INFORMOVANIE
dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa článku 13
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. mája 2016 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), resp. podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prevádzkovateľ:
Adresa prevádzkovateľa:
IČO:
DIČ:
Telefonický kontakt:
E-mail:

Mesto Banská Bystrica
Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
00 313 271
2020451587
+421 917 505 966
tic@banskabystrica.sk

Zodpovedná osoba prevádzkovateľa:
Sídlo:
IČO:
Telefonický kontakt:
E-mail:

Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041
+421 2 800 800 80
zo@osobnyudaj.sk, pravne@osobnyudaj.sk

Spracúvaniu osobných údajov zamestnancov a iných dotknutých osôb, ako aj ich ochrane, venuje
Prevádzkovateľ Mesto Banská Bystrica, so sídlom Československej armády 26, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 00 313 271 (ďalej len Prevádzkovateľ) maximálnu pozornosť, s dôrazom na
predchádzanie neoprávnených zásahov do súkromia fyzických osôb a dodržiavanie zásad zákonného
spracúvania. Všetky osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva v súlade s platnými právnymi predpismi,
najmä s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 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 alebo GDPR) a zákonom
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V tomto
dokumente nájdete ako dotknutá osoba všetky náležitosti vyžadované všeobecným nariadením
o ochrane údajov, ako aj iné potrebné informácie, týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov
Prevádzkovateľom. Všetky potrebné informácie nájdete taktiež na webovom sídle:
https://www.banskabystrica.sk/urad/ochrana-osobnych-udajov/
Prevádzkovateľ prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické
a organizačné opatrenia a nechal si vypracovať spoločnosťou Osobnyudaj.sk, s.r.o. bezpečnostnú
dokumentáciu, ktorá deklaruje zákonné spracúvanie osobných údajov.
Prevádzkovateľ rovnako prehlasuje, že zaistením ochrany práv dotknutých osôb poveril externým
výkonom Zodpovednej osoby (DPO/ZO) spoločnosť Osobnyudaj.sk, s.r.o. Jednotlivé informácie sa
môže dotknutá osoba dozvedieť telefonicky na: +421 2 800 800 80, e-mailom: zo@osobnyudaj.sk.
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Informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby
Spracúvané osobné údaje:

titul, meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa, e-mail,
podpis, číslo OP/ID

Osobitné kategórie spracúvaných
osobných údajov:

nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov

Účel spracúvania:

dočasné užívanie elektrobicykla

Kategórie dotknutých osôb:

fyzické osoby, ktoré dočasne užívajú elektrobicykle

Právny základ spracúvania:

čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 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
osobných údajov)

Doba uchovania:

1 rok

Poskytovanie osobných
údajov tretím stranám:

súdy, orgány činné v trestnom konaní, orgány štátnej správy
a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr.
inšpektorát práce), iný oprávnený subjekt v súlade so
všeobecným nariadením o ochrane údajov a zákonom
o ochrane osobných údajov. resp. iným osobitným právnym
predpisom

Cezhraničný prenos:

neuskutočňuje sa

Automatizované rozhodovanie
vrátane profilovania:

neuskutočňuje sa
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