Mesto Hlohovec
M. R. Štefánika 1
920 01 Hlohovec
www.hlohovec.sk

Informovanie poslancov MsZ v Hlohovci
o spracovávaní ich osobných údajov
Prevádzkovateľ: Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, IČO: 00312509
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: e-mail: zodpovednaosoba@hlohovec.sk
tel. č.: 033 / 7368 239
1. Účel spracovania: vyplácanie odmien za výkon poslaneckej funkcie
Právny základ: osobitné zákony: zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení,
zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č.
95/2002 Z. z. o poisťovníctve
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne,
daňový úrad a ostatné orgány štátnej moci a kontrolné orgány, audítorské firmy
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nevykonáva sa
Doba uchovávania osobných údajov: podľa osobitného zákona (10 rokov) alebo
v zmysle príslušného registratúrneho poriadku prevádzkovateľa
2. Účel spracovania: zverejňovanie základných údajov o poslancoch v rozsahu – titul,
meno, priezvisko, fotografia, politická strana, za ktorú vykonáva poslanecký mandát
na webovej stránke mesta a v priestoroch mestského úradu
Právny základ: splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone
verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi (v súvislosti s príslušnými ustanoveniami
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)
príjemcovia alebo kategórie príjemcov: návštevníci webovej stránky mesta,
návštevníci budovy mestského úradu
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nevykonáva sa
Doba uchovávania osobných údajov: po dobu výkonu poslaneckého mandátu,
resp. po dobu stanovenú registratúrnym poriadkom prevádzkovateľa
3. Účel spracovania: výkon poslaneckého mandátu (vo vzťahu k hlasovaniu,
vyjadreniam a činnosti na zasadnutiach mestského zastupiteľstva v Hlohovci a v
jednotlivých orgánoch zriadených mestským zastupiteľstvom v Hlohovci), výkonu
poslaneckého prieskumu a ďalších práv, povinností a činností poslanca mestského
zastupiteľstva v Hlohovci
Právny základ: splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone
verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi (v súvislosti s príslušnými ustanoveniami
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)
príjemcovia alebo kategórie príjemcov: verejnosť
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nevykonáva sa
Doba uchovávania osobných údajov: po dobu výkonu poslaneckého mandátu,
resp. po dobu stanovenú registratúrnym poriadkom prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu
zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak.
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že
bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý
neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa
osobné údaje spracovávajú.
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Práva žiadateľa:
•
•

žiadateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a
právo na ich opravu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
žiadateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo
podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na
ochranu osobných údajov v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov.

Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ako je právo požadovať od
prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na
výmaz osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a i., sú
dostupné na webovom sídle prevádzkovateľa www.hlohovec.sk v sekcii Ochrana osobných
údajov.
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