Informačná povinnosť

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
SOCIÁLNA AGENDA

1. Účel spracúvania osobných údajov:
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom poskytovania sociálnych služieb v našom
zariadení podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších
predpisov v nasledujúcom rozsahu:
• Príjem Žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb
• Príjem do zariadenia
• Poskytovanie sociálnej služby.
2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia
Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a na základe zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Osobné údaje v rozsahu podľa § 78
3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na základe zákona č. 448/2008 Z. z.
Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších.
4. Zoznam osobných údajov:
Osobné údaje prijímateľov a žiadateľov o poskytovanie služieb v rozsahu: meno,
priezvisko a titul, miesto trvalého alebo prechodného pobytu, rodné číslo, ak je
pridelené, a dátum narodenia, rodinný stav, štátne občianstvo, sociálne postavenie,
údaje o príjme, údaje o hnuteľnom majetku, nehnuteľnom majetku a iných
majetkových právach, číslo občianskeho preukazu, údaje o zdravotnom stave v
rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu poskytovania sociálnej služby, telefónne
číslo, e-mail , ďalšie údaje, ktoré sú v súlade s účelom spracúvania a sú nevyhnutné na
účel uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, platenia úhrady za sociálnu
službu a poskytovania sociálnej služby (§ 94c ods. 3, zákona č. 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách v znení neskorších predpisov).
Osobné údaje rodinných príslušníkov v rozsahu: meno, priezvisko, príbuzenský vzťah,
adresa, telefónne číslo, dátum narodenia.
5. Dotknuté osoby:
Dotknutými osobami sú prijímatelia a žiadatelia o poskytovanie sociálnej služby
v zariadení prevádzkovateľa a ich rodinní príslušníci/ súdom poverení opatrovníci.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: tento dokument podlieha právnej ochrane, je duševným vlastníctvom spoločnosti
skupiny Top privacy. Každé použitie tohto dokumentu sa spravuje licenčnými podmienkami, ktoré sú dostupné
na: https://topprivacy.sk/sk/stranky/licencne-podmienky.
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6. Lehoty uloženia osobných údajov:
Sociálna evidencia ( pohyb obyvateľov) – 10 rokov
Nemocenské a sociálne dávky obyvateľov DD a DSS – 10 rokov
Kniha obyvateľov – 10 rokov
Kniha úmrtí – 10 rokov
Osobné spisy obyvateľov – 20 rokov od exitusu
Evidencia vkladných knižiek obyvateľov – 10 rokov
7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:
Osobné údaje sa nespracovávajú na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa..
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 nezverejňujú.
12. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):
TRETIE STRANY

Iný oprávnený subjekt

Banskobystrický samosprávny kraj,
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,
úrady práce, sociálnych vecí a rodiny,
Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne,
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti,
školské zariadenia, daňové úrady a ďalšie
orgány verejnej .
Obci a vyššiemu územnému celku,

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),
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), § 94a
ods. 3, § 94b ods. 3, § 94c ods. 3 a § 94d ods. 3

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: tento dokument podlieha právnej ochrane, je duševným vlastníctvom spoločnosti
skupiny Top privacy. Každé použitie tohto dokumentu sa spravuje licenčnými podmienkami, ktoré sú dostupné
na: https://topprivacy.sk/sk/stranky/licencne-podmienky.
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Poskytovateľom sociálnej služby a
ministerstvu a bezplatne im podávať
oznámenia a informácie vo veci sociálnych
služieb

Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
v znení neskorších predpisov).

Sprostredkovateľ

Na základe článku 28 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)

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: tento dokument podlieha právnej ochrane, je duševným vlastníctvom spoločnosti
skupiny Top privacy. Každé použitie tohto dokumentu sa spravuje licenčnými podmienkami, ktoré sú dostupné
na: https://topprivacy.sk/sk/stranky/licencne-podmienky.

