B/ OSOBITNÁ ČASŤ
KONKRÉTNE K JEDNOTLIVÝM IS
1. IS mzdy a personalistika vrátane predzmluvných vzťahov
V tomto informačnom systéme osobných údajov (ďalej len „IS“) prevádzkovateľ: Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská
Nová Ves, IČO: 31309399, ktorý má určenú zodpovednú osobu (kontaktný mail: gdpr@zoosnv.sk), spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j.
fyzických osôb jednotlivcov) v rámci spracovateľských činností, ktorých účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných
údajov, sú uvedené nižšie:
Účel spracúvania
uchádzači - predzmluvné
vzťahy (žiadosti,
výberové konania)
pozn.: Tieto
predzmluvné vzťahy
pokračujú ako zmluvné
vzťahy. Osobné
údaje/dokumenty
o neúspešných
uchádzačoch sa
nespracúvajú
(dokumenty sa vracajú,
resp. likvidujú,
a neúspešní uchádzači
sú o tom informovaní)

zmluvné vzťahy a
osobné spisy

dochádzka

Právny základ spracovateľskej činnosti
(nepovinné)

- zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších
predpisov
(§ 41)
- zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

-zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších
predpisov
-zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
-zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
-zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
-zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších
predpisov
-zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

Kategórie dotknutých osôb

Kategória osobných údajov

uchádzači o zamestnanie

-bežné osobné údaje (hlavne
identifikačné
osobné
údaje,
kontaktné údaje, bydlisko, dátum
narodenia)
-údaje v životopise
-údaje v motivačnom liste
-nie je vylúčená ani osobitná
kategória osobných údajov (ak ju
pripúšťa
zákonzdravotná
a psychická spôsobilosť
-nie je vylúčené ani spracúvanie
údajov o vine za spáchaný trestný
čin (ak to pripúšťa zákon- údaje
o bezúhonnosti)

zamestnanci, manželia alebo
manželky zamestnancov, vyživované
deti zamestnancov, rodičia
vyživovaných detí zamestnancov,
blízke osoby, bývalí zamestnanci

Bežné osobné údaje,osobitná kategória
osobných údajov (údaje týkajúce sa
zdravia v najširšom slova zmysle),
údaje týkajúce sa uznania viny za
spáchané trestné činy/priestupky (údaje
z dokladu o bezúhonnosti- výpis, odpis
z registra trestov)

Zamestnanec/ dohodár

Bežné osobné údaje (titul, meno,
priezvisko, údaje o odpracovanom
čase, vydokladované prekážky v práci)
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prihlášky /odhlášky/
zmeny

výkazníctvo (ZP, SP,
DÚ, DDS, DSS)

mzdový list

-Zákonník práce
-zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
-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. 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. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
- zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v
znení neskorších predpisov
- zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov
-Zákonník práce
-zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
-zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
-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. 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. 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

zamestnanec (vrátane dohodárov)

Bežné osobné údaje
(titul, meno, priezvisko, rodné
priezvisko, predchádzajúce priezvisko,
rodné číslo, dátum narodenia, miesto
narodenia, adresa bydliska
a korešpondenčná adresa, formuláre
príslušných inštitúcií)

Zamestnanec, dohodár

Bežné osobné údaje
(titul, meno, priezvisko, rodné
priezvisko, predchádzajúce priezvisko,
rodné číslo, dátum narodenia, miesto
narodenia, adresa bydliska
a korešpondenčná adresa, bankové
spojenie, formuláre príslušných
inštitúcií)

Fyzická osoba jednotliveczamestnanec, bývalý zamestnanec

Bežné osobné údaje
(meno a priezvisko zamestnanca, aj
predchádzajúce, rodné číslo, údaje
o manželke/manželovi, mená,
priezviská a rodné čísla osôb, na ktoré
zamestnanec uplatňuje nezdaniteľnú
časť základu dane a daňový bonus)
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evidenčný list

-zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
-zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej
činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
-zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, Civilný
sporový poriadok
-zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok)
-Zákonník práce
-zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
-zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov

vyhlásenie a ročné
zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
zúčtovanie dane z príjmu
predpisov
fyzickej osoby

nemocenské dávky
zrážky zo miezd (1.
exekučné a iné sankčné
zrážky- rozsudky,
rozhodnutia správnych
orgánov, 2. ďalšie
zrážky- stravné lístky,
firemný telefón, firemný
automobil...)
pomocné doklady do
učtárne – zrážky,
analytika účtovného
dokladu
škodové udalosti

Bežné osobné údaje
(titul, meno, priezvisko, rodné
Fyzická osoba jednotlivecpriezvisko, predchádzajúce priezvisko,
zamestnanec, bývalý zamestnanec
adresa bydliska, miesto narodenia,
dátum narodenia, rodné číslo)
Bežné osobné údaje
(titul, meno, priezvisko, rod. číslo,
Zamestnanec, dohodár,
dátum narodenia, adresa pobytu,
manželia alebo manželky , vyživované rodinný stav, údaje o deťoch-meno,
deti, rodičia vyživovaných detí , blízke priezvisko, rodné číslo, dátum
osoby
narodenia, tiež doklady preukazujúce
uvádzané skutočnosti vo formulároch
finančnej správy)

zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej
pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení Zamestnanec, dohodár
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších
predpisov
-zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
- zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Zamestnanec, dohodár
- zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej
činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
-zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok)
- zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
-zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších
predpisov
Zamestnanec, dohodár
-zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
-zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších
predpisov
-zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

Zamestnanec, dohodár

Osobitná kategória osobných údajov,
bežné osobné údaje
Bežné osobné údaje
(titul, meno, priezvisko, osobné číslo ak
bolo pridelené, podpis, dohodnuté
zrážky-stravovanie, pracovné mobily,
používanie pracovných automobilov
a pod., sankčné zrážky- exekučné
rozhodnutia, rozsudky, rozhodnutia
správnych orgánov)
Bežné osobné údaje
(identifikácia zamestnanca- titul meno,
priezvisko, resp. osobné číslo, ak je
pridelené)
bežné osobné údaje, nie je vylúčená
ani osobitná kategória osobných údajov
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aktivity- sociálny fond

vzdelávanie

cestovné príkazy/
náhrady pred
odovzdaním do
účtovníctva

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. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších
predpisov
-zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
-zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších
predpisov
-zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
-zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
-zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách

BOZP a OPP

-

-

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov
zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme
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. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákonník práce
-zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
výplata mzdy
-zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancom (výplatné
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
listiny, výplatné pásky,
-zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a
rekapitulácia miezd)
doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zamestnanec

zamestnanec

Zamestnanec, dohodár

Zamestnanec, dohodár (aj bývalí
počas úložnej doby)

Fyzická osoba jednotliveczamestnanci/ dohodári, vyživované
deti zamestnancov, rodinní príslušníci,
bývalí zamestnanci

(identifikácia zamestnanca- titul meno,
priezvisko, osobné číslo ak je pridelené,
v niektorých prípadoch podpis, popis
udalosti, dopad udalosti na zdravie
ostatných zamestnancov)
Bežné osobné údaje
(identifikácia zamestnanca- titul meno,
priezvisko, osobné číslo ak je pridelené,
v niektorých prípadoch podpis)
Bežné osobné údaje
(identifikácia zamestnanca- titul, meno,
priezvisko, osobné číslo, prac.
zaradenie, identifikácia
zamestnávateľa)
Bežné osobné údaje
(identifikácia zamestnanca- titul meno,
priezvisko, osobné číslo ak je pridelené,
podpis)
Bežné osobné údaje, osobitná
kategória osobných údajov
(titul, meno, priezvisko, osobné číslo ak
je pridelené, prac. zaradenie, dátum
narodenia, podpis, údaje uvádzané
v evidencii drobných prac. úrazov,
údaje uvádzané vo formulári pre
registrovaný prac. úraz, údaje
o zdravotnom stave, výsledky skúšok
na požitie alkoholických nápojov, resp.
omamných látok, údaje v evidencii
ochranných pracovných pomôcok, iné
údaje podľa osobitných predpisov
v oblasti BOZP, OPP)
Bežné osobné údaje
(titul, meno, priezvisko, rodné
priezvisko, rodné číslo, dátum a miesto
narodenia, podpis, mzda, plat, údaje o
odpracovanom čase, odvody, zrážky,
údaje o bankovom účte,
údaje o platbe členského príspevku
odborovej organizácii)
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-zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 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. 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. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej
činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
-zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, Civilný
sporový poriadok
-zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok)
dohody o hmotnej
zodpovednosti

- Zákonník práce
-zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

zamestnanci úradu, bývalí
zamestnanci

osobná karta
zamestnanca

- Zákonník práce
-zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

zamestnanci úradu, bývalí
zamestnanci

majetkové priznanie

zasadnutia osobitných
komisií (inventarizačná,
vyraďovacia, škodová)
opatreniach súvisiacich s
oznamovaním
protispoločenskej
činnosti
poskytovanie
a zverejňovanie

- Zákonník práce
-zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
zamestnanci úradu, bývalí
-zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnanci
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Bežné osobné údaje (identifikačné
údaje zamestnanca- titul, meno,
priezvisko, osobné číslo, pracovné/
funkčné zaradenie, podpis)
Bežné osobné údaje (identifikačné
údaje zamestnanca- titul, meno,
priezvisko, osobné číslo, pracovné/
funkčné zaradenie, podpis)
Bežné osobné údaje (identifikačné
údaje, údaje týkajúce sa majetku
uvedené v majetkovom priznaní,
podpis, údaje o zamestnávateľovi)

- Zákonník práce
- zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
- § 78 ods.3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov

zamestnanci úradu, bývalí
zamestnanci

Bežné osobné údaje:
(identifikačné údaje zamestnanca
a pracovné kontaktné údaje, tiež
osobné údaje vyplývajúce z
rozhodnutia osobitnej komisie)

zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

Fyzická osoba jednotliveczamestnanec, blízke osoby

Bežné osobné údaje
(meno, priezvisko, dátum narodenia a
pobyt chráneného oznamovateľa)

§ 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Fyzická osoba jednotlivec- osoba
v pracovnoprávnom vzťahu

Bežné osobné údaje
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kontaktných údajov
zamestnancov

(titul, meno, priezvisko, pracovné
zaradenie, služobné zaradenie, funkčné
zaradenie, osobné číslo zamestnanca
alebo zamestnanecké číslo
zamestnanca, odborný útvar, miesto
výkonu práce, telefónne číslo, faxové
číslo, adresa elektronickej pošty na
pracovisko a identifikačné údaje
zamestnávateľa, ak je to potrebné v
súvislosti s plnením pracovných
povinností, služobných povinností alebo
funkčných povinností dotknutej osoby)

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach počas plynutia úložnej
doby, ak ich obsahujú registratúrne záznamy; tie osobné údaje, ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, likviduje/vymazáva
prevádzkovateľ ihneď po naplnení účelu ich spracúvania.
Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak tretie strany, ktoré majú na ne nárok na základe platných právnych
predpisov (najmä súdy, zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, Daňový úrad, dôchodkové poisťovne), ako aj ostatní príjemcovia: samotné
dotknuté osoby, oprávnené osoby prevádzkovateľa, sprostredkovateľ (identifikačné údaje: HOUR s.r.o., M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina).
Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu), sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené
o povinnostiach vrátane povinnosti mlčanlivosti.
Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do tretej krajiny (mimo EÚ a EHS), resp. medzinárodnej
organizácie.
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na
vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh/sťažnosť na
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Žiadosti a námietky si môžu dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa:
- písomne v listinnej forme na adresu sídla: Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves, alebo
- elektronicky na mailovú adresu: gdpr@zoosnv.sk.
2. IS služby zamestnanosti
V tomto informačnom systéme osobných údajov (ďalej len „IS“) prevádzkovateľ: Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská
Nová Ves, IČO: 31309399, ktorý má určenú zodpovednú osobu (kontaktný mail: gdpr@zoosnv.sk), spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j.
fyzických osôb jednotlivcov) v rámci spracovateľských činností, ktorých účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných
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údajov, sú uvedené nižšie:
Účel
spracúvania

Právny základ
spracovateľsk
ej činnosti
(nepovinné)

- zákon č.
5/2004 Z. z. o
službách
zamestnanosti
a o zmene a
doplnení
niektorých
príspevok na
podporu rozvoja zákonov (§50j,
§50k, §51, §
miestnej a
52, § 52a)
regionálnej
zamestnanosti
- zákon č.
369/1990 Zb.
o obecnom
zriadení v znení
neskorších
predpisov

príspevok na
podporu
udržania
pracovných
miest

- zákon č.
5/2004 Z. z. o
službách
zamestnanosti
a o zmene a
doplnení
niektorých
zákonov (§50j,
§50k, §51, §
52, § 52a)
- zákon č.
369/1990 Zb.
o obecnom
zriadení v znení

Kategórie
dotknutých
osôb

Fyzické osoby
jednotlivci:
-uchádzač
o zamestnanie

Kategória osobných údajov
Bežné osobné údaje.
§ 50j Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
Dohoda medzi úradom a zamestnávateľom o poskytnutí príspevku obsahuje
a) identifikačné údaje účastníkov dohody,
b) charakteristiku pracovného miesta alebo pracovných miest,
c) počet, profesijnú a kvalifikačnú štruktúru znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie podľa odseku 1 prijatých do
pracovného pomeru na určitú dobu,
d) dátum vzniku pracovného pomeru na určitú dobu a dohodnutú dobu trvania pracovného pomeru na určitú dobu,
e) maximálnu výšku celkovej ceny práce na každého prijatého znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa
odseku 1,
f) podmienky a spôsob poskytovania príspevku,
g) spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
h) podmienky a termín zúčtovania poskytnutého príspevku,
i) spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
j) záväzok zamestnávateľa, že do určeného termínu predloží úradu pracovné zmluvy zamestnancov a najneskôr do 30
kalendárnych dní oznámi úradu každé skončenie pracovného pomeru,
k) záväzok úradu, že bude zamestnávateľovi poskytovať príspevok mesačne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo
dňa predloženia dokladov zamestnávateľom,
l) záväzok zamestnávateľa, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní,
m) ďalšie dohodnuté náležitosti.
Bežné osobné údaje.

Fyzické osoby
jednotlivci:
-zamestnanci
prevádzkovateľ
a

§ 50k Príspevok na podporu udržania pracovných miest
Dohoda medzi úradom a zamestnávateľom o poskytnutí príspevku obsahuje
a) identifikačné údaje účastníkov dohody,
b) dátum začatia a dátum skončenia podpory udržania pracovných miest,
c) počet zamestnancov a ich profesijnú štruktúru,
d) výšku náhrady mzdy poskytnutej zamestnancovi,50)
e) podmienky a spôsob poskytovania príspevku,
f) záväzok úradu, že bude poskytovať príspevok v dohodnutom termíne najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa
predloženia dokladov zamestnávateľom,
g) záväzok zamestnávateľa, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní,
h) ďalšie dohodnuté náležitosti.
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príspevok na
vykonávanie
absolventskej
praxe

neskorších
predpisov
- zákon č.
5/2004 Z. z. o
službách
zamestnanosti
a o zmene a
doplnení
niektorých
zákonov (§50j,
§50k, §51, §
52, § 52a)
- zákon č.
369/1990 Zb.
o obecnom
zriadení v znení
neskorších
predpisov
- zákon č.
5/2004 Z. z. o
službách
zamestnanosti
a o zmene a
doplnení
niektorých
zákonov (§50j,
§50k, §51, §
52, § 52a)

príspevok na
aktivačnú
činnosť formou
menších
obecných
služieb pre
obec alebo
formou menších
- zákon č.
služieb pre
369/1990 Zb.
samosprávny
o obecnom
kraj
zriadení v znení
neskorších
predpisov

Bežné osobné údaje.
Fyzické osoby
jednotlivci:
-uchádzač
o zamestnanie,

Fyzické osoby
jednotlivci:
-dlhodobo
nezamestnaní,

§ 51 Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe
- záväzok absolventa školy dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, vnútorné predpisy zamestnávateľa a
predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní absolventskej praxe, s ktorými bol preukázateľne
oboznámený (písomný doklad o oboznámení obsahujúci meno, priezvisko, podpis absolventa),
- záväzok zamestnávateľa viesť evidenciu dochádzky absolventa školy (identifikačné údaje: meno, priezvisko) a
predkladať ju mesačne do desiatich pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca úradu (na tlačive okrem
identifikačných údajov absolventa je: meno, priezvisko, podpis, funkcia zamestnanca prevádzkovateľa),
- záväzok zamestnávateľa oznámiť úradu neúčasť absolventa školy (identifikačné údaje: meno, priezvisko) na
vykonávaní absolventskej praxe, ako aj predčasné skončenie vykonávania absolventskej praxe najneskôr do dvoch
pracovných dní (na tlačive okrem identifikačných údajov absolventa je: meno, priezvisko, podpis, funkcia zamestnanca
prevádzkovateľa).

Bežné osobné údaje.
§ 52 Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre
samosprávny kraj
Na účely organizovania menších obecných služieb pre obec miestne príslušný úrad poskytuje obci raz za mesiac o
dlhodobo nezamestnaných občanoch, ktorých vedie v evidencii, tieto údaje:
a) meno, priezvisko a dátum narodenia,
b) ulicu, obec alebo mestskú časť trvalého pobytu,
c) dosiahnutý stupeň vzdelania, získané odborné zručnosti alebo druh doteraz vykonávanej práce,
d) dĺžku vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie,
e) informáciu o tom, či je poberateľom dávky v hmotnej núdzi.
Dohoda medzi úradom a obcou obsahuje:
- osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,
-počet dlhodobo nezamestnaných občanov prijatých na vykonávanie menších obecných služieb pre obec alebo
menších služieb pre samosprávny kraj, dĺžku trvania ich vykonávania jedným dlhodobo nezamestnaným občanom,
-druh a rozsah vykonávaných menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj,
-celkovú výšku, termín a dĺžku poskytovania príspevku,
-počet zamestnancov, ktorí organizujú vykonávanie menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre
samosprávny kraj dlhodobo nezamestnanými občanmi, a týždenný rozsah odpracovaných hodín jedným
zamestnancom, ktorý organizuje vykonávanie menších obecných alebo menších služieb,
-záväzok úradu, že poskytne príspevok podľa odseku 8 mesačne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa
predloženia dohodnutých dokladov,
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príspevok na
aktivačnú
činnosť formou
dobrovoľníckej
služby

- zákon č.
5/2004 Z. z. o
službách
zamestnanosti
a o zmene a
doplnení
niektorých
zákonov (§50j,
§50k, §51, §
52, § 52a)
- zákon č.
369/1990 Zb.
o obecnom
zriadení v znení
neskorších
predpisov

Fyzické osoby
jednotlivci:
-uchádzač
o zamestnanie,

-záväzok obce alebo samosprávneho kraja, že oznámi úradu každé nedodržanie rozsahu hodín vykonávania menších
obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj dlhodobo nezamestnaným občanom,
-záväzok obce alebo samosprávneho kraja, že najneskôr do 15 kalendárnych dní oznámi úradu každé skončenie
pracovného pomeru zamestnanca, ktorý organizuje menšie obecné služby pre obec alebo menšie služby pre
samosprávny kraj,
-podmienky poskytovania príspevku,
-spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
-spôsob a lehotu vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
-ďalšie dohodnuté náležitosti.
Bežné osobné údaje
§ 52a Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby
Dohoda medzi úradom a obcou obsahuje:
a) osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,
b) počet uchádzačov o zamestnanie prijatých na vykonávanie dobrovoľníckej služby a dĺžku trvania vykonávania
dobrovoľníckej služby jedným uchádzačom o zamestnanie,
c) druh, rozsah a podmienky vykonávania dobrovoľníckej služby,
d) celkovú výšku, účel, termín a dĺžku poskytovania príspevku podľa odseku 5,
e) počet zamestnancov, ktorí organizujú vykonávanie dobrovoľníckej služby uchádzačmi o zamestnanie a týždenný
rozsah odpracovaných hodín jedným zamestnancom, ktorý organizuje vykonávanie dobrovoľníckej služby uchádzačmi
o zamestnanie,
f) záväzok úradu, že poskytne príspevok podľa odseku 5 mesačne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa
predloženia dohodnutých dokladov,
g) záväzok právnickej osoby alebo fyzickej osoby viesť evidenciu dochádzky uchádzača o zamestnanie a predkladať ju
mesačne do piatich pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca úradu,
h) záväzok právnickej osoby alebo fyzickej osoby, že oznámi úradu každé nedodržanie rozsahu hodín vykonávania
dobrovoľníckej služby uchádzačom o zamestnanie,
i) záväzok právnickej osoby alebo fyzickej osoby, že najneskôr do 15 kalendárnych dní oznámi úradu každé skončenie
pracovného pomeru zamestnanca, ktorý organizuje dobrovoľnícku službu,
j) podmienky poskytovania príspevku,
k) spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
l) spôsob a lehotu vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
m) ďalšie dohodnuté náležitosti.
Úrad uzatvára s uchádzačom o zamestnanie dohodu o podmienkach vykonávania dobrovoľníckej služby, ktorá
obsahuje
a) osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,
b) druh vykonávanej dobrovoľníckej služby,
c) začiatok a dĺžku vykonávania dobrovoľníckej služby,
d) záväzok úradu zabezpečiť uchádzačovi o zamestnanie vykonávanie dobrovoľníckej služby,
e) záväzok uchádzača o zamestnanie vykonávať dobrovoľnícku službu zabezpečenú úradom,
f) záväzok uchádzača o zamestnanie dodržiavať vnútorné predpisy a pokyny organizátora dobrovoľníckej služby a
predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní dobrovoľníckej služby, s ktorými bol preukázateľne
oboznámený,
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g) záväzok uchádzača o zamestnanie uhradiť úradu náhradu škody, ktorú spôsobil právnickej osobe alebo fyzickej
osobe podľa odseku 2 úmyselným konaním,
h) záväzok úradu uhrádzať uchádzačovi o zamestnanie paušálny príspevok podľa odseku 3 do 30 dní po uplynutí
kalendárneho mesiaca, za ktorý sa paušálny príspevok poskytuje,
i) ďalšie dohodnuté náležitosti.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach počas plynutia úložnej
doby, ak ich obsahujú registratúrne záznamy; tie osobné údaje, ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, likviduje/vymazáva
prevádzkovateľ ihneď po naplnení účelu ich spracúvania.
Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak tretie strany, ktoré majú na ne nárok na základe platných právnych
predpisov (najmä súdy, zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, Daňový úrad, dôchodkové poisťovne), ako aj ostatní príjemcovia: samotné
dotknuté osoby, oprávnené osoby prevádzkovateľa.
Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu), sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené
o povinnostiach vrátane povinnosti mlčanlivosti.
Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do tretej krajiny (mimo EÚ a EHS), resp. medzinárodnej
organizácie.
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na
vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh/sťažnosť na
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Žiadosti a námietky si môžu dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa:
- písomne v listinnej forme na adresu sídla: Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves, alebo
- elektronicky na mailovú adresu: gdpr@zoosnv.sk.
3. IS účtovníctvo
V tomto informačnom systéme osobných údajov (ďalej len „IS“) prevádzkovateľ: Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská
Nová Ves, IČO: 31309399, ktorý má určenú zodpovednú osobu (kontaktný mail: gdpr@zoosnv.sk), spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j.
fyzických osôb jednotlivcov) v rámci spracovateľských činností, ktorých účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných
údajov, sú uvedené nižšie:
Účel
spracúvania
spracúvanie
účtovných

Právny základ spracovateľskej činnosti
(nepovinné)
-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,

Kategórie dotknutých
osôb
Fyzická osoba:
- zamestnanci/dohodári
prevádzkovateľa

Kategória osobných
údajov
Bežné osobné údaje
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dokladov
a podkladov do
účtovníctva

-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. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov,
-zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a v znení neskorších predpisov,
- Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Trestný poriadok, Správny súdny
poriadok,
-Obchodný zákonník,
- Občiansky zákonník,
-zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
-zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
-zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme
-zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

- zamestnanci/dohodári
dodávateľov/odberateľov
tovaru a služieb,
- iné fyzické osoby

(meno, priezvisko, titul,
adresa, dátum narodenia,
druh a číslo dokladu
totožnosti, podpis, číslo
bankového účtu fyzickej
osoby kontaktné údajetelefón, mail)

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach počas plynutia úložnej
doby, ak ich obsahujú registratúrne záznamy; tie osobné údaje, ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, likviduje/vymazáva
prevádzkovateľ ihneď po naplnení účelu ich spracúvania.
Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak tretie strany, ktoré majú na ne nárok na základe platných právnych
predpisov (najmä daňový úrad), ako aj ostatní príjemcovia: samotné dotknuté osoby, oprávnené osoby prevádzkovateľa, sprostredkovateľ
(identifikačné údaje: DATALAN, akciová spoločnosť, Galvaniho 17, 821 04 Bratislava).
Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu), sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené
o povinnostiach vrátane povinnosti mlčanlivosti.
Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do tretej krajiny (mimo EÚ a EHS), resp. medzinárodnej
organizácie.
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na
vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh/sťažnosť na
Úrad na ochranu osobných údajov.
Žiadosti a námietky si môžu dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa:
- písomne v listinnej forme na adresu sídla: Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves, alebo
- elektronicky na mailovú adresu: gdpr@zoosnv.sk.
4. IS registratúra
V tomto informačnom systéme osobných údajov (ďalej len „IS“) prevádzkovateľ: Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská
Nová Ves, IČO: 31309399, ktorý má určenú zodpovednú osobu (kontaktný mail: gdpr@zoosnv.sk), spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j.
fyzických osôb jednotlivcov) v rámci spracovateľských činností, ktorých účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných
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údajov, sú uvedené nižšie:
Účel spracúvania
správa registratúrnych
záznamov podľa
osobitného predpisu

Právny základ spracovateľskej činnosti
(nepovinné)
- zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach
- vykonávacie predpisy
- zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej
moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

Kategórie
dotknutých osôb
- fyzické osoby ako
odosielatelia a
prijímatelia
korešpondencie

Kategória osobných
údajov
Bežné osobné údaje
(titul, meno, priezvisko,
adresa, podpis, e-mailová
adresa, telefónne číslo)

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach počas plynutia úložnej
doby, ak ich obsahujú registratúrne záznamy; tie osobné údaje, ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, likviduje/vymazáva
prevádzkovateľ ihneď po naplnení účelu ich spracúvania.
Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak tretie strany, ktoré majú na ne nárok na základe platných právnych
predpisov (najmä súd, polícia, iné orgány verejnej moci), ako aj ostatní príjemcovia: samotné dotknuté osoby, oprávnené osoby prevádzkovateľa.
Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu), sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené
o povinnostiach vrátane povinnosti mlčanlivosti.
Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do tretej krajiny (mimo EÚ a EHS), resp. medzinárodnej
organizácie.
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na
vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh/sťažnosť na
Úrad na ochranu osobných údajov.
Žiadosti a námietky si môžu dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa:
- písomne v listinnej forme na adresu sídla: Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves, alebo
- elektronicky na mailovú adresu: gdpr@zoosnv.sk.
5. IS zmluvy s fyzickými osobami jednotlivcami
V tomto informačnom systéme osobných údajov (ďalej len „IS“) prevádzkovateľ: Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská
Nová Ves, IČO: 31309399, ktorý má určenú zodpovednú osobu (kontaktný mail: gdpr@zoosnv.sk), spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j.
fyzických osôb jednotlivcov) v rámci spracovateľských činností, ktorých účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných
údajov, sú uvedené nižšie:
Účel spracúvania

Právny základ
spracovateľskej činnosti
(nepovinné)

Kategórie dotknutých
osôb

Kategória osobných údajov
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činnosť smerujúca
k uzavretiu zmluvy

predzmluvné vzťahy

vypracovanie a plnenie
zmluvné vzťahy
zmluvy

Fyzické osoby:
- jednotlivci (nepodnikatelia)
ako potencionálna zmluvná
strana
-zamestnanci
Fyzické osoby:
- jednotlivci (nepodnikatelia)
ako zmluvná strana
-zástupca prevádzkovateľa

Bežné osobné údaje:
-jednotlivci (titul, meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, číslo dokladu
totožnosti, podpis, mail, tel. číslo)
-zamestnanci (meno, priezvisko, titul, prac. zaradenie, prac. kontakt, podpis)
Bežné osobné údaje:
-jednotlivci (titul, meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, číslo dokladu
totožnosti, podpis, mail, tel. číslo)
-zástupca prevádzkovateľa (meno, priezvisko, titul, prac. zaradenie, podpis)

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach počas plynutia úložnej
doby, ak ich obsahujú registratúrne záznamy; tie osobné údaje, ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, likviduje/vymazáva
prevádzkovateľ ihneď po naplnení účelu ich spracúvania.
Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak tretie strany, ktoré majú na ne nárok na základe platných právnych
predpisov (najmä súd, iné orgány verejnej moci), ako aj ostatní príjemcovia: samotné dotknuté osoby, oprávnené osoby prevádzkovateľa,
sprostredkovateľ (identifikačné údaje: DATALAN, akciová spoločnosť Galvaniho 17, 821 04 Bratislava).
Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu), sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené
o povinnostiach vrátane povinnosti mlčanlivosti.
Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do tretej krajiny (mimo EÚ a EHS), resp. medzinárodnej
organizácie.
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na
vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh/sťažnosť na
Úrad na ochranu osobných údajov.
Žiadosti a námietky si môžu dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa:
- písomne v listinnej forme na adresu sídla: Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves, alebo
- elektronicky na mailovú adresu: gdpr@zoosnv.sk.
6. IS zmluvy s fyzickými osobami podnikateľmi
V tomto informačnom systéme osobných údajov (ďalej len „IS“) prevádzkovateľ: Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská
Nová Ves, IČO: 31309399, ktorý má určenú zodpovednú osobu (kontaktný mail: gdpr@zoosnv.sk), spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j.
fyzických osôb jednotlivcov) v rámci spracovateľských činností, ktorých účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných
údajov, sú uvedené nižšie:
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Účel spracúvania

činnosť smerujúca
k uzavretiu zmluvy

Právny základ
spracovateľskej činnosti
(nepovinné)
predzmluvné vzťahy

vypracovanie a plnenie
zmluvné vzťahy
zmluvy

Kategórie dotknutých
osôb
-fyzické osoby podnikatelia
ako potencionálna zmluvná
strana
-zamestnanci
-fyzické osoby podnikatelia
ako zmluvná strana
-zástupca prevádzkovateľa

Kategória osobných údajov
Bežné osobné údaje:
-fyzické osoby podnikatelia (titul, meno, priezvisko, adresa, IČO, dátum
narodenia, číslo dokladu totožnosti, podpis, mail, tel. číslo)
-zamestnanci (meno, priezvisko, titul, prac. zaradenie, prac. kontakt, podpis)
Bežné osobné údaje:
-fyzické osoby podnikatelia (titul, meno, priezvisko, adresa, IČO, dátum
narodenia, číslo dokladu totožnosti, podpis, mail, tel. číslo)
-zástupca prevádzkovateľa (meno, priezvisko, titul, prac. zaradenie, podpis)

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach počas plynutia úložnej
doby, ak ich obsahujú registratúrne záznamy; tie osobné údaje, ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, likviduje/vymazáva
prevádzkovateľ ihneď po naplnení účelu ich spracúvania.
Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak tretie strany, ktoré majú na ne nárok na základe platných právnych
predpisov (najmä súd, iné orgány verejnej moci), ako aj ostatní príjemcovia: samotné dotknuté osoby, oprávnené osoby prevádzkovateľa,
sprostredkovateľ (identifikačné údaje: DATALAN, akciová spoločnosť, Galvaniho 17, 821 04 Bratislava).
Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu), sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené
o povinnostiach vrátane povinnosti mlčanlivosti.
Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do tretej krajiny (mimo EÚ a EHS), resp. medzinárodnej
organizácie.
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na
vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh/sťažnosť na
Úrad na ochranu osobných údajov.
Žiadosti a námietky si môžu dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa:
- písomne v listinnej forme na adresu sídla: Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves, alebo
- elektronicky na mailovú adresu: gdpr@zoosnv.sk.
7. IS objednávky
V tomto informačnom systéme osobných údajov (ďalej len „IS“) prevádzkovateľ: Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská
Nová Ves, IČO: 31309399, ktorý má určenú zodpovednú osobu (kontaktný mail: gdpr@zoosnv.sk), spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j.
fyzických osôb jednotlivcov) v rámci spracovateľských činností, ktorých účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných
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údajov, sú uvedené nižšie:
Účel spracúvania
objednávka na
konkrétny termín
potvrdenie termínu
a poskytnutie služby

Právny základ
spracovateľskej činnosti
(nepovinné)
predzmluvné vzťahy
zmluvné vzťahy

Kategórie dotknutých
osôb
fyzické osoby jednotlivci
fyzické osoby jednotlivci

Kategória osobných údajov
Bežné osobné údaje (titul, meno, priezvisko, adresa, podpis, mail, tel. číslo)
Bežné osobné údaje (titul, meno, priezvisko, adresa, podpis, mail, tel. číslo)

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach počas plynutia úložnej
doby, ak ich obsahujú registratúrne záznamy; tie osobné údaje, ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, likviduje/vymazáva
prevádzkovateľ ihneď po naplnení účelu ich spracúvania.
Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak tretie strany, ktoré majú na ne nárok na základe platných právnych
predpisov (najmä súd, iné orgány verejnej moci), ako aj ostatní príjemcovia: samotné dotknuté osoby, oprávnené osoby prevádzkovateľa.
Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu), sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené
o povinnostiach vrátane povinnosti mlčanlivosti.
Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do tretej krajiny (mimo EÚ a EHS), resp. medzinárodnej
organizácie.
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na
vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh/sťažnosť na
Úrad na ochranu osobných údajov.
Žiadosti a námietky si môžu dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa:
- písomne v listinnej forme na adresu sídla: Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves, alebo
- elektronicky na mailovú adresu: gdpr@zoosnv.sk.
8. IS obchodné kontakty
V tomto informačnom systéme osobných údajov (ďalej len „IS“) prevádzkovateľ: Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská
Nová Ves, IČO: 31309399, ktorý má určenú zodpovednú osobu (kontaktný mail: gdpr@zoosnv.sk), spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j.
fyzických osôb jednotlivcov) v rámci spracovateľských činností, ktorých účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných
údajov, sú uvedené nižšie:
Účel
spracúvania

Právny základ spracovateľskej
činnosti
(nepovinné)

Kategórie dotknutých osôb

Kategória osobných údajov
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vedenie agendy
kontaktných osôb
spolupracujúcich oprávnený záujem
subjektov

fyzické osoby jednotlivci:
-štatutár
-prokuristi,
-živnostníci/ slobodné povolania
-zamestnanci odberateľských/ dodávateľských subjektov
- spolupracujúci jednotlivci

Bežné osobné údaje (titul, meno,
priezvisko, pracovné/ funkčné zaradenie,
živnosť, telefónne číslo, emailová adresa,
resp. fax, názov firmy)

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach počas plynutia úložnej
doby, ak ich obsahujú registratúrne záznamy; tie osobné údaje, ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, likviduje/vymazáva
prevádzkovateľ ihneď po naplnení účelu ich spracúvania.
Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak tretie strany, ktoré majú na ne nárok na základe platných právnych
predpisov (najmä súd, iné orgány verejnej moci), ako aj ostatní príjemcovia: samotné dotknuté osoby, oprávnené osoby prevádzkovateľa.
Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu), sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené
o povinnostiach vrátane povinnosti mlčanlivosti.
Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do tretej krajiny (mimo EÚ a EHS), resp. medzinárodnej
organizácie.
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na
vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov. Zároveň má
dotknutá osoba právo podať návrh/sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.
Žiadosti a námietky si môžu dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa:
- písomne v listinnej forme na adresu sídla: Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves, alebo
- elektronicky na mailovú adresu: gdpr@zoosnv.sk.
9. IS škodové udalosti
V tomto informačnom systéme osobných údajov (ďalej len „IS“) prevádzkovateľ: Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská
Nová Ves, IČO: 31309399, ktorý má určenú zodpovednú osobu (kontaktný mail: gdpr@zoosnv.sk), spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j.
fyzických osôb jednotlivcov) v rámci spracovateľských činností, ktorých účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných
údajov, sú uvedené nižšie:
Účel
spracúvania
prerokovanie
ostatných

Právny základ
spracovateľskej
činnosti
(nepovinné)

Kategórie dotknutých
osôb

- Občiansky
- fyzické osoby jednotlivci
zákonník
(najmä pri vandalizme,
- Obchodný zákonník krádežiach a pod.)

Kategória osobných údajov
Spracúvajú sa bežné osobné údaje, nie je vylúčené ani spracúvanie citlivých údajov, teda
osobitnej kategórie osobných údajov, či údajov týkajúcich sa uznania viny za spáchaný priestupok
a trestný čin.
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škodových
udalostí

- zákon č. 138/1991 - zamestnanci prevádzkovateľa
Zb. o majetku obcí (§ (škodová komisia)
6 ods. 1, § 7)

(meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu/ pobytu, ďalšie osobné údaje zistené
alebo poskytnuté v priebehu vybavovania škodových udalostí)

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach počas plynutia úložnej
doby, ak ich obsahujú registratúrne záznamy; tie osobné údaje, ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, likviduje/vymazáva
prevádzkovateľ ihneď po naplnení účelu ich spracúvania.
Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak tretie strany, ktoré majú na ne nárok na základe platných právnych
predpisov (najmä polícia, vyšetrovateľ, prokurátor, súd, iné orgány verejnej moci), ako aj ostatní príjemcovia: samotné dotknuté osoby, oprávnené
osoby prevádzkovateľa.
Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu), sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené
o povinnostiach vrátane povinnosti mlčanlivosti.
Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do tretej krajiny (mimo EÚ a EHS), resp. medzinárodnej
organizácie.
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na
vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh/sťažnosť na
Úrad na ochranu osobných údajov.
Žiadosti a námietky si môžu dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa:
- písomne v listinnej forme na adresu sídla: Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves, alebo
- elektronicky na mailovú adresu: gdpr@zoosnv.sk.
10. IS vymáhanie pohľadávok
V tomto informačnom systéme osobných údajov (ďalej len „IS“) prevádzkovateľ: Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská
Nová Ves, IČO: 31309399, ktorý má určenú zodpovednú osobu (kontaktný mail: gdpr@zoosnv.sk), spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j.
fyzických osôb jednotlivcov) v rámci spracovateľských činností, ktorých účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných
údajov, sú uvedené nižšie:
Účel
spracúvania
predsúdne
vymáhanie
(výzva, pokus
o zmier,

Právny základ spracovateľskej činnosti
(nepovinné)
- zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (§ 6 ods. 1, §
7)
-zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov

Kategórie dotknutých
osôb
- fyzické osoby ako dlžníci
- zamestnanci
prevádzkovateľa

Kategória osobných údajov
Spracúvajú sa bežné osobné údaje, avšak nie je vylúčené ani
spracúvanie citlivých údajov, teda osobitnej kategórie osobných
údajov, či údajov týkajúcich sa uznania viny za spáchaný priestupok
a trestný čin (titul, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum
narodenia alebo rodné číslo dlžníka, podpis, ďalšie osobné údaje
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splátkový
kalendár)

súdne
vymáhanie
(platobný
rozkaz,
rozsudok)

-zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov (§ 517 a nasl.),
- Obchodný zákonník,

zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok,

zistené alebo poskytnuté v priebehu vybavovania agendy
vymáhania pohľadávok).

- fyzické osoby ako dlžníci
- zamestnanci
prevádzkovateľa

exekúcia podľa
Exekučného
poriadku(návrh
na začatie,
priebeh,
ukončenie)

zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a
exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a
doplnení ďalších zákonov

- fyzické osoby ako dlžníci
- zamestnanci
prevádzkovateľa

prihlásenie
pohľadávky do
dedičského
konania

zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej
činnosti (Notársky poriadok)

- fyzické osoby ako dlžníci
- zamestnanci
prevádzkovateľa

Spracúvajú sa bežné osobné údaje, avšak nie je vylúčené ani
spracúvanie citlivých údajov, teda osobitnej kategórie osobných
údajov, či údajov týkajúcich sa uznania viny za spáchaný priestupok
a trestný čin (titul, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum
narodenia alebo rodné číslo dlžníka, podpis, ďalšie osobné údaje
zistené alebo poskytnuté v priebehu vybavovania agendy
vymáhania pohľadávok).
Spracúvajú sa bežné osobné údaje, avšak nie je vylúčené ani
spracúvanie citlivých údajov, teda osobitnej kategórie osobných
údajov, či údajov týkajúcich sa uznania viny za spáchaný priestupok
a trestný čin (titul, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum
narodenia alebo rodné číslo dlžníka, podpis, ďalšie osobné údaje
zistené alebo poskytnuté v priebehu vybavovania agendy
vymáhania pohľadávok).
Spracúvajú sa bežné osobné údaje, avšak nie je vylúčené ani
spracúvanie citlivých údajov, teda osobitnej kategórie osobných
údajov, či údajov týkajúcich sa uznania viny za spáchaný priestupok
a trestný čin (titul, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum
narodenia alebo rodné číslo dlžníka, podpis, ďalšie osobné údaje
zistené alebo poskytnuté v priebehu vybavovania agendy
vymáhania pohľadávok).

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach počas plynutia úložnej
doby, ak ich obsahujú registratúrne záznamy; tie osobné údaje, ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, likviduje/vymazáva
prevádzkovateľ ihneď po naplnení účelu ich spracúvania.
Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak tretie strany, ktoré majú na ne nárok na základe platných právnych
predpisov (najmä súd, exekútor, notár, iné orgány verejnej moci), ako aj ostatní príjemcovia: samotné dotknuté osoby, oprávnené osoby
prevádzkovateľa, sprostredkovateľ, ak pôsobí (identifikačné údaje: ................................................................................... ).
Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu), sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené
o povinnostiach vrátane povinnosti mlčanlivosti.
Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do tretej krajiny (mimo EÚ a EHS), resp. medzinárodnej
organizácie.
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Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na
vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh/sťažnosť na
Úrad na ochranu osobných údajov.
Žiadosti a námietky si môžu dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa:
- písomne v listinnej forme na adresu sídla: Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves, alebo
- elektronicky na mailovú adresu: gdpr@zoosnv.sk.
11. IS súdne konania
V tomto informačnom systéme osobných údajov (ďalej len „IS“) prevádzkovateľ: Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská
Nová Ves, IČO: 31309399, ktorý má určenú zodpovednú osobu (kontaktný mail: gdpr@zoosnv.sk), spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j.
fyzických osôb jednotlivcov) v rámci spracovateľských činností, ktorých účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných
údajov, sú uvedené nižšie:
Účel
spracúvania

civilné sporové
konania

Právny základ
spracovateľskej
činnosti
(nepovinné)
Civilný sporový
poriadok

Kategórie
dotknutých osôb
Fyzické osoby:
- v postavení účastníkov
konania,
- iné fyzické osoby.
Fyzické osoby:
- v postavení účastníkov
konania,
- iné fyzické osoby.

civilné
mimosporové
konania

Civilný mimosporový
poriadok

trestné konania

Trestný poriadok

Fyzické osoby:
- v postavení účastníkov
konania,
- iné fyzické osoby.

správne
súdnictvo

Správny súdny
poriadok

Fyzické osoby:
- v postavení účastníkov
konania,
- iné fyzické osoby.

Kategória osobných údajov
Spracúvajú sa bežné osobné údaje, avšak nie je vylúčené ani spracúvanie citlivých údajov, teda
osobitnej kategórie osobných údajov, či údajov týkajúcich sa uznania viny za spáchaný priestupok
a trestný čin (meno, priezvisko a adresa pobytu, adresa na doručovanie v elektronickej forme, podpis,
dátum narodenia, resp. rodné číslo, ďalšie osobné údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu
vybavovania súdnych konaní )
Spracúvajú sa bežné osobné údaje, avšak nie je vylúčené ani spracúvanie citlivých údajov, teda
osobitnej kategórie osobných údajov, či údajov týkajúcich sa uznania viny za spáchaný priestupok
a trestný čin (meno, priezvisko a adresa pobytu, adresa na doručovanie v elektronickej forme, podpis,
dátum narodenia, resp. rodné číslo, ďalšie osobné údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu
vybavovania súdnych konaní )
Spracúvajú sa bežné osobné údaje, avšak nie je vylúčené ani spracúvanie citlivých údajov, teda
osobitnej kategórie osobných údajov, či údajov týkajúcich sa uznania viny za spáchaný priestupok
a trestný čin (meno, priezvisko a adresa pobytu, adresa na doručovanie v elektronickej forme, podpis,
dátum narodenia, resp. rodné číslo, ďalšie osobné údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu
vybavovania súdnych konaní )
Spracúvajú sa bežné osobné údaje, avšak nie je vylúčené ani spracúvanie citlivých údajov, teda
osobitnej kategórie osobných údajov, či údajov týkajúcich sa uznania viny za spáchaný priestupok
a trestný čin (meno, priezvisko a adresa pobytu, adresa na doručovanie v elektronickej forme, podpis,
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dátum narodenia, resp. rodné číslo, ďalšie osobné údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu
vybavovania súdnych konaní )

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach počas plynutia úložnej
doby, ak ich obsahujú registratúrne záznamy; tie osobné údaje, ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, likviduje/vymazáva
prevádzkovateľ ihneď po naplnení účelu ich spracúvania.
Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak tretie strany, ktoré majú na ne nárok na základe platných právnych
predpisov (najmä súd, exekútor, notár, iné orgány verejnej moci), ako aj ostatní príjemcovia: samotné dotknuté osoby, oprávnené osoby
prevádzkovateľa, sprostredkovateľ, ak pôsobí (identifikačné údaje: ................................................................................... ).
Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu), sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené
o povinnostiach vrátane povinnosti mlčanlivosti.
Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do tretej krajiny (mimo EÚ a EHS), resp. medzinárodnej
organizácie.
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na
vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh/sťažnosť na
Úrad na ochranu osobných údajov.
Žiadosti a námietky si môžu dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa:
- písomne v listinnej forme na adresu sídla: Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves, alebo
- elektronicky na mailovú adresu: gdpr@zoosnv.sk.
12. IS správne konania
V tomto informačnom systéme osobných údajov (ďalej len „IS“) prevádzkovateľ: Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská
Nová Ves, IČO: 31309399, ktorý má určenú zodpovednú osobu (kontaktný mail: gdpr@zoosnv.sk), spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j.
fyzických osôb jednotlivcov) v rámci spracovateľských činností, ktorých účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných
údajov, sú uvedené nižšie:
Účel
spracúvania

vzatie na
vedomie

Právny základ spracovateľskej
činnosti
(nepovinné)
- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (Správny poriadok) v znení
neskorších predpisov
- osobitné predpisy, ktorými sa riadia
kontrolné, dozorujúce, dohliadajúce
orgány

Kategórie
dotknutých
osôb

Kategória osobných údajov

Spracúvajú sa bežné osobné údaje, avšak nie je vylúčené ani spracúvanie citlivých údajov,
teda osobitnej kategórie osobných údajov, či údajov týkajúcich sa uznania viny za spáchaný
Fyzické osoby:
- účastníci konania, priestupok a trestný čin
- iné fyzické osoby. (meno, priezvisko a adresa pobytu, ďalšie osobné údaje zistené alebo poskytnuté v
priebehu konania)
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- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (Správny poriadok) v znení
vyjadrenia,
neskorších predpisov
predkladanie
- osobitné predpisy, ktorými sa riadia
dôkazov
kontrolné, dozorujúce, dohliadajúce
orgány
- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (Správny poriadok) v znení
neskorších predpisov
odvolanie/odpor - osobitné predpisy, ktorými sa riadia
kontrolné, dozorujúce, dohliadajúce
orgány

Spracúvajú sa bežné osobné údaje, avšak nie je vylúčené ani spracúvanie citlivých údajov,
teda osobitnej kategórie osobných údajov, či údajov týkajúcich sa uznania viny za spáchaný
Fyzické osoby:
- účastníci konania, priestupok a trestný čin
- iné fyzické osoby. (meno, priezvisko a adresa pobytu, ďalšie osobné údaje zistené alebo poskytnuté v
priebehu konania)
Spracúvajú sa bežné osobné údaje, avšak nie je vylúčené ani spracúvanie citlivých údajov,
teda osobitnej kategórie osobných údajov, či údajov týkajúcich sa uznania viny za spáchaný
Fyzické osoby:
- účastníci konania, priestupok a trestný čin
- iné fyzické osoby. (meno, priezvisko a adresa pobytu, ďalšie osobné údaje zistené alebo poskytnuté v
priebehu konania)

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach počas plynutia úložnej
doby, ak ich obsahujú registratúrne záznamy; tie osobné údaje, ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, likviduje/vymazáva
prevádzkovateľ ihneď po naplnení účelu ich spracúvania.
Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak tretie strany, ktoré majú na ne nárok na základe platných právnych
predpisov (najmä orgány verejnej moci), ako aj ostatní príjemcovia: samotné dotknuté osoby, oprávnené osoby prevádzkovateľa,
sprostredkovateľ, ak pôsobí (identifikačné údaje: ................................................................................... ).
Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu), sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené
o povinnostiach vrátane povinnosti mlčanlivosti.
Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do tretej krajiny (mimo EÚ a EHS), resp. medzinárodnej
organizácie.
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na
vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh/sťažnosť na
Úrad na ochranu osobných údajov.
Žiadosti a námietky si môžu dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa:
- písomne v listinnej forme na adresu sídla: Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves, alebo
- elektronicky na mailovú adresu: gdpr@zoosnv.sk.
13. IS sťažnosti
V tomto informačnom systéme osobných údajov (ďalej len „IS“) prevádzkovateľ: Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská
Nová Ves, IČO: 31309399, ktorý má určenú zodpovednú osobu (kontaktný mail: gdpr@zoosnv.sk), spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j.
fyzických osôb jednotlivcov) v rámci spracovateľských činností, ktorých účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných
údajov, sú uvedené nižšie:
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Účel
spracúvania

Právny
základ
spracovateľs
kej činnosti
(nepovinné)

evidencia
sťažností

zákon č. 9/2010
Z. z.
o sťažnostiach
v znení
neskorších
predpisov

odstúpenie
sťažnosti
a vyrozumenie
sťažovateľa

zákon č. 9/2010
Z. z.
o sťažnostiach
v znení
neskorších
predpisov

odloženie
sťažností
a upovedomeni
e sťažovateľa

zákon č. 9/2010
Z. z.
o sťažnostiach
v znení
neskorších
predpisov

prešetrenie
sťažností

zákon č. 9/2010
Z. z.
o sťažnostiach
v znení
neskorších
predpisov

vyrozumenie
sťažovateľa o
výsledku

zákon č. 9/2010
Z. z.
o sťažnostiach

Kategórie dotknutých
osôb

Kategória osobných údajov

Bežné osobné údaje, nie je vylúčené ani spracúvanie citlivých údajov
(-dátum doručenia a dátum zapísania sťažnosti, opakovanej sťažnosti a ďalšej opakovanej sťažnosti,
-meno, priezvisko, adresu pobytu sťažovateľa, podpis, adresa sťažovateľa na doručovanie v elektronickej
Fyzická osoba jednotlivec
forme
(nepodnikateľ):
-predmet sťažnosti,
-sťažovateľ,
-dátum pridelenia sťažnosti na vybavovanie a komu bola pridelená,
-zástupca sťažovateľa,
-výsledok prešetrenia sťažnosti,
-osoba, proti ktorej sťažnosť -prijaté opatrenia a termíny ich splnenia,
smeruje,
-dátum vybavenia sťažnosti, opakovanej sťažnosti alebo odloženia ďalšej opakovanej sťažnosti,
-iné fyzické osoby.
-výsledok prekontrolovania predchádzajúcej sťažnosti alebo prešetrenia opakovanej sťažnosti,
-dátum postúpenia sťažnosti orgánu príslušnému na jej vybavenie,
-dôvody, pre ktoré orgán verejnej správy sťažnosť odložil,
-poznámku)
Fyzická osoba jednotlivec
(nepodnikateľ):
-sťažovateľ,
Bežné osobné údaje, nie je vylúčené ani spracúvanie citlivých údajov
-zástupca sťažovateľa,
(meno, priezvisko, adresa trvalého a prechodného pobytu sťažovateľa, adresa sťažovateľa na doručovanie
-osoba, proti ktorej sťažnosť v elektronickej forme, podpis, ďalšie osobné údaje uvedené v sťažnosti)
smeruje,
-iné fyzické osoby.
Fyzická osoba jednotlivec
(nepodnikateľ):
-sťažovateľ,
Bežné osobné údaje, nie je vylúčené ani spracúvanie citlivých údajov
-zástupca sťažovateľa,
(meno, priezvisko, adresa trvalého a prechodného pobytu sťažovateľa, adresa sťažovateľa na doručovanie
-osoba, proti ktorej sťažnosť v elektronickej forme, podpis, ďalšie osobné údaje uvedené v sťažnosti)
smeruje,
-iné fyzické osoby.
Fyzická osoba jednotlivec
(nepodnikateľ):
Bežné osobné údaje, nie je vylúčené ani spracúvanie citlivých údajov
-sťažovateľ,
(meno, priezvisko, adresa trvalého a prechodného pobytu sťažovateľa, adresa sťažovateľa na doručovanie
-zástupca sťažovateľa,
v elektronickej forme, podpis, ďalšie osobné údaje zistené alebo predložené v priebehu vybavovania
-osoba, proti ktorej sťažnosť
sťažnosti)
smeruje,
-iné fyzické osoby.
Fyzická osoba jednotlivec
(nepodnikateľ):
Bežné osobné údaje, nie je vylúčené ani spracúvanie citlivých údajov
-sťažovateľ,
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v znení
neskorších
predpisov

opakované
sťažnosti

-zástupca sťažovateľa,
-osoba, proti ktorej sťažnosť
smeruje,
-iné fyzické osoby.
Fyzická osoba jednotlivec
zákon č. 9/2010
(nepodnikateľ):
Z. z.
-sťažovateľ,
o sťažnostiach
-zástupca sťažovateľa,
v znení
-osoba, proti ktorej sťažnosť
neskorších
smeruje,
predpisov
-iné fyzické osoby.

(meno, priezvisko, adresa trvalého a prechodného pobytu sťažovateľa, adresa sťažovateľa na doručovanie
v elektronickej forme, podpis, ďalšie osobné údaje zistené alebo predložené v priebehu vybavovania
sťažnosti)

Bežné osobné údaje, nie je vylúčené ani spracúvanie citlivých údajov
(meno, priezvisko, adresa trvalého a prechodného pobytu sťažovateľa, adresa sťažovateľa na doručovanie
v elektronickej forme, podpis, ďalšie osobné údaje zistené alebo predložené v priebehu vybavovania
sťažnosti)

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach počas plynutia úložnej
doby, ak ich obsahujú registratúrne záznamy; tie osobné údaje, ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, likviduje/vymazáva
prevádzkovateľ ihneď po naplnení účelu ich spracúvania.
Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak tretie strany, ktoré majú na ne nárok na základe platných právnych
predpisov (najmä orgány verejnej moci), ako aj ostatní príjemcovia: samotné dotknuté osoby, oprávnené osoby prevádzkovateľa.
Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu), sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené
o povinnostiach vrátane povinnosti mlčanlivosti.
Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do tretej krajiny (mimo EÚ a EHS), resp. medzinárodnej
organizácie.
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na
vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh/sťažnosť na
Úrad na ochranu osobných údajov.
Žiadosti a námietky si môžu dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa:
- písomne v listinnej forme na adresu sídla: Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves, alebo
- elektronicky na mailovú adresu: gdpr@zoosnv.sk.
14. IS petície
V tomto informačnom systéme osobných údajov (ďalej len „IS“) prevádzkovateľ: Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská
Nová Ves, IČO: 31309399, ktorý má určenú zodpovednú osobu (kontaktný mail: gdpr@zoosnv.sk), spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j.
fyzických osôb jednotlivcov) v rámci spracovateľských činností, ktorých účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných
údajov, sú uvedené nižšie:
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Účel
spracúvania

podanie
a vybavenie
petície

Právny
základ
spracovateľs
kej činnosti
(nepovinné)

zákon č.
85/1990 Zb.
o petičnom
práve

Kategórie dotknutých osôb

Fyzické osoby nepodnikatelia:
-podávateľ resp. podávatelia petície (tzv.
petičný výbor),
-osoba, ktorá je určená na zastupovanie v
styku s orgánom verejnej správy (zástupca),
-podporovatelia petície,
-iné fyzické osoby.

Kategória osobných údajov
Bežné osobné údaje
(Podpora petície: meno, priezvisko, adresu pobytu, vek osôb , vlastnoručný podpis alebo
zaručený elektronický podpis, adresu elektronickej pošty, adresu elektronickej schránky,
potvrdenie podpory prostredníctvom informačného systému pre elektronické
zhromažďovanie údajov,
Zástupca: meno, priezvisko a adresa pobytu zástupcu, podpis.
Člen petičného výboru: meno, priezvisko a adresu pobytu.
+ listinné podpisové hárky, podpisové hárky zaznamenané na elektronickom nosiči dát
alebo uvedie namiesto podpisových hárkov zoznam osôb podporujúcich petíciu)

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach počas plynutia úložnej
doby, ak ich obsahujú registratúrne záznamy; tie osobné údaje, ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, likviduje/vymazáva
prevádzkovateľ ihneď po naplnení účelu ich spracúvania.
Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak tretie strany, ktoré majú na ne nárok na základe platných právnych
predpisov (najmä orgány verejnej moci), ako aj ostatní príjemcovia: samotné dotknuté osoby, oprávnené osoby prevádzkovateľa.
Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu), sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené
o povinnostiach vrátane povinnosti mlčanlivosti.
Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do tretej krajiny (mimo EÚ a EHS), resp. medzinárodnej
organizácie.
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na
vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh/sťažnosť na
Úrad na ochranu osobných údajov.
Žiadosti a námietky si môžu dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa:
- písomne v listinnej forme na adresu sídla: Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves, alebo
- elektronicky na mailovú adresu: gdpr@zoosnv.sk.
15. IS oznamovanie protispoločenskej činnosti
V tomto informačnom systéme osobných údajov (ďalej len „IS“) prevádzkovateľ: Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská
Nová Ves, IČO: 31309399, ktorý má určenú zodpovednú osobu (kontaktný mail: gdpr@zoosnv.sk), spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j.
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fyzických osôb jednotlivcov) v rámci spracovateľských činností, ktorých účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných
údajov, sú uvedené nižšie:
Účel
spracúvania

preverovanie
oznámení
a prijímanie
opatrení,

vedenie
osobitnej
evidencie

Právny základ
spracovateľskej
činnosti
(nepovinné)
zákon č. 54/2019
Z. z. o ochrane
oznamovateľov
protispoločenskej
činnosti a o zmene
a doplnení
niektorých zákonov
zákon č. 54/2019
Z. z. o ochrane
oznamovateľov
protispoločenskej
činnosti a o zmene
a doplnení
niektorých zákonov

Kategórie
dotknutých osôb

Kategória osobných údajov

fyzické osobyoznamovatelia, ktoré
podali oznámenie
a osoby, ktoré sú
preverované podľa
zákona č. 54/2019 Z.
z.

Spracúvajú sa bežné osobné údaje, nie je však vylúčené ani spracúvanie citlivých údajov, teda osobitnej
kategórie osobných údajov, či údajov týkajúcich sa uznania viny za spáchaný priestupok a trestný čin, a to
v nadväznosti na obsah oznámení
(meno, priezvisko, pobyt oznamovateľa, predmet oznámenia,
výsledok preverenia oznámenia, údaje potrebné na preverenie podnetu,
-dátumy začiatku a ukončenia preverenia oznámenia
- skutočnosti uvádzané v oznámení a zistené počas preverovania).

fyzické osobyoznamovatelia, ktoré
podali oznámenie

Bežné osobné údaje (dátum doručenia oznámenia, meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa, predmet
oznámenia, výsledok preverenia oznámenia, dátum skončenia preverenia oznámenia).

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach počas plynutia úložnej
doby, ak ich obsahujú registratúrne záznamy; tie osobné údaje, ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, likviduje/vymazáva
prevádzkovateľ ihneď po naplnení účelu ich spracúvania.
Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak tretie strany, ktoré majú na ne nárok na základe platných právnych
predpisov (najmä príslušný správny orgán, prokurátor, iné orgány verejnej moci), ako aj ostatní príjemcovia: samotné dotknuté osoby, oprávnené
osoby prevádzkovateľa.
Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu), sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené
o povinnostiach vrátane povinnosti mlčanlivosti.
Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do tretej krajiny (mimo EÚ a EHS), resp. medzinárodnej
organizácie.
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na
vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh/sťažnosť na
Úrad na ochranu osobných údajov.
Žiadosti a námietky si môžu dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa:
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- písomne v listinnej forme na adresu sídla: Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves, alebo
- elektronicky na mailovú adresu: gdpr@zoosnv.sk.
16. IS infozákon
V tomto informačnom systéme osobných údajov (ďalej len „IS“) prevádzkovateľ: Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská
Nová Ves, IČO: 31309399, ktorý má určenú zodpovednú osobu (kontaktný mail: gdpr@zoosnv.sk), spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j.
fyzických osôb jednotlivcov) v rámci spracovateľských činností, ktorých účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných
údajov, sú uvedené nižšie:
Účel
spracúvania
vybavovanie
žiadostí vrátane
vedenia
evidencie

zverejňovanie
zmlúv, faktúr

Právny základ
spracovateľskej činnosti
(nepovinné)

Kategórie
dotknutých
osôb

-zákon č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií)
v znení neskorších predpisov
-zákon č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií)
v znení neskorších predpisov
- vykonávacie predpisy k zákonu
č. 211/2000 Z. z.

Fyzické osoby:
-žiadatelia
-dotknuté osoby
podľa § 9 zákona
č. 211/2000 Z. z.

Bežné osobné údaje
(titul, meno, priezvisko, adresa, podpis, ďalšie osobné údaje žiadateľa a osobné údaje o dotknutej
osobe sprístupnené povinnou osobou na základe zákona alebo predchádzajúceho písomného
súhlasu (§ 9 zákona č. 211/2000 Z. z.))

Fyzické osoby:
-osoby
v zmluvách/
objednávkach/
faktúrach

Bežné osobné údaje:
-osobné údaje účastníka zverejňovanej zmluvy odlišného od povinnej osoby v rozsahu titul, meno,
priezvisko, adresa trvalého pobytu a označenie nehnuteľnosti v rozsahu podľa osobitného predpisu
(katastrálny zákon), ak ide o zmluvu, ktorá na vznik, zmenu alebo zánik práva vyžaduje vklad do
katastra nehnuteľností podľa osobitného predpisu (katastrálneho zákona)
-údaje o objednávke/ faktúre v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu
-údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala v rozsahu meno, priezvisko a funkciu fyzickej
osoby, ak takáto funkcia existuje

Kategória osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach počas plynutia úložnej
doby, ak ich obsahujú registratúrne záznamy; tie osobné údaje, ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, likviduje/vymazáva
prevádzkovateľ ihneď po naplnení účelu ich spracúvania.
Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak tretie strany, ktoré majú na ne nárok na základe platných právnych
predpisov (najmä žiadateľ, zriaďovateľ, súd, iné orgány verejnej moci), ako aj ostatní príjemcovia: samotné dotknuté osoby, oprávnené osoby
prevádzkovateľa.
Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu), sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené
o povinnostiach vrátane povinnosti mlčanlivosti.
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Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do tretej krajiny (mimo EÚ a EHS), resp. medzinárodnej
organizácie.
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na
vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh/sťažnosť na
Úrad na ochranu osobných údajov.
Žiadosti a námietky si môžu dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa:
- písomne v listinnej forme na adresu sídla: Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves, alebo
- elektronicky na mailovú adresu: gdpr@zoosnv.sk.
17. IS verejné obstarávanie
V tomto informačnom systéme osobných údajov (ďalej len „IS“) prevádzkovateľ: Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská
Nová Ves, IČO: 31309399, ktorý má určenú zodpovednú osobu (kontaktný mail: gdpr@zoosnv.sk), spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j.
fyzických osôb jednotlivcov) v rámci spracovateľských činností, ktorých účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných
údajov, sú uvedené nižšie:
Účel
spracúvania
realizácia
verejného
obstarávania

Právny základ
spracovateľskej činnosti
(nepovinné)
zákon č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (§ 26 ods. 8, § 64 ods.
5/ a 6/, § 61 ods. 6, § 113 ods. 9)

Kategórie dotknutých osôb
fyzické osoby:
- zamestnanci dodávateľov tovarov a služieb s požadovanou
odbornou spôsobilosťou a pracovnoprávnym vzťahom k
dodávateľovi
- iné fyzické osoby

Kategória osobných údajov
Bežné osobné údaje
(meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum
narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo,
e-mailová adresa a telefónne číslo).

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach počas plynutia úložnej
doby, ak ich obsahujú registratúrne záznamy; tie osobné údaje, ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, likviduje/vymazáva
prevádzkovateľ ihneď po naplnení účelu ich spracúvania.
Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak tretie strany, ktoré majú na ne nárok na základe platných právnych
predpisov (najmä orgány verejnej moci), ako aj ostatní príjemcovia: samotné dotknuté osoby, oprávnené osoby prevádzkovateľa.
Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu), sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené
o povinnostiach vrátane povinnosti mlčanlivosti.
Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do tretej krajiny (mimo EÚ a EHS), resp. medzinárodnej
organizácie.
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Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na
vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh/sťažnosť na
Úrad na ochranu osobných údajov.
Žiadosti a námietky si môžu dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa:
- písomne v listinnej forme na adresu sídla: Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves, alebo
- elektronicky na mailovú adresu: gdpr@zoosnv.sk.
18. IS reklamácie
V tomto informačnom systéme osobných údajov (ďalej len „IS“) prevádzkovateľ: Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská
Nová Ves, IČO: 31309399, ktorý má určenú zodpovednú osobu (kontaktný mail: gdpr@zoosnv.sk), spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j.
fyzických osôb jednotlivcov) v rámci spracovateľských činností, ktorých účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných
údajov, sú uvedené nižšie:
Účel
spracúvania

vybavovanie
reklamácií

Právny základ spracovateľskej činnosti
(nepovinné)
- zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
(spracúvanie osobných údajov zákazníka je
nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa- predajcu. Zákonnú povinnosť
predajcu vybaviť reklamáciu najneskôr v lehote do
30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie upravuje
uvedený zákon)
- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Kategórie
dotknutých
osôb
fyzické osoby:
-reklamujúci
- osoba
zastupujúca
prevádzkovateľ
a oprávnená
konať v jeho
mene

Kategória osobných údajov
Bežné osobné údaje:
-meno, priezvisko, adresa, telefón, email, údaje o zakúpenom (reklamovanom)
tovare, údaje súvisiace s platbou za tovar (najmä pokladničný bloček) (spracúvanie
osobných údajov v súvislosti s reklamovaným tovarom je v tomto prípade
nevyhnutné na splnenie zákonných povinností)

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach počas plynutia úložnej
doby, ak ich obsahujú registratúrne záznamy; tie osobné údaje, ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, likviduje/vymazáva
prevádzkovateľ ihneď po naplnení účelu ich spracúvania.
Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak tretie strany, ktoré majú na ne nárok na základe platných právnych
predpisov (najmä orgány verejnej moci), ako aj ostatní príjemcovia: samotné dotknuté osoby, oprávnené osoby prevádzkovateľa.
Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu), sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené
o povinnostiach vrátane povinnosti mlčanlivosti.
Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do tretej krajiny (mimo EÚ a EHS), resp. medzinárodnej
organizácie.
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Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na
vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh/sťažnosť na
Úrad na ochranu osobných údajov.
Žiadosti a námietky si môžu dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa:
- písomne v listinnej forme na adresu sídla: Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves, alebo
- elektronicky na mailovú adresu: gdpr.
19. IS elektronický formulár - kontakty
V tomto informačnom systéme osobných údajov (ďalej len „IS“) prevádzkovateľ: Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská
Nová Ves, IČO: 31309399, ktorý má určenú zodpovednú osobu (kontaktný mail: gdpr@zoosnv.sk), spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j.
fyzických osôb jednotlivcov) v rámci spracovateľských činností, ktorých účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných
údajov, sú uvedené nižšie:
Účel
spracúvania
agenda
elektronických
formulárov

Právny základ
spracovateľskej
činnosti
(nepovinné)
výslovný súhlas

Kategórie dotknutých
osôb
fyzická osoba- odosielateľ

Kategória osobných údajov
Bežné osobné údaje:
-meno, priezvisko, titul, kontakt (mail) a skutočnosti uvádzané vo formulári.

Prevádzkovateľ pre tento účel získava osobné údaje priamo od dotknutých osôb, ktoré ich poskytujú prevádzkovateľovi dobrovoľne na základe
výslovného súhlasu, a to na dobu 5 rokov. Súhlas je súčasťou elektronického formulára umiestneného na webovom sídle prevádzkovateľa.
Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak tretie strany, ktoré majú na ne nárok na základe platných právnych
predpisov (najmä súd, iné orgány verejnej moci), ako aj ostatní príjemcovia: samotné dotknuté osoby, oprávnené osoby prevádzkovateľa.
Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu), sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené
o povinnostiach vrátane povinnosti mlčanlivosti.
Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do tretej krajiny (mimo EÚ a EHS), resp. medzinárodnej
organizácie.
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na
vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Tiež dotknutá osoba má právo súhlas odvolať pred uplynutím
doby na ktorú ho dala, a to na adrese sídla prevádzkovateľa: Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves,
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alebo mailom: gdpr@zoosnv.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho
odvolaním.
Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh/sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.
Žiadosti a námietky si môžu dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa:
- písomne v listinnej forme na adresu sídla: Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves, alebo
- elektronicky na mailovú adresu: gdpr@zoosnv.sk.
20. IS adopčné listiny
V tomto informačnom systéme osobných údajov (ďalej len „IS“) prevádzkovateľ: Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská
Nová Ves, IČO: 31309399, ktorý má určenú zodpovednú osobu (kontaktný mail: ...............................................), spracúva osobné údaje
dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb jednotlivcov) v rámci spracovateľských činností, ktorých účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb
a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie:
Účel
spracúvania
vydávanie
oprávnený záujem
a evidencia
adopčných listín

Právny základ spracovateľskej činnosti
(nepovinné)

Kategórie dotknutých
osôb

Kategória osobných
údajov

- fyzická osoba, ktorá si adoptuje Bežné osobné údaje:
zviera v ZOO
- meno, priezvisko, titul (osoba, ktorá adoptuje zviera)
- zamestnanec ZOO, ktorý
- meno, priezvisko, titul, podpis, pracovné/ funkčné zaradenie (zamestnanec ZOO)
vystaví listinu

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach počas plynutia úložnej
doby, ak ich obsahujú registratúrne záznamy; tie osobné údaje, ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, likviduje/vymazáva
prevádzkovateľ ihneď po naplnení účelu ich spracúvania.
Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak tretie strany, ktoré majú na ne nárok na základe platných právnych
predpisov (najmä orgány verejnej moci), ako aj ostatní príjemcovia: samotné dotknuté osoby, oprávnené osoby prevádzkovateľa.
Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu), sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené
o povinnostiach vrátane povinnosti mlčanlivosti.
Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do tretej krajiny (mimo EÚ a EHS), resp. medzinárodnej
organizácie.
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na
vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov. Zároveň má
dotknutá osoba právo podať návrh/sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.
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Žiadosti a námietky si môžu dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa:
- písomne v listinnej forme na adresu sídla: Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves, alebo
- elektronicky na mailovú adresu: gdpr@zoosnv.sk.
21. IS iné podnety
V tomto informačnom systéme osobných údajov (ďalej len „IS“) prevádzkovateľ: Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská
Nová Ves, IČO: 31309399, ktorý má určenú zodpovednú osobu (kontaktný mail: gdpr@zoosnv.sk), spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j.
fyzických osôb jednotlivcov) v rámci spracovateľských činností, ktorých účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných
údajov, sú uvedené nižšie:
Účel
spracúvania

Právny základ
spracovateľskej
činnosti
(nepovinné)

vybavovanie
iných podnetov

konkludentný súhlas

Kategórie dotknutých
osôb
fyzická osoba
jednotlivec

Kategória osobných údajov
Bežné osobné údaje. Nie je vylúčené ani spracúvanie citlivých údajov, teda osobitnej kategórie
osobných údajov, či údajov týkajúcich sa uznania viny za spáchaný priestupok a trestný čin
v nadväznosti na obsah podnetov, resp. podaní.
(meno, priezvisko, titul, adresa, kontakt, podpis a skutočnosti uvádzané v podnete)

Prevádzkovateľ pre tento účel získava osobné údaje priamo od dotknutých osôb, ktoré ich poskytujú prevádzkovateľovi dobrovoľne. Ide o veľmi
rôznorodú skupinu podnetov (nezaradených do iných IS prevádzkovateľa) a preto pre ich likvidáciu/ vymazávanie platí, že prevádzkovateľ
uchováva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach počas plynutia úložnej doby, ak ich
obsahujú registratúrne záznamy; tie osobné údaje, ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, likviduje/vymazáva prevádzkovateľ ihneď po
naplnení účelu ich spracúvania.
Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak tretie strany, ktoré majú na ne nárok na základe platných právnych
predpisov (najmä polícia, súdy, iné orgány verejnej moci), ako aj ostatní príjemcovia: samotné dotknuté osoby, oprávnené osoby prevádzkovateľa.
Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu), sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené
o povinnostiach vrátane povinnosti mlčanlivosti.
Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do tretej krajiny (mimo EÚ a EHS), resp. medzinárodnej
organizácie.
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na
vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Tiež dotknutá osoba má právo súhlas odvolať. Keďže nejde
o výslovný súhlas, ktorý obsahuje informáciu ako odvolať súhlas, tak je potrebné postupovať ako pri podávaní žiadostí dotknutých osôb (nižšie
uvedené). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh/sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.
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Žiadosti a námietky si môžu dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa:
- písomne v listinnej forme na adresu sídla: Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves, alebo
- elektronicky na mailovú adresu: gdpr@zoosnv.sk.

22. IS dobrovoľné aktivity
V tomto informačnom systéme osobných údajov (ďalej len „IS“) prevádzkovateľ: Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6,
052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31309399, ktorý má určenú zodpovednú osobu (kontaktný mail zodpovednej osoby:
gdpr@zoosnv.sk), spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb) v rámci spracovateľských činností, ktorých účel,
právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú uvedené nižšie:
Účel
spracúvani
a
realizácia
aktivít

Právny základ
spracovateľskej
činnosti
(nepovinné)
výslovný súhlas

Kategórie dotknutých osôb
Fyzické osoby jednotlivci:
-deti/ich zákonní zástupcovia
-plnoleté osoby
-vlastní zamestnanci

Kategória osobných údajov
bežné osobné údaje
(titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, škola/ zamestnanie, dátum
a miesto narodenia, dátumy významných udalostí a výročí, životopis,
podpis, fotka, video, výtvarné a iné diela)

Prevádzkovateľ pre tento účel získava osobné údaje priamo od dotknutých osôb, ktoré ich poskytujú prevádzkovateľovi dobrovoľne.
Keď uplynie doba, na ktorú bol súhlas daný, alebo ho dotknutá osoba odvolá, prevádzkovateľ osobné údaje zlikviduje/vymaže, resp.
vráti.
Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak tretie strany, ktoré majú na ne nárok na základe platných
právnych predpisov (napr. súdy, príslušné orgány), ako aj ostatní príjemcovia: samotné dotknuté osoby, oprávnené osoby.
Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu) sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené
o povinnostiach vrátane povinnosti mlčanlivosti.
Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do tretej krajiny (mimo EÚ a EHS), resp.
medzinárodnej organizácie.
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu svojich osobných
údajov, právo na vymazanie svojich osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.
Dotknutá osoba má tiež právo odvolať súhlas:
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- v listinnej forme na adrese sídla prevádzkovateľa: Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves,, alebo
- na mail: gdpr@zoosnv.sk.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh/sťažnosť na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov.
Žiadosti/námietky si môžu dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa:
- v listinnej forme na adrese sídla prevádzkovateľa: Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves,, alebo
- na mail: gdpr@zoosnv.sk.
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