Podmienky ochrany osobných údajov
Oznámenie, ktorým sa plní informačná povinnosť prevádzkovateľa v zmysle nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenia o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“) pre obyvateľov mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa poskytuje pomoc v súvislosti s ohrozením verejného zdravia
Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Junácka 1
832 91 Bratislava
IČO: 00 603 317
DIČ: 2020887385
podatelna@banm.sk
02/49 253 512, 02/49 253 179

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

zodpovednaosoba@banm.sk
Práva dotknutej osoby

Právo na prístup k osobným údajom:

Áno

Právo na opravu osobných údajov:

Áno

Právo na vymazanie osobných údajov:

Áno

Právo na obmedzenie spracúvania osobných Áno
údajov:
Právo namietať spracúvanie osobných údajov:

Nie

Právo na prenosnosť osobných údajov:

Áno len pri spracúvaní založenom na súhlase

Právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Áno
zákona č. 18/2018 Z. z.:
Prenos do tretej krajiny:

Nie

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane Nie
profilovania:
Informácie o spracúvaných údajoch
Účel spracúvania osobných údajov:

Poskytovanie informácií, prostriedkov individuálnej
ochrany, materiálneho zabezpečenia a inej pomoci
obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II.
stupňa
z
dôvodu
ochorenia
COVID-19
spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Čl. 6 ods. 1 písm. c) (spracúvanie je nevyhnutné na
splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa) v
zmysle § 3 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
§ 15 ods. 1 písm. d) a f) zákona č. 42/1994 Z. z. o
civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších
predpisov – zabezpečenie stravy, inej materiálnej
pomoci a prostriedkov individuálnej ochrany
Čl. 6 ods. 1 písm. d) nariadenia (spracúvanie je
nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité
záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby) –
pomoc rodinám kľúčových zamestnancov
Čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia (spracúvanie je
založené na súhlase dotknutej osoby) a prípadne
aj v spojení s čl. 9 ods. 2 písm. a) nariadenia
(spracúvanie je založené na výslovnom súhlase
dotknutej osoby so spracúvaním osobitnej
kategórie osobných údajov) – telefonický kontakt s

dotknutou osobou a poskytovanie psychologických
služieb
Príjemcovia osobných údajov:

Dobrovoľníci, ktorí na základe zmluvy s
prevádzkovateľom zabezpečujú poskytovanie
predmetnej pomoci
Okresný úrad Bratislava a prípadne ďalšie subjekty,
ktorým sa osobné údaje poskytujú v zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov

Doba uchovávania osobných údajov:

Do konca kalendárneho roka 2020

Poskytnutie Vašich osobných údajov je v zásade dobrovoľné, ale na to, aby sme Vám mohli poskytnúť
požadovanú pomoc, je ich poskytnutie nevyhnutné.
Osobné údaje, ktoré nepochádzajú priamo od Vás, ale z iných databáz prevádzkovateľa, sú spracúvané
v súlade s ustanovením čl. 6 ods. 4 nariadenia a výlučne len na účel poskytnutia pomoci seniorom
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v mimoriadnej situácii, ktorá bola vyhlásená schválením
uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 111/2020 z 11. marca 2020 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej
situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19
spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.
Komplexné podmienky prevádzkovateľa týkajúce sa spracúvania osobných údajov sú sprístupnené
dotknutým osobám na webovom sídle prevádzkovateľa: https://www.banm.sk/ochranaosobnychudajov/ a v tlačenej forme na pulte vrátnice Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové
Mesto.

