IS vydanie povolania na zriadenie trhového miesta
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

Kategória osobných údajov

žiadosti

-Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov
-VZN (podľa § 3 ods. 8 zákona č. 178/1998 Z.
z. o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach)
-Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
-Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní
elektronickej registračnej pokladnice a o
zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej
rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a
poplatkov a o zmenách v sústave územných
finančných orgánov v znení neskorších
predpisov

Fyzické osoby
jednotlivci:
- predávajúci

Bežné osobné údaje
Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, podpis, telefón, e- mail + doklady podľa
zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach:
-čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny,27) ak je žiadateľom osoba podľa §
10 písm. b),
-čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité výrobky
a predáva ich v primeranom množstve, ak ide o žiadateľa podľa § 10 písm. c),
-čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou, ak
ide o žiadateľa podľa § 10 písm. d),
-doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa
osobitných predpisov,3a) ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý sa taký doklad
vyžaduje,
- fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej
pokladnice alebo fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej
registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej
registračnej pokladnice, alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného
predpisu,4a) že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú
registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu.

vydávanie
povolení

-Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov
-VZN (podľa § 3 ods. 8 zákona č. 178/1998 Z.
z. o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach)
-Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
-Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní
elektronickej registračnej pokladnice a o
zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej
rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a
poplatkov a o zmenách v sústave územných
finančných orgánov v znení neskorších
predpisov

Fyzické osoby
jednotlivci:
- predávajúci

Bežné osobné údaje
(Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, podpis)

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, 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

