EVIDENČNÝ LIST INFORMAČNÉHO SYSTÉMU
podľa § 43 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Evidenčné číslo a názov IS:

EVI-SLKP-016

Poskytovanie ubytovacích služieb

Počet oprávnených osôb:

Začiatok spracúvania osobných údajov:

od roku 1996

Aktualizácia evidenčného listu IS?

Dátum aktualizácie evidenčného listu IS:

ÁNO

NIE

01.07.2015

SCHVAĽOVACIA DOLOŽKA
EVIDENČNÉHO LISTU INFORMAČNÉHO SYSTÉMU

Ing. Lev Novobilský, predseda predstavenstva

Ing. Viliam Mikuláš, podpredseda predstavenstva

.........................................................................................................................................
pečiatka a podpis štatutárneho orgánu prevádzkovateľa
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ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI
Prevádzkovateľ IS:

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.

Sídlo:

Winterova 29 Piešťany PSČ: 921 29

Právna forma:

Akciová spoločnosť

IČO:

34 144 790
Ing. Lev Novobilský, predseda predstavenstva
Ing. Viliam Mikuláš, člen predstavenstva
Ing. Emanuel Paulech, člen predstavenstva

Štatutárny orgán:

Ing. Jurina Halmayová, člen predstavenstva
Mark Nicholas Hennebry, člen predstavenstva
Dr. Imre Deák, člen predstavenstva
Balázs Zoltán Kovács, člen

ÚDAJE O INFORMAČNOM SYSTÉME
Názov IS: Poskytovanie ubytovacích služieb (IS HOTEL)

Zoznam spracúvaných OÚ: titul, meno a priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu,
štátna príslušnosť; pri cudzích štátnych príslušníkoch: titul, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, trvalé
a prechodné bydlisko, štátna príslušnosť, číslo cestovného dokladu, údaje o poskytnutých vízach; pri preukázaní sa
v zmysle osobitného zákona: titul, meno a priezvisko, evidenčné číslo služobného dokladu.
Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby, ktoré využívajú hotelové služby, kúpeľné wellness služby a liečebné pobyty s
ubytovaním.
Právny základ spracúvania osobných údajov:
spracúvanie v súlade s ustanoveniami osobitných zákonov:


zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v
znení neskorších predpisov.



zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.



zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Účel spracúvania OÚ: evidencia hotelových hostí.

Technológia spracúvania OÚ v IS:

IS je prepojený do externých sieti:

OÚ z IS sa sprístupňujú:
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ÁNO

ÁNO

Neautomatizovaná

NIE

NIE
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Právny základ a identifikácia užívateľov (príjemcovia):
Miesto príslušný úrad: správca dane - v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Súdy a orgány činné v trestnom konaní: zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov,
zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 496/2008 Z.z. o hlásení pobytu občanov
Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
Iný oprávnený subjekt: všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 10 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov.

OÚ z IS sa poskytujú:

ÁNO

NIE

Právny základ a identifikácia prevádzkovateľov (tretích strán):
Súdy a orgány činné v trestnom konaní: zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov,
zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 496/2008 Z.z. o hlásení pobytu občanov
Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
Iný oprávnený subjekt: všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 10 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov.

OÚ z IS sa zverejňujú:

ÁNO

OÚ sú predmetom cezhraničného toku do tretích krajín:

NIE

ÁNO

NIE

Implementované opatrenia na zabezpečenie ochrany OÚ: implementované technické, organizačné a personálne
opatrenia, ktoré boli spracované formou Bezpečnostného projektu informačných systémov v zmysle zákona č. 122/2013
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vysvetlivky: OÚ - osobné údaje, IS – informačný systém.
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