Informačná povinnosť

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
INTEGROVANÉ OBSLUŽNÉ MIESTO OBČANA (IOMO)
1. Účel spracúvania osobných údajov:
Hlavným cieľom spracúvania osobných údajov na integrovanom obslužnom mieste
občana (IOMO) je uľahčenie vybavovanie úradných záležitostí. Integrované obslužné miesto
občana slúži na asistovanú elektronickú úradnú komunikáciu fyzických osôb a právnických
osôb s orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky.
Osobné údaje sa spracúvajú za účelom:
•

Výpisu z registra trestov – t. j. evidencie spáchaných trestných činov fyzických osôb,
ktorý vedie Generálna prokuratúra Slovenskej republiky. Výpis z registra trestov je
listina, ktorá preukazuje, či osoba bola alebo nebola odsúdená a obsahuje len
odsúdenia, ktoré neboli zahladené (vymazané).

•

Odpisu z registra trestov - odpis z registra trestov je verejnou listinou, v ktorej sa
uvádzajú údaje dotyčnej osoby o každom právoplatnom odsúdení, priebehu výkonu
trestu a ochranného opatrenia, aj o odsúdeniach, ktoré boli podľa rozhodnutia súdu
alebo na základe zákona zahladené.
Obce, mestá a mestské časti, ktoré prevádzkujú pracoviská IOMO môžu podávať
žiadosti o Odpis z registra trestov len oprávnenej osobe, ktorou je:
o

uchádzač o zamestnanie v bezpečnostnej službe alebo technickej službe,

o

zamestnanec bezpečnostnej služby alebo technickej služby,

o

uchádzač o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti na účely previerky
bezúhonnosti a spoľahlivosti v zmysle § 15 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri
trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

•

Výpisu z Listu vlastníctva - Na ktoromkoľvek IOMO môžete požiadať o vydanie
výpisu za nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú kdekoľvek na Slovensku bez regionálnej
viazanosti. List vlastníctva je dokladom, ktorý preukazuje vlastnícke vzťahy k
nehnuteľnosti. Obsahuje základné údaje o nehnuteľnosti, o vlastníkoch, ťarchy
(záložné právo, vecné bremeno) a spôsob nadobudnutia nehnuteľnosti (kúpa,
darovanie, dedenie, súdne rozhodnutie). Výpis z listu vlastníctva je verejná listina,
ktorá obsahuje údaje zapísané v liste vlastníctva ku dňu vyhotovenia výpisu.
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Na pracoviskách IOMO môžete získať:
o

úplný Výpis z listu vlastníctva, ktorý obsahuje všetky údaje zapísané v liste
vlastníctva,

o

čiastočný Výpis z listu vlastníctva, ktorý obsahuje iba časť údajov zapísaných
v liste vlastníctva (len vybraných vlastníkov, nehnuteľnosti, stavby, parcely –
ak ich je na liste vlastníctva uvedených viac).

•

Výpisu z Obchodného registra - Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa
zapisujú údaje týkajúce sa podnikateľov. Obsahuje obchodné meno, sídlo,
identifikačné číslo, predmet podnikania, štatutárny orgán, spôsob konania a zoznam
konateľov. Výpis z obchodného registra je dokument, ktorý obsahuje údaje zapísané v
Obchodnom registri ku dňu vyhotovenia výpisu.

•

Vykonania Zaručenej konverzie - účelom zaručenej konverzie v zmysle § 35 a
nasledujúcich ustanovení zákona č. 305/2013 Z. z. o e- Governmente je zabezpečenie
možnosti prevodu medzi listinnou a elektronickou formou dokumentov alebo
elektronickými formami dokumentov s rôznymi formátmi, tak aby novovzniknutý
dokument mal rovnaké právne účinky a mohol byť použitý rovnako na právne
účely ako pôvodný dokument.

•

Vedenia evidencie vykonanej asistovanej elektronickej komunikácie s orgánmi
verejnej moci a právnych úkonov vykonaných prostredníctvom integrovaného
obslužného miesta.

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:
Osobné údaje sa spracúvajú na základe zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o e Governmente ).
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4. Zoznam osobných údajov:
•

Žiadateľ - identifikátor osoby, ktorej je prostredníctvom integrovaného obslužného
miesta občana poskytnutá služba vrátane spôsobu zistenia jej totožnosti a adresa
jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, vlastnoručne podpísaný súhlas
osoby s autorizáciou pracovníkom integrovaného obslužného miesta občana, ak
ide o autorizáciu podľa § 8 ods. 1, pričom ak je podľa osobitných predpisov na
platnosť úkonu potrebné úradné osvedčenie podpisu, aj podpis na tomto súhlase
musí byť úradne osvedčený, súhlas osoby s prístupom a disponovaním s
elektronickou schránkou udelený pracovníkovi integrovaného obslužného miesta
občana podľa § 8 ods. 4,

•

Pracovník integrovaného obslužného miesta občana – identifikátor osoby
pracovníka integrovaného obslužného miesta občana, ktorý vykonal úkon v rámci
poskytovania služby.

5. Dotknuté osoby:
•

Žiadateľ - osoba, ktorá využíva služby integrovaného obslužného miesta občana

•

Pracovník integrovaného obslužného miesta občana

6. Lehoty uloženia osobných údajov:
Osobné údaje za účelom evidencie sa spracúvajú po dobu 10 rokov.
7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:
Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa
nevykonáva.
8. Postup osobných údajov do tretích krajín:
Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.
9.

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

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

12. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):
Tretie strany
Iný oprávnený subjekt

Právny základ
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).

Príslušný súd,

na základe zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný

Orgány činné v trestnom konaní

sporový poriadok, na základe zákona 301/2005

Generálna prokuratúra Slovenskej

na základe zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný

republiky

sporový poriadok, na základe zákona 301/2005

Z. z. trestný poriadok.

Z. z. trestný poriadok
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