Informačná povinnosť

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
SPRÁVA DANÍ A POPLATKOV
1. Účel spracúvania osobných údajov:
Účelom spracovania osobných údajov je zabezpečenie evidencie správy a výberu
miestnych daní a miestnych poplatkov a to:
•

miestne poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,

•

miestne poplatky za užívanie verejného priestranstva na žiadosť jednotlivca,

•

priznanie k dani z nehnuteľnosti,

•

priznanie k dani za psa,

•

priznanie k dani za predajné automaty,

•

vedenie evidencie platiteľov dane za ubytovanie,

•

a iné miestne poplatky na základe Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov.

2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho
Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov).
3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
•

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady,

•

Zákon č. 369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení.

4. Zoznam osobných údajov:
Za účelom miestnych poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:
-

Meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného
pobytu, podpis, číslo telefónu, e-mail, dátum narodenia.

Za účelom miestnych poplatkov za užívanie verejného priestranstva na žiadosť jednotlivca:
-

Meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, podpis.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: tento dokument podlieha právnej ochrane, je duševným vlastníctvom spoločnosti
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Za účelom priznania k dani z nehnuteľnosti:
-

Meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, oprávnená osoba na
podanie priznania za fyzickú osobu, trvalý pobyt oprávnenej osoby, číslo telefónu,
e-mailová adresa, podpis, údaje o oslobodení od dane.
o

Pri dani z pozemkov sa ešte uvádza: obec, druh pozemku, právny vzťah k
pozemku, spoluvlastníctvo k pozemku, rodné číslo manželky/manžela, údaje
z LV

o

Pri dani z bytov sa ešte uvádza: ulica, číslo domu, obec, súpisné číslo, číslo bytu,
číslo

parcely,

názov

katastrálneho

územia,

právny

vzťah

k

bytu,

spoluvlastníctvo k bytu, počet spoluvlastníkov, popis bytu, výmera bytu,
číslo nebytového priestoru, účel využitia nebytového priestoru, výmera
nebytového priestoru
o

Pri dani zo stavieb sa ešte uvádza: obec, kde sa stavba nachádza, ulica a číslo
domu, súpisné číslo, názov katastrálneho územia, číslo parcely, právny vzťah,
spoluvlastníctvo, rodné číslo manžela/manželky, popis stavby, výmera
zastavanej plochy, výmery

Za účelom priznania k dani za psa:
-

Meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, oprávnená osoba na
podanie priznania za fyzickú osobu, trvalý pobyt oprávnenej osoby, číslo telefónu, emailová adresa, podpis.

-

Pri dani za psa sa ešte uvádza: vlastník resp. držiteľ psa, držiteľ preukazu ŤZP, ŤZPS,
obec, kde je pes chovaný, počet psov, evidenčné číslo psa, ulica a číslo domu, kde je
pes chovaný, vek psa, plemeno psa, miesto držania psa, účel držania psa.

Za účelom priznania k dani za nevýherné hracie prístroje:
-

Meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, oprávnená osoba na
podanie priznania za fyzickú osobu, trvalý pobyt oprávnenej osoby, číslo telefónu, emailová adresa, podpis.

Za účelom vedenia evidencie platiteľov dane za ubytovanie:
-

Titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, adresa prechodného
pobytu, podpis, kontaktná osoba, telefónne číslo, e-mail, adresa ubytovacieho
zariadenia, kapacita ubytovacieho zariadenia, počet ubytovaných osôb.
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5. Dotknuté osoby:
Fyzické osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v meste, ktorým vzniká daňová
alebo poplatková povinnosť, oprávnená osoba na podanie priznania za fyzickú osobu.
6. Lehoty uloženia osobných údajov:
•

Dane z nehnuteľnosti - 10 rokov

•

Dane za psa – 10 rokov

•

Dane za užívanie verejného priestranstva – 10 rokov

•

Dane za ubytovanie- 10 rokov

•

Dane za predajné automaty – 10 rokov

•

Dane za nevýherné hracie prístroje - 10 rokov

•

Dane za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti obce – 10 rokov

•

Evidencia – zostavy (aj elektronické) - 10 rokov

•

Preplatky – zoznamy – 10 rokov

•

Nedoplatky – zoznam – 10 rokov

•

Miestne poplatky:

•

Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 10 rokov

•

Odvolania voči stanovenej výške poplatkov – 10 rokov

•

Priznania k miestnym poplatkom – 10 rokov

•

Evidencia – zostavy (aj elektronické) - 10 rokov

•

Preplatky - zoznamy - 10 rokov

•

Nedoplatky – zoznamy- 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.
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10. Kategória osobných údajov:
Bežné osobné údaje.
11. Zverejňovanie osobných údajov:
Osobné údaje sa nezverejňujú.
12. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):
Tretie strany

Právny základ

Súd

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

Orgány činné v trestnom konaní

na základe zákona 301/2005 Z. z. trestný

Iný oprávnený subjekt

na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia

sporový poriadok,
poriadok v znení neskorších predpisov
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).
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