Vážený/á obyvateľ/ka mesta Stupava,
v súvislosti so zabezpečením zberu a odvozu komunálneho odpadu v Meste Stupava, je nevyhnutné
spracúvať osobné údaje kontaktných osôb domácností (produkujúcich odpad). Ide o osobné údaje
v rozsahu meno a priezvisko, trvalý pobyt, kontaktné údaje (tel.č., mailová adresa).
Týmto si Vás dovoľujeme informovať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) (ďalej aj ako „GDPR“) o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov.
Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajov
1. Spoloční prevádzkovatelia:
Mesto Stupava, so sídlom: Hlavná 1/24, 900 31 Stupava, IČO: 00 305 081 (ďalej aj len
„prevádzkovateľ 1“), kontaktné údaje: tel.č. 02/6020 0910, e- mail: info@stupava.sk
a
Verejnoprospešné služby Stupava, príspevková organizácia, so sídlom: Dlhá 11/1248, 900 31
Stupava, IČO: 50 081 497 (ďalej aj len „prevádzkovateľ 2“), kontaktné údaje: tel.č. 02/659 34
112, e- mail: vps@vps-stupava.sk
2. Kontakt na zodpovednú osobu – prevádzkovateľ 1: zodpovednaosoba@stupava.sk
Kontakt na zodpovednú osobu – prevádzkovateľ 2: zodpovednaosoba@vps-stupava.sk
3. Účel spracúvania: zabezpečenie nakladania s komunálnym odpadom a separovaným
komunálnym odpadom (zber a odvoz odpadu).
4. Právny základ:
Prevádzkovateľ 1 – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností
prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov.
Prevádzkovateľ 2 – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom
záujme. Ide o úlohu vo verejnom záujme stanovenú v zriaďovacej listine. V zmysle zriaďovacej
listiny vykonáva prevádzkovateľ 2 verejnoprospešné práce a služby, pričom jednou z jeho
hlavných činností je nakladanie s komunálnym odpadom (v rámci toho aj pravidelný zber
a odvoz komunálneho a separovaného komunálneho odpadu). Realizácia odpadového
hospodárstva je verejným záujmom (s cieľom znižovania dopadov produkovania odpadu na
životné prostredie).
5. Doba uchovávania: po dobu, po ktorú je dotknutá osoba na daný účel kontaktnou osobou
domácnosti produkujúcej odpad na území Mesta Stupava.
6. Príjemcovia osobných údajov: príjemcami Vašich osobných údajov môžu byť orgány štátnej
správy odpadového hospodárstva. Údaje spracúvame prostredníctvom poskytovateľa softvéru
na evidenciu odpadového hospodárstva “Separus, odpadové hospodárstvo“, ktorým je
spoločnosť ENECOL s.r.o., IČO: 45 482 021, so sídlom: 153 Kajal 925 92 (sprostredkovateľ).
Iným príjemcom sa údaje neposkytujú. Údaje nezverejňujeme.
7. Neuskutočňujeme prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín alebo
medzinárodnej organizácii.
8. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane
profilovania.

9. Dotknuté osoby majú nasledovné práva:
• právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR:
Dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom a informácie v rozsahu podľa
článku 15 GDPR.
• právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR:
Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sú nesprávne
alebo na ich doplnenie, ak sú neúplné.
• právo namietať podľa čl. 21 GDPR
Dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie
proti spracúvaniu jej osobných údajov vykonávanom prevádzkovateľom 2, ktoré sa
uskutočňuje na základe splnenia úlohy vo verejnom záujme. Prevádzkovateľ 2 v takomto
prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené
dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody
na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
• právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR:
Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie
osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to za podmienok stanovených v čl. 17 GDPR. Toto právo
dotknutej osoby posúdi prevádzkovateľ z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade
s čl. 17 GDPR.
• právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR.
• dotknuté osoby majú právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2
3231 3214, www.dataprotection.gov.sk.
10. Kontaktným miestom pre dotknuté osoby je prevádzkovateľ 1. V prípade akýchkoľvek otázok
alebo ak si chcete uplatniť svoje práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov,
kontaktuje prosím prevádzkovateľa 1 prostredníctvom vyššie uvedeného kontaktného e-mailu
alebo zodpovednú osobu prevádzkovateľa 1 e-mailom na: zodpovednaosoba@stupava.sk.
Vaše práva si môžete uplatniť aj písomne doručením na adresu sídla prevádzkovateľa 1.
11. Základné časti dohody medzi spoločnými prevádzkovateľmi podľa čl. 26 GDPR sú zverejnené
na webových sídlach spoločných prevádzkovateľov.

