IS hrobové 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

zákon č. 131/2010 Z.
vedenia evidencie z. o pohrebníctve
hrobových miest v znení neskorších
predpisov (§ 17)

Fyzická osoba
jednotlivec ako:
-zosnulý

zákon č. 131/2010 Z.
vedenie evidencie z. o pohrebníctve
nájomných zmlúv v znení neskorších
predpisov (§ 21)

Fyzická osoba
jednotlivec ako:
-nájomca

Predzmluvné vzťahy
a zmluvy uzavreté
podľa:
procesu
-zákon č. 131/2010
uzatvárania
Z. z. o pohrebníctve
nájomných zmlúv
v znení neskorších
predpisov (§ 21)
-Občiansky zákonník
(§ 663 a nasl.)

agenda
exhumácie

Fyzická osoba
jednotlivec ako:
-potencionálny
nájomca
-nájomca

Fyzická osoba
jednotlivec ako:
zákon č. 131/2010 Z.
-zosnulý
z. o pohrebníctve
-nájomca
v znení neskorších
-blízka osoba
predpisov (§ 17 a 19)
- obstarávateľ
pohrebu

Kategória osobných údajov
v IS sa spracúvajú bežné osobné údaje a citlivé údaje (osobitná kategória osobných údajov):
-meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom mieste,
-dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania,
-záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu alebo hrobky, bol nakazený
nebezpečnou chorobou,
-meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba; názov obce, ak je nájomcom obec,
-dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta (ďalej len „nájomná zmluva“) a údaje o zmene nájomcu,
-údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
-skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa
osobitného predpisu alebo či ide o vojnový hrob,
-údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu

Bežné osobné údaje,
(meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, dátum narodenia, kontaktné údaje (telefónne číslo, mail), podpis)

Bežné osobné údaje
(meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, dátum narodenia, kontaktné údaje (telefónne číslo, mail), podpis)

v IS sa spracúvajú bežné osobné údaje a citlivé údaje (osobitná kategória osobných údajov):
-žiadosť o exhumáciu,
-vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak ide o ľudské ostatky pred uplynutím tlecej doby,
-list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
-nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, ak budú ľudské ostatky uložené na inom pohrebisku,
-identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky prevezie,
-ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti nevyhovie, rozhodne o nej súd.

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

