IS matrika
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)

Kategórie
dotknutých osôb

vedenie knihy
narodených

fyzické osoby
zákon č. 420/2006 Z. z. jednotlivci:
o matrikách v znení
-deti
neskorších predpisov
-rodičia
-matrikár

vedenie knihy
manželských
párov pri sobáši

fyzické osoby
jednotlivci:
zákon č. 420/2006 Z. z.
-manželia
o matrikách v znení
-rodičia manželov
neskorších predpisov
-svedkovia
-matrikár

vedenie knihy
zosnulých

fyzické osoby
zákon č. 420/2006 Z. z.
jednotlivci:
o matrikách v znení
- zomreté osoby
neskorších predpisov
-matrikár

Kategória osobných údajov
Bežné osobné údaje
(Do knihy narodení sa zapisuje
-deň, mesiac, rok a miesto narodenia dieťaťa, a ak ide o viacpočetný pôrod, aj časové poradie narodenia,
-meno, priezvisko, pohlavie a rodné číslo dieťaťa,
-meno, priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto narodenia, rodné číslo, štátne občianstvo a miesto trvalého
pobytu rodičov dieťaťa,
-dohoda rodičov o priezvisku dieťaťa, ak majú rôzne priezviská alebo nežijú v manželstve, prípadne rozhodnutie súdu o
určení priezviska,
-deň, mesiac a rok zápisu)
+ podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby
+ úradné doklady
Bežné osobné údaje
(Do knihy manželstiev sa zapisuje
-deň, mesiac a rok uzavretia manželstva, a ak sa manželstvo uzavrelo mimo sídla matričného úradu, miesto uzavretia
manželstva,
-meno, priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto narodenia, rodné číslo a osobný stav muža a ženy, ktorí
uzavreli manželstvo (ďalej len „manželia“),
-meno, priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto narodenia rodičov manželov,
-dohoda manželov o priezvisku a dohoda o priezvisku ich spoločných detí; dohodnuté priezvisko 8)sa uvedie v mužskom aj
ženskom tvare,
-štátne občianstvo manželov,
-mená, priezviská a rodné čísla svedkov,
-deň, mesiac a rok zápisu.)
+ podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby
+ úradné doklady
Bežné osobné údaje
(Do knihy úmrtí sa zapisuje
-deň, mesiac, rok a miesto úmrtia,
-meno, priezvisko, rodné priezvisko, miesto trvalého pobytu, deň, mesiac, rok a miesto narodenia, pohlavie, rodné číslo a
štátne občianstvo zomretého,
-deň, mesiac a rok zápisu)
+ podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby
+ úradné doklady

agenda
občianskych
obradov

zaznamenávanie
údajov do registra
obyvateľov SR

-zákon č. 420/2006 Z.
z. o matrikách v znení
neskorších predpisov
- zákon č. 36/2005 Z. z.
o rodine a o zmene a
doplnení niektorých
zákonov

fyzické osoby
jednotlivci:
-snúbenci/zástupca
-manželia
-rodičia
-svedkovia
-matrikár

-zákon č. 253/1998 Z.
z. o hlásení pobytu
občanov Slovenskej
republiky a registri
obyvateľov Slovenskej
republiky

fyzické osoby:
-jednotlivci
-ich deti
-manžel/manželka
-rodičia

Bežné osobné údaje:
Meno, priezvisko, rodné priezvisko, všetky ďalšie nadobudnuté priezviská, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia,
stav, koľké manželstvo, najvyššie ukončené vzdelanie, národnosť, trvalý pobyt, štátne občianstvo, priezvisko spoločných
detí, meno a priezvisko už narodených spoločných detí, údaj o uznanom otcovstve, dohoda o priezvisku už narodeného
dieťaťa nevesty, vyhlásenie o poznaní svojho zdravotného stavu, podpis ženícha, podpis nevesty.
Okrem uvedených údajov sa zbierajú:
-meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum, miesto narodenia matky a otca,
-podpis matrikára,
-doklady podľa § 27 až 29 Zákona č. 420/2006 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
Bežné osobné údaje:
Register obsahuje o občanoch s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, o občanoch, ktorí nemajú trvalý pobyt na
území Slovenskej republiky, o cudzincoch:
- osobné údaje (§ 15 písm. a/, § 16 písm. a/ zákona č. 253/1998 Z. z.),
-údaje o pobyte (§ 15 písm. b/, § 16 písm. b/ zákona č. 253/1998 Z. z.),
- údaje o vzťahoch k iným osobám (§ 15 písm. c/, § 16 písm. c/ zákona č. 253/1998 Z. z.),
- administratívne údaje o osobe (§ 15 písm. d/, § 16 písm. d/ zákona č. 253/1998 Z. z.),
- v rozsahu uvedenom v doklade o pobyte vydanom podľa osobitného zákona (§ 17 zákona č. 253/1998 Z. z.).

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

