
Prevádzkovateľ: Mesto Trnava,  IČO:00313114, Hlavná 1, 917 71 Trnava 

kontaktné údaje: www.trnava.sk 

kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@trnava.sk,  zodpovednaosoba@msp.trnava.sk 

 

 

Mesto Trnava ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania 

spravodlivosti a transparentnosti pre dotknuté osoby 

 

Informáciu o ochrane osobných údajov 

      v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) 

 

Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých 

osôb (zamestnancov, klientov, žiadateľov, sťažovateľov , a podobne) v našich informačných 

systémoch na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené 

a oprávnené. 

      Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa čl.6 a čl.9 

Nariadenia (jednotlivé účely a právne základy sú uvedené v prílohe).  

 

   Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre 

konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva: 

a) Právo na prístup k osobným údajom – ako dotknutá osoba máte právo získať potvrdenie 

o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to 

v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruh 

príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto 

spracúvania. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na 

overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti 

s online službami a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia). 

b) Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 

Nariadenia). 

c) Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) tých osobných údajov, ktoré už nie sú 

potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali, pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého 

sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získali v súvislosti 

s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenie podmienok uvedených 

v článku 17, recitál 65, 66 Nariadenia. 

d) Právo na obmedzenie spracúvania – je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete 

správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 

Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného 

systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraným osobným údajom alebo 

dočasného odstránenia spracúvania. 

e)  Právo na prenosnosť osobných údajov –je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich 

informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu 

prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, 
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pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia 

v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním 

tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje 

na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri 

výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi. 

f) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu- bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné 

správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle 

článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že 

spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s Nariadením. 

 

        Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej 

situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na splnenie úlohy 

realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi 

a taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako 

prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávaným orgánmi verejnej moci pri 

plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy ako 

základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak 

je dotknutou osobou dieťa). 

 

        Mesto Trnava prijalo ako prevádzkovateľ informačných systémov všetky primerané personálne, 

organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom 

v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. 

         V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám 

oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných 

údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických 

osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime. 

 

    Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie, sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje 

nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. 

Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok 

neuzavretie zmluvného vzťahu. 

 

     V prípade otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv 

v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, kontaktujte zodpovednú osobu 

prostredníctvom emailu, alebo telefonicky (kontakty zverejnené na webovej stránke mesta 

a v záhlaví tejto informácie). 

  

 

 

V Trnave, 24.5.2018  

 

 



Príloha k Informácii o osobných údajov dotknutým osobám 

Záznamy o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa Mesto Trnava 

VOĽBY 

Účel spracúvania osobných údajov Príprava a realizácia volieb a referend 

Právny základ spracovateľskej činnosti Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, zákonom 
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi 
predpismi, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, zákonom č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení 
zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení 
neskorších predpisov, zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR 
a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov, zákonom č. 404/2011 Z. z. 
o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, zákonom č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších 
predpisov. 

Kategórie dotknutých osôb Kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva, kandidáti na primátora mesta, 
členovia okrskových volebných komisií, voliči 

Kategória osobných údajov Meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, bydlisko, tel. kontakt 

Lehoty na vymazanie osobných údajov Lehoty sú upravené v Registratúrnom poriadku – v registratúrnom pláne Mesta 
Trnava. 

Kategórie príjemcov Volebné komisie, iné oprávnené subjekty 

Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa 

Bezpečnostné opatrenia ( technické a organizačné) Bezpečnostná politika mesta   

Mzdy a Personalistika 

Účel spracúvania osobných údajov Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo 
obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahoch, agendy zvyšovania 
kvalifikácie zamestnancov 
V rámci spracovateľských operácii dochádza k plneniu hlavného účelu                                 
aj prostredníctvom: 

a) Vedenia osobnej agendy zamestnancov v pracovnoprávnom pomere 
alebo inom obdobnom právnom vzťahu, 

b) Spracúvania agendy prijímania zamestnancov do pracovného pomeru 
a skončenia pracovného pomeru, 
c) Spracúvania potrebných štatistických výkazov, 

 

Právny základ spracovateľskej činnosti   Právnym základom spracúvania osobných údajov je Ústava Slovenskej republiky, 
zákon NR SR č.311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon 
č.55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých predpisov, zákon 
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení  neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení 
o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o 
sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z 
príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom 
dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o 
doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 
462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 
zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení 
zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 
215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o 
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 



zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Kategórie dotknutých osôb Uchádzači o zamestnanie, zamestnanci prevádzkovateľa, manželia alebo manželky 
zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí 
zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci 

Kategória osobných údajov meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul, 
-  rodné číslo, dátum a miesto narodenia, 
-  podpis, 
-  rodinný stav, 
-  štátna príslušnosť, štátne občianstvo, 
-  trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, 
-  pohlavie, 
-  údaje o vzdelaní, 
-  spôsobilosť na právne úkony, 
-  poberanie prídavkov na deti, 
-  mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné 
 náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon 
 pracovnej činnosti, 
-  údaje o odpracovanom čase, 
-  údaje o bankovom účte fyzickej osoby, 
-  sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným 
 súdom alebo správnym orgánom, 
-  peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené 
 zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných 
 orgánov, 
-  neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a 
 dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych 

sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, 
peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého 
zdravotného postihnutia, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť na základe 
vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu, 

-  ročný úhrn vyplateného dôchodku, 
-  údaje o pracovnej neschopnosti, 
-  údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, 
-  údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, 
-  údaje o zamestnávateľoch, 
-  pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu štátnej 
 služby alebo pracovnej činnosti, 
-  údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, 
 priezvisko, adresa, dátum narodenia, 
-  údaje o manželovi alebo manželke, deťoch, rodičoch 
 detí v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa 
-  údaje z potvrdenia o zamestnaní, 
-  údaje o vedení zamestnanca v evidencii nezamestnaných občanov, 
-  údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej 
 dovolenky, 
-  údaje z dokladu o bezúhonnosti, 
-  údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, 
-  údaje zo zamestnaneckej zmluvy doplnkovej 
 dôchodkovej poisťovne, 
-  údaje o členstve v odborovej organizácii a platbe 
 členského príspevku odborovej organizácii, 
-  osobné údaje z majetkového priznania štátnych 
 zamestnancov, 
-  údaje z majetkového priznania zamestnancov pri 
 výkone práce o verejnom záujme, 
-  osobné údaje spracúvané na oprávnení oboznamovať sa s utajovanými 

skutočnosťami, 
-  osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných 

skúškach a vzdelávacích aktivitách, 
- údaje uvedené v životopise 



Lehoty na vymazanie osobných údajov lehoty sú upravené v Registratúrnom poriadku – v registratúrnom pláne Mesta 
Trnava. 

Kategórie príjemcov orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych 
predpisov, zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové 
správcovské spoločnosti. 

Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa 

Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné) Bezpečnostná politika mesta   

Účtovné doklady  

Účel spracúvania osobných údajov Spracovanie účtovných dokladov 

Právny základ spracovateľskej činnosti Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, zákon č. 
145/1995 Z.z o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 
Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach 
z prijmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce 
v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Kategórie dotknutých osôb Zamestnanci mesta Trnava, zamestnanci dodávateľov  tovaru a služieb 

Kategória osobných údajov Meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, 
telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, druh a číslo dokladu 
totožnosti, podpis, číslo bankového účtu fyzickej osoby 

Lehoty na vymazanie osobných údajov Lehoty sú upravené v Registratúrnom poriadku – v registratúrnom pláne Mesta 
Trnava. 

Kategórie príjemcov Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad, iný oprávnený subjekt 

Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa 

Bezpečnostné opatrenia ( technické a organizačné) Bezpečnostná politika mesta   

MIESTNE DANE  

Účel spracúvania osobných údajov Výber daní 

Právny základ spracovateľskej činnosti Zákon NR SR č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 

Kategórie dotknutých osôb Fyzické osoby – občania, podnikatelia – fyzické osoby, zamestnanci právnických 
osôb – platcovia daní 

Kategória osobných údajov Meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, názov právnickej 
osoby, IČO, DIČ, sídlo právnickej osoby, korešpondenčná adresa číslo účtu, údaje 
o vlastníckom, užívateľskom alebo nájomnom vzťahu k nehnuteľnostiam v k.ú. 
mesta – číslo parcely, výmera, vlastníctvo psov. 

Lehoty na vymazanie osobných údajov Lehoty sú upravené v Registratúrnom poriadku – v registratúrnom pláne Mesta 
Trnava 

Kategórie príjemcov Iný oprávnený subjekt 

Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa 

Bezpečnostné opatrenia ( technické a organizačné) Bezpečnostná politika mesta   

POPLATKY  

Účel spracúvania osobných údajov Výber správnych poplatkov za vydanie individuálnej licencie z výherné automaty, 
výťažkov z lotérií a iných podobných hier, za využívanie verejného priestranstva, 
vývoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, za množstvový zber 
komunálneho odpadu 

Právny základ spracovateľskej činnosti Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov 

Kategórie dotknutých osôb Fyzické osoby – občania podnikatelia – fyzické osoby, zamestnanci právnických 
osôb – platcovia poplatkov 

Kategória osobných údajov Meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, počet osôb 
v spoločnej domácnosti, číslo účtu 

Lehoty na vymazanie osobných údajov Lehoty sú upravené v Registratúrnom poriadku – v registratúrnom pláne Mesta 
Trnava 



Kategórie príjemcov Iný oprávnený subjekt 

Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa 

Bezpečnostné opatrenia ( technické a organizačné) Bezpečnostná politika mesta   

EVIDENCIA STAVEBNÍKOV  

Účel spracúvania osobných údajov Evidencia stavebníkov novostavieb a zmien dokončených stavieb v kat. úz. Mesta 
Trnava a obce Zavar  

Právny základ spracovateľskej činnosti Zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákon                   
č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov 

Kategórie dotknutých osôb Stavebníci novostavieb a zmien dokončených stavieb v kat. úz. Mesta Trnava 
a obce Zavar 

Kategória osobných údajov Osobné údaje sú spracovávané za účelom vydania rozhodnutí v zmysle 
stavebného zákona (meno, priezvisko, akademický titul, dátum narodenia, rodné 
priezvisko, adresa trvalého bydliska, miesto stavby, číslo parcely, údaje z listu 
vlastníctva) 

Lehoty na vymazanie osobných údajov Lehoty sú upravené v Registratúrnom poriadku – v registratúrnom pláne Mesta 
Trnava. 

Kategórie príjemcov Iný oprávnený subjekt 

Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

Bezpečnostné opatrenia ( technické a organizačné) Bezpečnostná politika mesta   

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa 

OVZDUŠIE – MALÉ ZDROJE ZNEČISTENIA  

Účel spracúvania osobných údajov Evidencia malých zdrojov znečistenia ovzdušia. 

Právny základ spracovateľskej činnosti Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší 

Kategórie dotknutých osôb Znečisťovatelia ovzdušia – fyzické osoby 

Kategória osobných údajov Meno, priezvisko, akademický titul, adresa bydliska, rodné číslo, telefonický 
kontakt 

Lehoty na vymazanie osobných údajov Lehoty sú upravené v Registratúrnom poriadku – v registratúrnom pláne Mesta 
Trnava. 

Kategórie príjemcov Iný oprávnený subjekt 

Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa 

Bezpečnostné opatrenia ( technické a organizačné) Bezpečnostná politika mesta   

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 

Účel spracúvania osobných údajov Evidencia údajov ako podkladov pre vydávanie záväzných stanovísk pre 
zariadenia na nakladanie s odpadom. 

Právny základ spracovateľskej činnosti Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 

Kategórie dotknutých osôb Účastníci konania – fyzické osoby 

Kategória osobných údajov Meno, priezvisko, akademický titul, adresa bydliska, dátum narodenia, telefonický 
kontakt 

Lehoty na vymazanie osobných údajov Lehoty sú upravené v Registratúrnom poriadku – v registratúrnom pláne Mesta 
Trnava. 

Kategórie príjemcov Iný oprávnený subjekt 

Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa 

Bezpečnostné opatrenia ( technické a organizačné) Bezpečnostná politika mesta   

POSKYTOVANIE PODPORY ZO ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA 

Účel spracúvania osobných údajov Prijímanie, overovanie a zasielanie žiadostí pre poskytovanie podpory zo Štátneho 
fondu rozvoja bývania. 

Právny základ spracovateľskej činnosti Zákon č. 150/2013 Z.z. o štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších 
predpisov, Vyhláška MDaV SR č. 284/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

Kategórie dotknutých osôb Občania – žiadatelia o podporu a ich rodinní príslušníci a ručitelia 

Kategória osobných údajov Meno, priezvisko, akademický titul, adresa bydliska, rodné číslo, dátum 
narodenia, číslo obč. preukazu, rodinný stav, národnosť, číslo účtu .... fotokópie 
dokladov (rodný list, obč.preukaz žiadateľa, manžela/ky, detí). 



Lehoty na vymazanie osobných údajov Lehoty sú upravené v Registratúrnom poriadku – v registratúrnom pláne Mesta 
Trnava. 

Kategórie príjemcov Iný oprávnený subjekt 

Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa 

Bezpečnostné opatrenia ( technické a organizačné) Bezpečnostná politika mesta   

VÝRUBY STROMOV 

Účel spracúvania osobných údajov Evidencia návrhov a žiadostí o vydanie povolenia na výrub stromov v katastri 
územia Mesta Trnava a obce Zavar. 

Právny základ spracovateľskej činnosti Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

Kategórie dotknutých osôb Žiadatelia o povolenie – fyzické osoby 

Kategória osobných údajov Meno, priezvisko, akademický titul, adresa bydliska, dátum narodenia, rodné 
číslo, údaje o vlastníctve pozemkov, telefonický kontakt 

Lehoty na vymazanie osobných údajov Lehoty sú upravené v Registratúrnom poriadku – v registratúrnom pláne Mesta 
Trnava. 

Kategórie príjemcov Iný oprávnený subjekt 

Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa 

Bezpečnostné opatrenia ( technické a organizačné) Bezpečnostná politika mesta   

BYTOVÝ  REFERÁT 

Účel spracúvania osobných údajov Vypracovávanie písomností pre riešenie bytovej otázky občanov Mesta Trnava. 

Právny základ spracovateľskej činnosti Zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, príslušné 
všeobecné záväzné nariadenia Mesta Trnava a príkazy primátora Mesta Trnava. 

Kategórie dotknutých osôb Žiadatelia o pridelenie bytu. 

Kategória osobných údajov Meno, priezvisko, rodné priezvisko, akademický titul, dátum narodenia, miesto 
narodenia, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, rodinný stav, 
údaje o zamestnávateľovi, potvrdenie o príjme. 
Údaje o rodinných príslušníkov –spoločne posudzovaných osobách:meno, 
priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, vzťak k dotknutej osobe 
(žiadateľovi)  

Lehoty na vymazanie osobných údajov Lehoty sú upravené v Registratúrnom poriadku – v registratúrnom pláne Mesta 
Trnava. 

Kategórie príjemcov Iný oprávnený subjekt 

Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa 

Bezpečnostné opatrenia ( technické a organizačné) Bezpečnostná politika mesta   

STAROSTLIVOSŤ O DOCHODCOV 

Účel spracúvania osobných údajov Vypracovávanie písomností priamo súvisiacich s poskytovaním jednorazovej 
sociálnej pomoci v hmotnej núdzi, umiestnením do doma opatrovateľskej služby, 
domova dôchodcov a ústavu sociálnej starostlivosti, návrhov na súd. 

Právny základ spracovateľskej činnosti Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon 
č.447/2008 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, zákon 
č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov, zákon 
č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. 

Kategórie dotknutých osôb Občania Mesta Trnava - dôchodcovia 

Kategória osobných údajov Meno, priezvisko, rodné priezvisko, akademický titul, rodné číslo, adresa trvalého 
pobytu, adresa prechodného bydliska, zdravotný stav,  
.meno, priezvisko, akademický titul, adresa trvalého bydliska, telefónny kontakt 
príbuzných. 

Lehoty na vymazanie osobných údajov Lehoty sú upravené v Registratúrnom poriadku – v registratúrnom pláne Mesta 
Trnava. 

Kategórie príjemcov Iný oprávnený subjekt, súdy, domovy opatrovateľskej služby, domovy dôchodcov, 
ústavy sociálnej starostlivosti, sociálna poisťovňa, Stredisko sociálnej starostlivosti 
Trnava, Stefe Trnava s.r.o. 

Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa 

Bezpečnostné opatrenia ( technické a organizačné) Bezpečnostná politika mesta   
 



OBČANIA VYŽADUÚCI OSOBITNÚ STAROSTLIVOSŤ 

Účel spracúvania osobných údajov Vypracovávanie podkladového materiálu pre poskytnutie pomoci, ubytovanie 
v útulku, jednorazové výpomoci, pomoc v hmotnej núdzi, poradenstvo, 
spolupráca s lekármi, návrhy na súd. 

Právny základ spracovateľskej činnosti Zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon 
č.369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 447/2008 
Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, zákon č.417/2013 Z.z. 
o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov 

Kategórie dotknutých osôb Občania Mesta Trnava - dôchodcovia 

Kategória osobných údajov Meno, priezvisko, rodné priezvisko, akademický titul, rodné číslo, adresa bydliska, 
zdravotný stav. 

Lehoty na vymazanie osobných údajov Lehoty sú upravené v Registratúrnom poriadku – v registratúrnom pláne Mesta 
Trnava. 

Kategórie príjemcov Iný oprávnený subjekt, súdy, domovy opatrovateľskej služby, domovy dôchodcov, 
ústavy sociálnej starostlivosti, sociálna poisťovňa, zdravotnícke zariadenia. 

Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa 

Bezpečnostné opatrenia ( technické a organizačné) Bezpečnostná politika mesta   

STAROSTLIVOSŤ O RODINY S DEŤMI 

Účel spracúvania osobných údajov Vypracovávanie písomností priamo súvisiacich s poskytovaním jednorazovej 
sociálnej pomoci v hmotnej núdzi, na účely osobného príjemcu rodinných 
prídavkov a na účely dožiadania údajov činných v trestnom konaní 

Právny základ spracovateľskej činnosti Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, 
zákon č.600/2003 Z.z. o prídavkoch na dieťa, zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci 
v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov, príslušné všeobecné záväzné 
nariadenia Mesta Trnava a príkazy primátora mesta Trnava. 

Kategórie dotknutých osôb Deti a ich príbuzní v evidencii Odboru sociálneho –referátu starostlivosti o rodiny 
s deťmi. 

Kategória osobných údajov Meno, priezvisko, rodné priezvisko, akademická titul, adresa bydliska, príbuzenský 
vzťah, rodinný vzťah, rodné číslo. 

Lehoty na vymazanie osobných údajov Lehoty sú upravené v Registratúrnom poriadku – v registratúrnom pláne Mesta 
Trnava. 

Kategórie príjemcov Iný oprávnený subjekt, súdy, sociálna poisťovňa, Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR, školy, Mestská polícia v Trnave, štátna polícia. 

Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa 

Bezpečnostné opatrenia ( technické a organizačné) Bezpečnostná politika mesta   

STRAVNÍCI ŠKOLSKÝCH JEDÁLNI 

Účel spracúvania osobných údajov Evidencia platieb stravného a vrátenie preplatkov za odhlásené stravné lístky. 

Právny základ spracovateľskej činnosti Vyhláška č.330/2009 zriadení školského stravovania, zákon č. 245/2008 Z.z.o 
výchove a vzdelávaní. 

Kategórie dotknutých osôb Stravníci školských jedálni pri materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Trnava. 

Kategória osobných údajov Meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa rodičov/zákonného zástupcu, číslo 
účtu. 

Lehoty na vymazanie osobných údajov Lehoty sú upravené v Registratúrnom poriadku – v registratúrnom pláne Mesta 
Trnava. 

Kategórie príjemcov Iný oprávnený subjekt 

Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa 

Bezpečnostné opatrenia ( technické a organizačné) Bezpečnostná politika mesta   

DETI MATERSKÝCH ŠKOL 

Účel spracúvania osobných údajov Evidencia osobných údajov detí materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Trnava. 

Právny základ spracovateľskej činnosti Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), zákon č. 355/2007 
Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, Vyhláška MŠ SR č. 306/2008 o materskej škole 

Kategórie dotknutých osôb Deti materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava a ich zákonní 
zástupcovia. 



Kategória osobných údajov Meno dieťaťa, priezvisko dieťaťa, adresa bydliska, dátum narodenia, miesto 
narodenia, rodné číslo, hodnotenia, testy, výsledky testov, zdravotný stav 
(diagnóza, alergie), zdravotná poisťovňa, anamnéza dieťaťa...... 

Lehoty na vymazanie osobných údajov Lehoty sú upravené v Registratúrnom poriadku – v registratúrnom pláne Mesta 
Trnava. 

Kategórie príjemcov Iný oprávnený subjekt 

Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa 

Bezpečnostné opatrenia ( technické a organizačné) Bezpečnostná politika mesta   

PETÍCIE A SŤAŽNOSTI 

Účel spracúvania osobných údajov Riešenie sťažností a petícii občanov. 

Právny základ spracovateľskej činnosti Zákon č. 242/1998 o petičnom práce v znení neskorších predpisov 

Kategórie dotknutých osôb Občania, ktorí podali sťažnosť, prípadne sa zúčastnili petície. 

Kategória osobných údajov Meno, priezvisko, akademický titul, adresa bydliska 

Lehoty na vymazanie osobných údajov Lehoty sú upravené v Registratúrnom poriadku – v registratúrnom pláne Mesta 
Trnava. 

Kategórie príjemcov Iný oprávnený subjekt 

Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

Bezpečnostné opatrenia ( technické a organizačné) Bezpečnostná politika mesta   

INFORMAČNÝ SYSTÉM REFERÁTU PROTOKOLU A SPOLOČENSKÝCH VZŤAHOV 

Účel spracúvania osobných údajov Organizovanie spoločenských obradov, ako napr. uvítanie dieťaťa do života, 
oslava jubilantov, zlaté sobáše, pohreby ... 

Právny základ spracovateľskej činnosti Všeobecné záväzne nariadenia Mesta Trnava, príkazy primátora 

Kategórie dotknutých osôb Novorodenci, jubilanti, zomrelí a ich príbuzní 

Kategória osobných údajov Meno, priezvisko, akademický titul, adresa bydliska, dátum narodenia, dátum 
úmrtia, životopis, telefónny kontakt. 

Lehoty na vymazanie osobných údajov Lehoty sú upravené v Registratúrnom poriadku – v registratúrnom pláne Mesta 
Trnava. 

Kategórie príjemcov Iný oprávnený subjekt 

Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa 

Bezpečnostné opatrenia ( technické a organizačné) Bezpečnostná politika mesta   

GRANTY 

Účel spracúvania osobných údajov Poskytovanie grantov Mesta Trnava. 

Právny základ spracovateľskej činnosti Príslušné všeobecné záväzné nariadenie Mesta Trnava. 

Kategórie dotknutých osôb Občania – fyzické osoby (nepodnikatelia) žiadatelia o poskytnutie grantov Mesta 
Trnava. 

Kategória osobných údajov Meno, priezvisko, akademický titul, adresa bydliska, telefónne/faxové číslo, 
adresa elektronickej pošty, bankové spojenie, rodné číslo, majetkové pomery. 

Lehoty na vymazanie osobných údajov Lehoty sú upravené v Registratúrnom poriadku – v registratúrnom pláne Mesta 
Trnava. 

Kategórie príjemcov Iný oprávnený subjekt 

Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa 

Bezpečnostné opatrenia ( technické a organizačné) Bezpečnostná politika mesta   

PREHĽADY O ŽIAKOCH 

Účel spracúvania osobných údajov Evidencia osobných údajov žiakov zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Trnava, rozhodnutia o prijatí žiakov do základných škôl, evidencia žiakov 
v hmotnej núdzi. 

Právny základ spracovateľskej činnosti Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  

Kategórie dotknutých osôb Žiaci škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava a ich 
zákonní zástupcovia. 

Kategória osobných údajov Údaje o žiakoch –meno, priezvisko, dátum narodenia, rodní číslo, miesto 
narodenia, národnosť, št. občianstvo, údaje o zákonnom zástupcovi: meno, 
priezvisko, adresa bydliska, adresa zamestnávateľa. 

Lehoty na vymazanie osobných údajov Lehoty sú upravené v Registratúrnom poriadku – v registratúrnom pláne Mesta 
Trnava. 

Kategórie príjemcov Iný oprávnený subjekt 



Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa 

Bezpečnostné opatrenia ( technické a organizačné) Bezpečnostná politika mesta   

OSVEDČOVANIE PODPISOV NA LISTINACH 

Účel spracúvania osobných údajov Úradné  osvedčenie podpisov na listinách, vedenie evidencie v Osvedčovacej 
knihe podpisov. 

Právny základ spracovateľskej činnosti 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a 
obcami 

Kategórie dotknutých osôb Občania, ktorí požiadali o úradné osvedčenie podpisu 

Kategória osobných údajov Meno, priezvisko, titul, rodné číslo, dátum narodenia 

Lehoty na vymazanie osobných údajov Lehoty sú upravené v Registratúrnom poriadku – v registratúrnom pláne Mesta 
Trnava. 

Kategórie príjemcov Iný oprávnený subjekt 

Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa 

Bezpečnostné opatrenia ( technické a organizačné) Bezpečnostná politika mesta   

MATRIKA 

Účel spracúvania osobných údajov Evidencia osobných údajov o občanoch, ktorí sa narodili, zomreli, uzavreli 
manželstvo v matričnom obvode mesta. 

Právny základ spracovateľskej činnosti Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov 

Kategórie dotknutých osôb Občania, ktorí sa narodili, zomreli, uzavreli manželstvo v matričnom obvode 
mesta. 

Kategória osobných údajov Meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, rodné číslo, dátum narodenia, okres 
narodenia, pohlavie, rodinný stav, štátne občianstvo, národnosť ..... 

Lehoty na vymazanie osobných údajov Lehoty sú upravené v Registratúrnom poriadku – v registratúrnom pláne Mesta 
Trnava. 

Kategórie príjemcov Iný oprávnený subjekt 

Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa 

Bezpečnostné opatrenia ( technické a organizačné) Bezpečnostná politika mesta   

EVIDENCIA SÚPISNÝCH A ORIENTAČNÝCH ČÍSIEL 

Účel spracúvania osobných údajov Vypracovávanie evidencie a vypracovanie podkladov pre zápis stavieb do katastra 
nehnuteľností a vydávanie oznámení o určení súpisného čísla a orientačného 
čísla. 

Právny základ spracovateľskej činnosti Vyhláška MV SR č. 31/2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc 
a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení Vyhlášky č. 141/2015 
Z.z. 

Kategórie dotknutých osôb Občania, ktorí sú majiteľmi stavieb, ktorým sú prideľované súpisné čísla. 

Kategória osobných údajov Meno, priezvisko, akademický titul, rodné číslo, číslo obč.preukazu, adresa 
bydliska. 

Lehoty na vymazanie osobných údajov Lehoty sú upravené v Registratúrnom poriadku – v registratúrnom pláne Mesta 
Trnava. 

Kategórie príjemcov Iný oprávnený subjekt, Správa katastra 

Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa 

Bezpečnostné opatrenia ( technické a organizačné) Bezpečnostná politika mesta   

CENTRÁLNA OHLASOVŇA 

Účel spracúvania osobných údajov Evidencia obyvateľov Mesta Trnava 

Právny základ spracovateľskej činnosti Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon 
č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, zákon č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu 
občanov v SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov. 

Kategórie dotknutých osôb Obyvatelia mesta 

Kategória osobných údajov Meno, priezvisko, akademický titul, rodné číslo, dátum narodenia, miesto 
narodenia, okres narodenia, pohlavie, rodinný stav, národnosť, adresa trvalého 
pobytu a predchádzajúceho pobytu, miesto úmrtia. 

Lehoty na vymazanie osobných údajov Lehoty sú upravené v Registratúrnom poriadku – v registratúrnom pláne Mesta 
Trnava. 



Kategórie príjemcov Iný oprávnený subjekt, Mestská polícia, Centrálny register REGOP 

Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa 

Bezpečnostné opatrenia ( technické a organizačné) Bezpečnostná politika mesta   

EVIDENCIA OBYVATEĽOV 

Účel spracúvania osobných údajov Evidencia o trvalých a prechodných pobytoch obyvateľov Mesta Trnava 

Právny základ spracovateľskej činnosti Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679, 
zákon č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR 
v znení neskorších predpisov, zákon č.40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 180/2017 Z.z. o podmienkach výkonu volebného 
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška MV SR č.31/2003 Z.z. 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných 
priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení 141/2015 Z.z. 

Kategórie dotknutých osôb Fyzické osoby, právnické osoby, voliči 

Kategória osobných údajov Meno, priezvisko, akademický titul, rodné číslo, dátum narodenia, miesto 
narodenia, okres narodenia, pohlavie, rodinný stav, národnosť, mená rodičov, ... 

Lehoty na vymazanie osobných údajov Lehoty sú upravené v Registratúrnom poriadku – v registratúrnom pláne Mesta 
Trnava. 

Kategórie príjemcov Mestská polícia mesta Trnava, súd, orgány činné v trestnom konaní, exekútor, 
notár, iné obce, okresný úrad, katastrálny odbor, iný oprávnený subjekt 

Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa 

Bezpečnostné opatrenia ( technické a organizačné) Bezpečnostná politika mesta   

UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA A MESTSKEJ RADY 

Účel spracúvania osobných údajov Evidencia uznesení mestského zastupiteľstva a mestskej rady 

Právny základ spracovateľskej činnosti Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Kategórie dotknutých osôb Občania – dotknuté osoby v súvislosti s uzneseniami mestského zastupiteľstva 
a mestskej rady 

Kategória osobných údajov Meno, priezvisko, akademický titul, adresa bydliska, dátum narodenia 

Lehoty na vymazanie osobných údajov Lehoty sú upravené v Registratúrnom poriadku – v registratúrnom pláne Mesta 
Trnava. 

Kategórie príjemcov Iný oprávnený subjekt 

Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa 

Bezpečnostné opatrenia ( technické a organizačné) Bezpečnostná politika mesta   

POSLANCI MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA,ČLENOVIA KOMISIÍ A VMČ  
Účel spracúvania osobných údajov Evidencia poslancov MZ, členov komisií a VMČ ako podklad pre činnosť MZ 

a komisií ako aj vyplácanie odmeny poslancom a členom komisií za výkon funkcie 
poslanca/člena komisie. 

Právny základ spracovateľskej činnosti Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Kategórie dotknutých osôb Poslanci MZ, členovia komisií a výborov mestských častí 

Kategória osobných údajov Meno, priezvisko, akademický titul, adresa bydliska, rodné číslo, telefónne číslo, 
adresa elektronickej pošty, fotografia (u poslancov MZ) 

Lehoty na vymazanie osobných údajov Lehoty sú upravené v Registratúrnom poriadku – v registratúrnom pláne Mesta 
Trnava. 

Kategórie príjemcov Iný oprávnený subjekt 

Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa 

Bezpečnostné opatrenia ( technické a organizačné) Bezpečnostná politika mesta   

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 

Účel spracúvania osobných údajov Vypracovávanie písomností pre účely verejného obstarávania 

Právny základ spracovateľskej činnosti Zákon č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a  doplnení niektorých 
zákonov 

Kategórie dotknutých osôb Účastníci konania, zmluvní partneri 

Kategória osobných údajov Meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, korešpondenčná adresa 

Lehoty na vymazanie osobných údajov Lehoty sú upravené v Registratúrnom poriadku – v registratúrnom pláne Mesta 



Trnava. 

Kategórie príjemcov Iný oprávnený subjekt 

Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa 

Bezpečnostné opatrenia ( technické a organizačné) Bezpečnostná politika mesta   

ZMLUVNÉ VZŤAHY 

Účel spracúvania osobných údajov Vypracovavánie kúpnych a nájomných zmlúv na kúpu a prenájom pozemkov 
a nebytových priestorov - majetku mesta fyzickým a právnickým osobám... 

Právny základ spracovateľskej činnosti Zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, zákon č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, zákon č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, zákon č.40/1964 Zb.-Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov 

Kategórie dotknutých osôb Fyzické osoby – zmluvní partneri, zamestnanci a zástupcovia zmluvných partnerov 

Kategória osobných údajov Meno, priezvisko, rodné priezvisko, akademický titul, dátum narodenia, rodné 
číslo, vzťah k nehnuteľnosti 

Lehoty na vymazanie osobných údajov Lehoty sú upravené v Registratúrnom poriadku – v registratúrnom pláne Mesta 
Trnava. 

Kategórie príjemcov Iný oprávnený subjekt, Úrad pre verejné obstarávanie 

Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa 

Bezpečnostné opatrenia ( technické a organizačné) Bezpečnostná politika mesta   

SÚDNE SPORY 

Účel spracúvania osobných údajov Evidencia a vypracovávanie písomností súvisiacich so súdnymi spormi vedenými 
Mestom Trnava 

Právny základ spracovateľskej činnosti Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, 
zákon č. 162/2015 Z.z. – Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov, 
Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

Kategórie dotknutých osôb Fyzické osoby – účastníci súdneho konania 

Kategória osobných údajov Meno, priezvisko,  akademický titul, adresa bydliska, dátum narodenia 

Lehoty na vymazanie osobných údajov Lehoty sú upravené v Registratúrnom poriadku – v registratúrnom pláne Mesta 
Trnava. 

Kategórie príjemcov Iný oprávnený subjekt 

Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania 
vrátane profilovania 

Neuskutočňuje sa 

Bezpečnostné opatrenia ( technické a organizačné) Bezpečnostná politika mesta   

 


