Informačná povinnosť

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR A OBJEDNÁVOK

1. Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané a zverejňované na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
slobode informácií). Obec , ako subjekt verejnej správy, je povinné zverejňovať:
•

všetky uzatvorené zmluvy ( tento zákon sa nevzťahuje na pracovnú zmluvu).
Akonáhle si občan napr. kúpi pozemok od obce, obec ju musí zverejniť na svojom
webovom sídle a v Centrálnom registri zmlúv, v rozsahu nevyhnutných osobných
údajov (meno, priezvisko, poprípade adresa).

•

všetky objednávky zadané obcou

•

všetky faktúry

2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho
Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov).
3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
Zákon č. 211/2000 Z. z. o Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a zákona č. 18/2018 o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Zoznam osobných údajov:
Povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, v štruktúrovanej
a prehľadnej forme najmä tieto údaje:
o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác:
•

identifikačný údaj objednávky, ak povinná osoba vedie číselník objednávok,

•

popis objednaného plnenia,
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•

celkovú hodnotu objednaného plnenia v sume, ako je uvedená na objednávke, alebo
maximálnu odhadovanú hodnotu objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či je suma
vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty,

•

identifikáciu zmluvy, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou, dátum
vyhotovenia objednávky,

•

identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia: meno a priezvisko fyzickej
osoby, obchodné meno fyzickej osoby-podnikateľa alebo obchodné meno alebo názov
právnickej osoby, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej
osoby-podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby, identifikačné číslo, ak ho má
dodávateľ objednaného plnenia pridelené,

•

údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala: meno a priezvisko fyzickej osoby,
funkciu fyzickej osoby, ak takáto funkcia existuje,

o faktúre za tovary, služby a práce:
•

identifikačný údaj faktúry, ak povinná osoba vedie číselník faktúr,

•

popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre,

•

celkovú hodnotu fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre, ako aj údaj
o tom, či je suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej
hodnoty,

•

identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,

•

identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou,

•

dátum doručenia faktúry,

•

identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: meno a priezvisko fyzickej
osoby, obchodné meno fyzickej osoby-podnikateľa alebo obchodné meno alebo názov
právnickej osoby, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej
osoby-podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby, identifikačné číslo, ak ho má
dodávateľ fakturovaného plnenia pridelené.

o zmluvách:
•

povinná osoba je povinná zverejniť označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a
nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20násobok minimálnej mzdy vo vlastníctve štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce,
vyššieho územného celku alebo orgánu verejnej moci, ktorý táto povinná osoba
previedla do vlastníctva alebo ktorý prešiel do vlastníctva inej osoby než orgánu
verejnej moci, dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva a právny titul, ako aj
informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli
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tento majetok do vlastníctva, a to v rozsahu: meno a priezvisko, názov alebo obchodné
meno, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo
fyzickú osobu – podnikateľa.
5. Dotknuté osoby:
Dotknutými osobami v rámci zverejnených zmlúv, objednávok a faktúr sú: fyzické osoby,
právnické osoby a zástupcovia právnických osôb, ktorých údaje sú obsiahnuté v rámci
zverejňovaných zmlúv, faktúr a objednávok.
6. Lehoty uloženia osobných údajov:
Povinne zverejňovaná zmluva sa zverejňuje nepretržite počas existencie záväzku
vzniknutého z povinne zverejňovanej zmluvy, najmenej však počas piatich rokov od
nadobudnutia účinnosti podľa zákona.
7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:
Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa
nevykonáva.
8.

Postup osobných údajov do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.
9.

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných
predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej
a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej,
administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými
právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.
10. Kategória osobných údajov.
Bežné osobné údaje.

11. Zverejňovanie osobných údajov:
Osobné údaje sa zverejňujú v rozsahu obsiahnutom v bode 4.
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12. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):
Právny základ

Tretie strany
Úrad vlády SR

zákona 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
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. Zverejňovanie verejných
obstarávaní zákona č.343/2015Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

Iný oprávnený subjekt

Na základe všeobecného záväzného právneho
predpisu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c)
NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
A RADY (EÚ) 2016/679o 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).
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