných údajov môžu byť predmetom
spracúvania ak sú zistené alebo poskytnuté v priebehu
vybavovania súdneho konania.
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky
môžu byť predmetom spracúvania, ak sú zistené alebo
poskytnuté v priebehu vybavovania súdneho konania
- žiaci,
- zákonní zástupcovi,
- zamestnanci škôl a školských zariadení
Spracúvanie osobných údajov stravníkov. Školská jedáleň sa
zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre
stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení.
Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci
škôl a školských zariadení, so súhlasom zriaďovateľa
a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa
môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon),
Vyhláškou MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského
stravovania, zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákon č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školskej a školskej samospráve, zákon č.
540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a súvisiacimi platnými
právnymi predpismi
Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov,
zriaďovateľ
Neuskutočňuje sa
Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom
pláne mesta, t. j. 5 rokov
Neuskutočňuje sa
Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno,
priezvisko, dátum narodenia, adresa

Príloha k informačnej povinnosti mesta Bardejov
ako prevádzkovateľa osobných údajov dotknutých osôb

Kategórie dotknutých osôb

Osobitné kategórie osobných údajov môžu byť predmetom
spracúvania ak sú zistené alebo poskytnuté v priebehu
vybavovania súdneho konania.
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky
môžu byť predmetom spracúvania, ak sú zistené alebo
poskytnuté v priebehu vybavovania súdneho konania
- stravníci,
- zákonní zástupcovia stravníkov (detí)

