IS MsP
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

preukaz príslušníka
obecnej polície.

agenda záznamov,
zápisníc, oznámení
a potvrdení MsP

vypracovanie správ
o povesti v rámci
spolupráce s inými
orgánmi

správa o činnosti obecnej
polície

Právny základ spracovateľskej činnosti
(nepovinné)

Kategórie dotknutých osôb

Kategória osobných údajov

-zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení
neskorších predpisov.

fyzické osoby jednotlivci:
- príslušník mestskej polície
(zamestnanec mesta- pri plnení úloh
majú postavenie verejného činiteľa)

Bežné osobné údaje:
-fotografia, meno a priezvisko, identifikačné číslo, názov mesta a
podpis primátora

-zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení
neskorších predpisov.
-vyhláška č. 532/2003 Z. z. ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej
rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení
neskorších predpisov (§2)

fyzické osoby jednotlivci:
- osoba, ktorej sa záznam, zápisnica,
oznámenie, potvrdenie týka, resp.
zákonný zástupca
- iné fyzické osoby

Bežné osobné údaje a citlivé údaje (osobitná kategória osobných
údajov), či údaje týkajúce sa uznania viny za spáchaný priestupok:
- meno, priezvisko, adresa trvalého resp. prechodného pobytu,
rodné číslo, číslo občianskeho preukazu a iné skutočnosti
vyplývajúce z povahy konkrétneho prípadu

-zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení
neskorších predpisov.
-vyhláška č. 532/2003 Z. z. ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej
rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení
neskorších predpisov (§2)

fyzické osoby jednotlivci:
- osoba, o ktorej bola vypracovaná
správa o povesti

-zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení
neskorších predpisov.
-vyhláška č. 532/2003 Z. z. ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej
rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení
neskorších predpisov (§2)

fyzické osoby jednotlivci:
- príslušník mestskej polície
(zamestnanec mesta- pri plnení úloh
majú postavenie verejného činiteľa)
- iné fyzické osoby

Bežné osobné údaje a citlivé údaje (osobitná kategória osobných
údajov), či údaje týkajúce sa uznania viny za spáchaný priestupok:
- titul, meno, priezvisko, adresa trvalého a prechodného pobytu,
rodné číslo a iné skutočnosti vyplývajúce z povahy konkrétneho
prípadu
Bežné osobné údaje:
- Správa o činnosti obecnej polície obsahuje
a) údaj o sídle polície, o názve mesta, ich kontaktné údaje a údaj o
hodnotenom období,
b) štatistické údaje,
c) opisnú časť,
d) dátum vypracovania správy, podpis náčelníka polície, podpis
primátora mesta a odtlačok pečiatky mesta.

- Štatistické údaje sa vedú vo výkaze štatistických údajov správy,
ktorého vzor sa uvádza v prílohe č. 2 vyhlášky.
- Opisná časť správy o činnosti obecnej polície obsahuje
a) zoznam príslušníkov s uvedením ich mena, priezviska, titulu,
dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu, dátumu a miesta
vykonania skúšky o odbornej spôsobilosti príslušníka a
evidenčného čísla osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
b) počet príslušníkov, ktorí v hodnotenom období nastúpili na
odbornú prípravu príslušníka,
c) prevažujúce predmety sťažností na príslušníkov,
d) plnenie úloh pri mimoriadnych udalostiach,
e) plnenie úloh pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrany
životného prostredia, poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných
verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
f) plnenie úloh pri porušení zákazu požitia alkoholických nápojov a
iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo
mladistvou do 18 rokov,
g) plnenie úloh pri zabezpečovaní verejného poriadku pri
organizovaní verejných telovýchovných, športových, kultúrnych
alebo iných podujatí,
h) stručný opis spolupráce s inými orgánmi,
i) názov a stručný opis uskutočneného preventívneho projektu
alebo iných uskutočnených preventívnych aktivít,
j) počet a druh dopravných prostriedkov používaných pri plnení
úloh,
k) počet, druh a typ výzbroje používanej príslušníkmi pri plnení
úloh obecnej polície,
l) druh a stručný opis výstrojných súčiastok používaných
príslušníkmi pri plnení úloh, ktoré určilo mesto všeobecne
záväzným nariadením,
m) druh a stručný opis technických prostriedkov používaných
príslušníkmi pri plnení úloh obecnej polície,
n) využívanie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska,
o) počet a stručný opis používaných monitorovacích kamerových
systémov, počet kamier a iné informácie súvisiace s ich využívaním,
p) stručný opis ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných
zabezpečovacích systémov používaných príslušníkmi pri plnení
úloh, celkový počet pripojených objektov a počet osôb, ktorým bola
obmedzená osobná sloboda v súvislosti s narušením objektu,
q) počet služobných psov používaných príslušníkmi pri plnení úloh
a zabezpečenie ich výcviku,
r) zoznam všeobecne záväzných nariadení mesta upravujúcich
činnosť mestskej polície,
s) zoznam všeobecne záväzných nariadení mesta, ktorých
dodržiavanie kontroluje mestská polícia,
t) iné dôležité skutočnosti súvisiace s činnosťou mestskej polície.

-zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení
neskorších predpisov.
-vyhláška č. 532/2003 Z. z. ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej
rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení
vedenie agendy priestupkov neskorších predpisov (§2)
na úseku MsP
-zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov
-zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov
-zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

agenda žiadostí
o doručenie zásielok do
vlastných rúk

fyzické osoby jednotlivci:
- iné fyzické osoby
- navrhovateľ,
- poškodený,
- svedok,
- podozrivý resp. jeho zákonný
zástupca alebo fyzická osoba, ktorá
sa osobne stará o maloletého alebo
mladistvého na základe rozhodnutia
podľa osobitných predpisov, alebo
zástupca zariadenia, v ktorom je
maloletý alebo mladistvý umiestnený
na základe rozhodnutia súdu podľa
osobitných predpisov, alebo
zástupca orgánu sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately,
- osoba, ktorej bola uložená bloková
pokuta

-zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení
neskorších predpisov.
-vyhláška č. 532/2003 Z. z. ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej
rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení
neskorších predpisov (§2)
-zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov
-zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov
-zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
-zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov,
fyzické osoby jednotlivci:
-zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej
- adresát pošty
činnosti (Notársky poriadok),
-zákon č. 233/1995 Zb. o súdnych exekútoroch a
exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a
doplnení ďalších zákonov,
-zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach,
dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a
doplnení niektorých zákonov,
-zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení,
-zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
-zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení
neskorších predpisov,
-Civilný sporový poriadok
-Správny súdny poriadok

Bežné osobné údaje a citlivé údaje (osobitná kategória osobných
údajov), či údaje týkajúce sa uznania viny za spáchaný priestupok:
-titul, meno a priezvisko,
-rodné číslo alebo dátum narodenia, ak páchateľ nemá rodné číslo,
-adresu pobytu,
-štátnu príslušnosť,
-údaj o doklade totožnosti,
-miesto, dátum a čas spáchania priestupku,
-označenie priestupku vrátane príslušného ustanovenia zákona,
stručný popis skutku a následok jeho spáchania,
-spôsob vybavenia veci,
-uloženú sankciu a ochranné opatrenie,
-označenie a sídlo správneho orgánu, ktorý priestupok prejednal,
-dátum prejednania priestupku v blokovom konaní alebo dátum
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
-evidenčné číslo pokutového bloku alebo bloku na pokutu
nezaplatenú na mieste, alebo registratúrnu značku právoplatného
rozhodnutia

Bežné osobné údaje:
-titul, meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia

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
súdy, orgány činné v trestnom konaní, orgány policajného zboru SR, kontrolné orgány), 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

