IS evidencia obyvateľstva
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

Fyzické osoby
jednotlivci:
-občania čo sa
hlásia/odhlasujú na
trvalý pobyt, resp. ich
zákonní zástupcovia,
opatrovníci alebo
vedúci príslušného
-zákon č. 253/1998
zariadenia,
Z. z. o hlásení pobytu -občania čo sa
vedenie evidencie
občanov Slovenskej
hlásia/odhlasujú na
pobytu občanov
republiky a registri
prechodný pobyt, resp.
obyvateľov
ich zákonní
Slovenskej republiky zástupcovia,
opatrovníci alebo
vedúci príslušného
zariadenia,
-splnomocnený
zástupca,
-vlastník, resp.
spoluvlastník, budovy
alebo jej časti.

zaznamenávanie
údajov do registra
obyvateľov SR

-zákon č. 253/1998
Z. z. o hlásení pobytu fyzické osoby
občanov Slovenskej
jednotlivci:
republiky a registri
-občania
obyvateľov
Slovenskej republiky

Kategória osobných údajov
Bežné osobné údaje:
-meno, priezvisko a rodné priezvisko,
-dátum, miesto a okres narodenia; štát narodenia, ak sa občan narodil v zahraničí,
-rodné číslo,
-národnosť a akademický titul, ak ich občan uvedie,
-okres pobytu,
-obec pobytu,
-časť obce,
-ulicu, ak sa obec člení na ulice,
-súpisné číslo a orientačné číslo domu a číslo bytu, ak sa dom člení na byty,
-druh pobytu,
-predchádzajúci trvalý pobyt v rozsahu podľa písmen e) až i),
-dobu prechodného pobytu,
-ak ide o občanov cestujúcich do zahraničia na viac ako 90 dní, štát, miesto a predpokladanú dobu pobytu,
-ak ide o občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, štát a miesto pobytu..
Za občana mladšieho ako 18 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť
na právne úkony je obmedzená, uveďte meno, priezvisko a adresu zákonného zástupcu alebo opatrovníka alebo vedúceho
príslušného zariadenia.
Dátum a podpis občana alebo zákonného zástupcu alebo opatrovníka alebo vedúceho príslušného zariadenia.
Súhlas vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti s prihlásením občana na trvalý pobyt a číslo a dátum
vydania príslušného listu vlastníctva alebo rozhodnutia o povolení vkladu. Ak dáva súhlas fyzická osoba, uveďte jej titul,
meno a priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu, ak nemá občiansky preukaz, adresu
trvalého pobytu, dátum a podpis.
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, 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

