IS krízové riadenie
V tomto informačnom systéme osobných údajov (ďalej len „IS“) prevádzkovateľ: Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský
Hrádok, IČO: 00315494, ktorý má určenú zodpovednú osobu (kontaktný mail: gdpr@lhr.sk), spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb
jednotlivcov) v rámci spracovateľských činností, ktorých účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie:
Účel
spracúvania

Právny základ spracovateľskej činnosti
(nepovinné)

hospodárska
mobilizácia

-zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej
mobilizácii a o zmene a doplnení zákona 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 a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
-zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v
čase vojny a vojnového stavu zákon č. 124/2006
Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
-zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

krízové situácie

-zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v
krízových situáciách mimo času vojny a
vojnového stavu (§ 10)
-ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti
štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu
-zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v
znení neskorších predpisov (...vyhlásenie
mimoriadnej situácie)
-zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej
mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č.
387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových
situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v
znení neskorších predpisov

Kategórie
dotknutých osôb

Fyzické osoby
jednotlivci:
- zamestnanci
- iné fyzické osoby

Fyzické osoby
jednotlivci:
- dotknuté fyzické
osoby

Kategória osobných údajov
Bežné osobné údaje.
Informačný systém hospodárskej mobilizácie obsahuje:
-meno, priezvisko a akademický titul,
-miesto a dátum narodenia,
-rodné číslo,
-adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu,
-pohlavie,
-štátna príslušnosť,
-rodinný stav,
-dosiahnuté vzdelanie,
-profesijné zamestnanie fyzickej osoby,
-telefónne číslo pevnej linky, telefónne číslo mobilného zariadenia, faxové číslo alebo emailová adresa na fyzickú osobu alebo zamestnanca subjektu hospodárskej mobilizácie, na
ktorom je zastihnuteľný cez pracovný čas aj mimo neho,
-údaje na fyzickú osobu súvisiace s jej zamestnaním, ako je pracovné zaradenie, osobné číslo
pridelené v rámci zamestnávateľa, vodičský preukaz, osvedčenie Národného bezpečnostného
úradu, vojenské zaradenie
+ súvisiace dokumenty

Bežné osobné údaje.
Mesto zhromažďuje osobné údaje o počte osôb a totožnosti osôb v rozsahu meno, priezvisko,
pobyt a rodné číslo, ktoré sa v čase krízovej situácie nachádzajú na území mesta a
odovzdávajú zoznamy týchto osôb krízovému štábu príslušného okresného úradu.
+súvisiace dokumenty

krízový štáb
mesta

agenda
žiadateľov
o finančnú
výpomoc
v dôsledku
mimoriadnej
udalosti

-zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v
krízových situáciách mimo času vojny a
vojnového stavu

- zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v
znení neskorších predpisov (§ 28a)

Fyzické osoby
jednotlivci:
- členovia krízového
štábu mesta

Fyzické osoby
jednotlivci:
- žiadateľ
- iné fyzické osoby

Bežné osobné údaje.
Členovia krízového štábu: titul, meno, priezvisko, pracovná funkcia, funkcia v krízovom štábe,
telefónne číslo.
+súvisiace dokumenty
Bežné osobné údaje a nie sú vylúčené ani citlivé údaje (osobitná kategória osobných údajovo zdravotnom stave):
Meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu žiadateľa, popis rozsahu poškodenia obydlia, popis
sociálnej situácie žiadateľa (žiadosť, zoznam mesta vypracovaný pre okresný úrad).
Prílohy žiadosti sú údaje podľa osobitného predpisu potrebné na účel overenia vlastníckeho
práva k obydliu (výpis z listu vlastníctva); ak žiadateľom o poskytnutie výpomoci nie je vlastník
obydlia, prílohou žiadosti je kópia nájomnej zmluvy alebo iný doklad, ktorým sa preukazuje
užívacie právo k obydliu. (žiadosť spolu s prílohou sa predkladá mestu, na ktorého území sa
obydlie nachádza, do 30 dní od odvolania mimoriadnej situácie).
Sociálna situácia žiadateľa sa posudzuje podľa toho, či žiadateľ je
-v hmotnej núdzi a poberá dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi,
-osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,
-osamelý rodič, ktorý sa stará o nezaopatrené dieťa,
-osoba, ktorá dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok.
Mesto na základe žiadosti posúdi v súčinnosti s okresným úradom rozsah poškodenia obydlia
a s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny sociálnu situáciu žiadateľa.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach počas plynutia úložnej doby, ak ich
obsahujú registratúrne záznamy; tie osobné údaje, ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, likviduje prevádzkovateľ ihneď po naplnení účelu ich
spracúvania.
Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak tretie strany, ktoré majú na ne nárok na základe platných právnych predpisov (najmä
okresný úrad, UPSVaR, kontrolné orgány, polícia), ako aj ostatní príjemcovia: samotné dotknuté osoby, oprávnené osoby, sprostredkovateľ, ak pôsobí.
Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu), sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené o povinnostiach vrátane
povinnosti mlčanlivosti.
Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do tretej krajiny (mimo EÚ a EHS), resp. medzinárodnej organizácie.
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných
údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh/sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.
Žiadosti a námietky si môžu dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa:
- písomne v listinnej forme na adresu sídla: Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok, alebo
- elektronicky na mailovú adresu: gdpr@lhr.sk

