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Informácia dotknutej osobe  

(vykonaná v zmysle §19, Zákona č. 18/2018 Z. z.)  

o účele a podmienkach spracúvania osobných údajov  

 

Zoznam osobných údajov:  

Rodné číslo, priezvisko, meno, titul, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého a prechodného pobytu, štátna 

príslušnosť, pohlavie, rodinný stav, rodinní príslušníci, počet vyživovaných detí, dátum uzatvorenia zmluvy, 

dôvod vzniku zmluvného vzťahu, náležitosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu: platenie úhrad, čerpanie 

dovolenky, porušenie domáceho poriadku, číslo telefónu, údaje o priznaní invalidného dôchodku, údaje o 

zmenenej pracovnej schopnosti, zdravotná poisťovňa PSS, meno a priezvisko manželky/manžela, druha 

/družky, rodné číslo manželky/manžela, druha / družky – dátum narodenia, rodné meno, meno a priezvisko 

dieťaťa, rodné číslo dieťaťa, názov a adresa školy, ktorú dieťa navštevuje, údaje o zákonných zrážkach 

(výživné), údaje o osobnom účte, ostatné údaje vyžadované zákonmi SR, podobizeň na účely vyhotovenia 

osobnej karty, dátum a dôvod ukončenia zmluvy.  

Informácia dotknutej osobe:.  

V zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Vám v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov oznamujem nasledovné informácie:  

a) SVETLO Krupina, n.o., ul.29. augusta č.25, 963 01 Krupina, IČO: 50772155 je prevádzkovateľom 

informačného systému CYGNUS, v ktorom budú Vaše osobné údaje spracúvané v rozsahu podľa zoznamu 

osobných údajov, ktorý je uvedený na hornej časti tohto tlačiva.  

b) Účelom spracúvania osobných údajov je plánovanie, zabezpečovanie, realizácia zmluvného vzťahu.  

c) Ďalšie podmienky spracúvania osobných údajov:  

• Osobné údaje môžu byť spracúvané prostredníctvom automatizovaných, čiastočne automatizovaných, 

alebo neautomatizovaných prostriedkov spracúvania, pričom sa uplatňujú primerané technické, 

organizačné a personálne bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania, ktoré sú 

deklarované Bezpečnostným projektom na ochranu osobných údajov. 

• Osobné údaje spracúvajú len oprávnené osoby, ktoré boli náležitým spôsobom určené a poučené.  

 d) Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov:  

• Dobrovoľné je súhlas so zverejnením vašej podobizne (fotografie) na webovej stránke zariadenia, v 

bulletinoch a iných dokumentoch prevádzkovateľa za účelom propagovania poskytovaných sociálnych 

služieb v ZpS SVETLO Krupina, n.o. 

e) Príjemcovia: Osobné údaje môžu byť sprístupnené len príjemcom, ktorý splnili požadované podmienky na 

bezpečnosť osobných údajov a ktorých výkon priamo súvisí so splnením účelu spracúvania (Zdravotná 

poisťovňa, Sociálna poisťovňa, Úrad práce, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny)  

f) Zverejňovanie: fotografie budu zverejňované na  webovej stránke zariadenia. 

g) Tretie krajiny: Osobné údaje nebudú sprístupnené príjemcom v tretej krajine.   

 

 

V Krupine, dňa 25.5.2018  

Mgr. Lenka Ližbetinová 
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