Informačná povinnosť

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

1. Účel spracúvania osobných údajov:
Účelom spracúvania osobných údajov je:
a) vedenie agendy odpadového hospodárstva- žiadosti a objednávky KUKA nádob,
b) vedenie evidencie žiadostí a rozhodnutí o ozdravení a výrube drevín,
c) vedenie evidencie žiadostí a rozhodnutí o posúdení znečistenia ovzdušia.
2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje za účelom zabezpečenia KUKA nádoby pre žiadateľa sa spracúvajú na
základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
Osobné údaje podľa bodov b) a c) sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c)
Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
a) Spracúvanie osobných údajov za účelom vedenia agendy odpadkového hospodárstva
sa na základe osobitných predpisov nevykonáva.
b) Spracúvanie osobných údajov za účelom evidencie žiadostí a rozhodnutí o ozdravení
a výrube drevín sa vykonáva na základe:


Vyhlášky č. 24/2003 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny,



Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,



Zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy
na obce a na vyššie územné celky,



Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok),

c) Spracúvanie osobných údajov za účelom evidencie žiadostí a rozhodnutí o posúdení
znečistenia ovzdušia sa vykonáva na základe:
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Zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998
Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon
o ovzduší),
Zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší,
§ 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok),
Vyhlášky č. 410/2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o ovzduší,
Zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

4. Zoznam osobných údajov:
Osobné údaje za účelom a) - c) sa spracúvajú v rozsahu: Titul, meno, priezvisko, adresa
trvalého pobytu, telefónne číslo.
5. Dotknuté osoby:
Fyzické osoby - žiadatelia.
6. Lehoty uloženia osobných údajov:
Výrub drevín
Všeobecne

5 rokov

Z dôvodu ohrozenia 5 rokov
Náhradná výsadba

10 rokov

Ovzdušie
Malé zdroje znečisťovania ovzdušia – stanoviská k stavbe 10 rokov
Rozhodnutia a oznámenia o poplatkoch za znečistenie ovzdušia 10 rokov
Oznámenia o poplatkoch za znečistenie ovzdušia 5 rokov
Rozhodnutia pre
konaniu

malé

zdroje

znečistenia

ovzdušia

–

ak nepodliehajú stavebnému

10 rokov

Voda
Protipovodňové aktivity – ochrana pred povodňami
Stanoviská

a vyjadrenia k stavbám,

vodné pomery

10 rokov

zariadeniam alebo k činnostiam ovplyvňujúcim

10 rokov

Povoľovanie vodných stavieb

10 rokov

7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:
Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa
nevykonáva.
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8. Postup osobných údajov do tretích krajín:
Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.
9.

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných
predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej
a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej,
administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými
právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

10. Kategória osobných údajov.
Bežné osobné údaje.

11. Zverejňovanie osobných údajov:
Na základe vydania zákona č. 408/2011(účinnosť od 1. decembra 2011), ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a bola mestám a obciam uložená
povinnosť zverejňovať na

internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho

konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto
zákonom.
Ide o povinnosť zverejniť podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia na výrub drevín
rastúcich v katastrálnom území a to v lehote do 3 dní od začatia konania, v zmysle vyššie
uvedeného zákona.
Začiatok konania vzniká podaním žiadosti.
Informácie budú zverejňované v štruktúre: žiadateľ, rozsah výrubu, lokalita, odôvodnenie
a údaj o lehote, ktorú obec určí na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia
záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní, pričom lehota nesmie byť kratšia ako
sedem dní od zverejnenia informácie.
Osobné údaje podľa bodov a) – c) sa nezverejňujú.
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12. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

Tretie strany

Právny základ

Iný oprávnený subjekt

na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia
Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
o ochrane

fyzických

osôb

pri

spracúvaní

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
Ministerstvo životného prostredia

na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia
Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
o ochrane

fyzických

osôb

pri

spracúvaní

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
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