IS sociálnoprávna ochrana detí a sociálnej kurately
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

plnenie úloh podľa
zákona o
sociálnoprávnej
ochrane detí a o
sociálnej kuratele

Právny základ
spracovateľskej činnosti
(nepovinné)

Kategórie dotknutých osôb

Fyzické osoby jednotlivci:
-dieťa, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia podľa tohto zákona, o
zákon 305/2005 Z. z. o
jeho rodičovi, o osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, o blízkej
sociálnoprávnej ochrane detí a o
osobe dieťaťa alebo o inej fyzickej osobe, ktorá je na vykonávanie
sociálnej kuratele a o zmene a
opatrení pre dieťa podstatná,
doplnení niektorých zákonov (§
-plnoletá fyzická osoba, pre ktorú sa vykonávajú opatrenia
75)
podľa tohto zákona, iná fyzická osoba, ktorá je na vykonávanie
opatrení pre plnoletú fyzickú osobu podstatná)

Kategória osobných údajov
v IS sa spracúvajú bežné osobné údaje a citlivé údaje (osobitná
kategória osobných údajov), nie je vylúčené ani spracúvanie
údajov týkajúcich sa uznania viny za spáchaný priestupok
a trestný čin (meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo,
adresa obvyklého pobytu a údaje týkajúce sa zdravia a iné
skutočnosti a údaje uvedené v konkrétnom prípade v rozsahu
nevyhnutnom na plnenie úloh podľa zákona)

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
kontrolné orgány, polícia, orgány činné v trestnom konaní, súd), 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

