Spracovanie osobných údajov
Mesto Trenčín so sídlom Mierové nám. 2, 911 64 Trenčín, kontakt:
www.trencin.sk spracúva poskytnuté osobné údaje ako prevádzkovateľ na
zmluvnom právnom základe v súlade s čl.6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov, v znení neskorších predpisov za účelom, ktorý je predmetom
tejto žiadosti, vrátane preverenia pravdivosti údajov uvedených v žiadosti, v
prílohách a kontroly dodržiavania VZN Mesta Trenčín č.10/2016 v platnom znení.
Doba spracovávania sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania
osobných údajov dotknutej osoby. Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa
požadovať prístup k jej osobným údajom, má právo na ich opravu, právo na
obmedzenie spracúvania a právo na prenosnosť údajov (za určitých okolností),
právo namietať proti spracúvaniu, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné,
ako aj právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č.18/2018 Z.z.
Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť písomne doručením žiadosti
na adresu: Mesto Trenčín, Mierové nám. 2, 911 64, osobne do podateľne
Mestského úradu v Trenčíne alebo elektronicky na email oou@trencin.sk . Kontakt
na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov zodpovednaosoba@somi.sk ,
tel.+421484146759. Prevádzkovateľ týmto prehlasuje, že osobné údaje dotknutej
osoby bude spracovávať plne v súlade s ustanoveniami platnej legislatívy. Údaje
budú uchovávané po dobu stanovenú registratúrnym poriadkom v zmysle platnej
legislatívy o archívoch a registratúrach a po uplynutí príslušných lehôt budú
zlikvidované. Príjemcovia sú prevádzkovateľ, orgány štátnej moci a kontrolné
orgány. Prenos do tretej krajiny nebude realizovaný, automatizované individuálne
rozhodovanie vrátane profilovania nebude vykonávané. Viac informácií o ochrane
osobných údajov nájdete na stránke www.trencin.sk
Zabezpečenie komunikácie
Webový portál pracuje s informáciami v zašifrovanej podobe. Je dostupný iba
prostredníctvom protokolu HTTPS. Identita webového portálu je zabezpečená SSL
certifikátom s dôveryhodnou autoritou.
Dodávateľ systému
Dodávateľom informačného systému evidencie platobných kariet je spoločnosť FT
Technologies, a. s., U Sokolovny 253, 783 14 Bohuňovice, korešp. adresa
Chválkovická 82, 772 00 Olomouc, IČO: 26833620. Údaje evidencie kariet nie sú
použité na iný než stanovený účel.

