Informácie pre dotknuté osoby - sociálne služby
(Poskytované informácie, ak osobné údaje sú získané od dotknutej osoby, čl. 13,
Nariadenia 2016/679 - GDPR, § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)
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Prevádzkovater: Mesto Kysucké Nové Mesto
Námestie slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto, SR.
štatutárny zástupca : Ing. Ján Hartel, primátor mesta
Hlavná zodpovedná osoba : Ing. Stanislav Dragoň
Tel. 0918 579331, Mailová adresa : stan islav.dragon@ kysuckenove mesto .sk
MsÚ Námestie slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Účel spracúvania osobných údajov
Mesto Kysucké Nové Mesto spracúva osobné údaje osób, ktorým sa poskytujú sociálne služby na
ú čely a v rozsahu v súlade s ustanovením zákona č . 448/2008 Z.z. o sociálnych službách (Desiata
časť, §§ 94, 94a, 94c, 95 až 97) .
Zákonnosť spracúvania osobných údajov
Mesto Kysucké Nové Mesto spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných
údajov na základe osobitných predpisov, pričom takýmto predpisom je zákon č . 448/2008 Z.z.
Oprávnené záujmy
Vo vzťahu k sociálnym službám nie sú uplatňované oprávnené záujmy mesta .
Kategórie príjemcov
Mesto poskytuj e zásadne údaje iba zákonom stanoveným príjemcom podl'a § 97 zákona č . 448/2008
Z. z. o sociá lnych slu žbách ako aj iným príjemcov oprávneným pod l'a iných osob itných zákonov.
Mesto Kysucké Nové Mesto nezamýšl'a prenášať žiadne osobné údaje zamestnancov do tretích
kraj ín ani do medzinárodnej organizácie.

Informácie podl'a
a)

čl.

čl.

13, ods. 2 Nariadenia 2016/679 - GDPR, § 19, ods. 2 zákona

č.

18/2018 Z.z.

Doba uchovávania osobných údajov zamestnancov je daná osobitnými predpism i upravujúcim i
kompetencie mesta a tiež pravidlami archivácie, registratúry a skartácie .
Dot knuté osoby majú nasledovné práva : Právo na prístup k osobným údajom, opravu osobných
údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov, namietať
spracúvan ie osobných údajov, prenosnosť osobných údajov.
Dotknuté osoby majú právo kedykol'vek svoj súhlas odvolať (ak sa údaje spracúvaj ú na základe
súh lasu dotknutej osoby) .
Dotknuté osoby majú právo na začatie konania podl'a § 100 zákona č . 18/2018 Z.z.
Poskytovan ie údajov je zákonnou požiadavkou - poskytovanie údajov je uložené zákonm č .
448/2008 Z.z. ako aj zmluvnou požiadavkou - poskytnutie údajov je nevyhnutné na plnenie
náro kov vyp lývajúc ich zo zmluvy o poskytnutí sociálnych služieb .
Mesto Kysuc ké Nové Mesto nepoužíva pri spracúvaní osobných údajov osób využívajúcich sociálne
služby automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovan ia.
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Mesto Kysucké Nové Mesto spracúva osobné údaje v súvislosti so sociálnymi službam i iba na ú čely,
na ktoré boli získané v súlade so zákonom č . 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a vyhlasuje, že
nepoužíva takto získané údaje na iné účely.

Vyhlásenie.
Mesto Kysucké Nové Mesto vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov pine dodržiava
zásady ich spracúvania, dbá na ochranu osobných údajov, má prijaté primerané
bezpečnostné opatrenia a berie ohl'ad na práva občanov ako dotknutých osob.

V Kysuckom Novom Meste

dňa:
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