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Vec
Informačná povinnost' o spracovaní osobných údajov v Informačnom systéme katastra
nehnuteľností (IS KN)

Úrad geodézie kartografie a katastra Slovenskej republiky (d'alej len "ÚGKK SR") je
ústredným orgánom štátnej správy na úseku geodézie, kartografie a katastra. Podl'a
ustanovenia § 19 ods. 2 zákona č. 215/1995 Z. z. je správcom informačného systému
geodézie, kartografie a katastra, ktorý obsahuje aj informačný systém katastra nehnutel'ností.
V tomto informačnom systéme sa nachádzajú osobné údaje dotknutých osôb. ÚGKK SR je
tak na účely Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (ďalej len "nariadenie o GDPR") a zákona č. 18/2018 Z. z, o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len "zákon Č. 18/2018 Z. z.") prevádzkovateľom, ktorý vymedzil účel a prostriedky
spracúvania osobných údajov v informačnom systéme katastra nehnuteľností.

V dôsledku toho vznikla povinnosť informovať všetky dotknuté osoby, ktorých
osobné údaje sa spracúvajú v tomto informačnom systéme katastra nehnuteľností.

Podľa § II ods. 2 zákona Č. 16211995 Z, z. o katastri nehnuteľností a o zaplse
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších
predpisov miestnymi orgánmi štátnej správy na úseku katastra sú okresné úrady, ak osobitný
zákon neustanovuje inak.

Podľa § 18 ods. písm. c) a i) katastrálneho zákona okresný úrad spravuje
a aktualizuje katastrálny operát v mene úradu v súlade s právnym stavom a so skutočným
stavom na základe ohlásených zmien, zmien zistených pri prešetrovaní údajov katastra, zmien
zistených pri revízii údajov katastra a zmien zistených pri obnove katastrálneho operátu;
katastrálny operát spravuje a aktualizuje v súčinnosti s vlastníkmi, s inými oprávnenými
osobami, obcami a so štátnymi orgánmi a poskytuje v mene ÚGKK SR údaje z katastra.

Podľa § 18 ods. 2 katastrálneho zákona okresný úrad spracúva osobné údaje fyzickej
osoby ako dotknutej osoby aj bez jej súhlasu kopírovaním, skenovaním alebo iným
zaznamenávaním týchto údajov v rozsahu nevyhnutnom na účely katastra.





Podľa § 69 ods. l katastrálneho zákona ÚGKK SR alebo okresný úrad v mene úradu
poskytuje údaje katastra v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, ak sú požadované
údaje vedené v elektronickej podobe.

Podľa § 2 ods. 1 zákona Č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je okresný úrad miestny
orgán štátnej správy. Okresný úrad je preddavková organizácia Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky. Okresný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta okresného
úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra
Slovenskej republiky.

V zmysle článku 4 ods. 8 nariadenia o GDPR je sprostredkovateľ fyzická alebo
právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné
údaje v mene prevádzkovateľa.

Na spracúvanie osobných údajov, ktoré sú získavané pri plnení úloh a povinností
podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, je potrebné dotknuté osoby transparentne
informovať. Z tohto dôvodu bola vypracovaná informačná povinnosť, ktorú Vám zasielame
v prílohe tohto listu a žiadame Vás, aby bola bezodkladne Vašim úradom zverejnená na
dostupnom, dobre viditeľnom a verejne prístupnom mieste (napr. na úradnej tabuli.). Zároveň
žiadame zabezpečiť prostredníctvom zamestnanca na to určeného o zverejnenie informačnej
povinnosti aj v internetovej sieti na webovej stránke Vášho úradu, a to tak, aby bola verejnosti
ľahko prístupná, a teda aby mal každý možnosť sa s ňou oboznámiť.

S pozdravom

Ing. Ján Mrva v. r.
predseda

Príloha
Informačná povinnosť o spracovaní osobných údajov v Informačnom systéme katastra
nehnuteľností
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Rozdeľovník:

l. vedúci katastrálnych odborov okresných úradov,
2. vedúci odborov opravných prostriedkov okresných úradov

Na vedomie:

l. prednostovia okresných úradov
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