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Smernica

organizácie MARIANUM

z 6. februára 2023

O protispoločenskej činnosti

1
ÚČEL

Táto smernica vzmysle S 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovatelov

protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon oochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti“)
upravuje postup organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, príspevková
organizácia so sídlom Šafárikovo námestie 3, 811 02 Bratislava - Staré Mesto, IČO 173 301
90 (ďalej len „organizácia MARIANUM“) pri podávaní a preverovaní oznámení
protispoločenskej činnosti a kriminalite (ďalej len „oznámení“), ako aj podrobnosti o
oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení, o zachovaní mlčaniivosti o
totožnosti oznamovateľa, o evidovaní oznámení, o oboznamovaní oznamovateľa s
výsledkom preverenia jeho oznámenia doručeného organizácii MARIANUM a o
spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení.

Účelom tejto smernice je zabezpečiť podmienky poskytovania ochrany osobám v
pracovnoprávnom vzťahu sorganizáciou MARIANUM v súvislosti s oznamovaním
kriminality, korupcie alebo inej protispoločenskej činnosti a upraviť práva a povinnosti
osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Každý zamestnanec organizácie MARIANUM koná tak, aby pri svojej činnosti a pri plnení
svojich pracovných úloh jeho konanie neobsahovalo znaky protispoločenskej činnosti,
vrátane korupčného správania, a abysa jeho konanie tak ani nejavilo.

2
VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

Z ws
Protispoločenská činnosť podľa S 3 písm. b) ac) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii

kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov kriminalita ako konanie, ktoré je trestným činom, a iná

protispoločenská činnosť ako konanie, ktoré je priestupkom alebo iným správnym

deliktom, pričom za inú protispoločenskú činnosť sa považuje aj konanie, ktoré nie je

priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale pôsobí negatívne na spoločnosť

Iná protispoločenská činnosť - konanie, ktoré je priestupkom alebo iným správnym
deliktom, za inú protispoločenskú činnosť sa považuje aj konanie, ktoré nie je
priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale pôsobí negatívne na spoločnosť.
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Závažnou protispoločenskou činnosťou sa myslí protiprávne konanie, ktoré spíňa

skutkové podstaty nasledovný trestných činov a deliktov:

1. Trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa S 261 až

S 263 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov ďalej

len „trestný zákon“)
2. Trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa S 266

až 8 268 Trestného zákona,

3. Trestné činy verejných činiteľov podľa S 326 až S 327 druhého dielu Trestného

zákona

4. Trestné činy korupcie podľa S 328 až S 336 b tretieho dielu Trestného

zákona,Trestný čin subvenčného podvodu podľa S 225 trestného zákona,

5. Trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou

hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky

6. Správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou

výpočtom,

7. Správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške

najmenej 30 000 eur

Oznamovateľ - zamestnanec, organizácie MARIANUM, ktorý v dobrej viere urobí

oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia, Úradu na ochranu

oznamovatelov protispoločenskej činnosti alebo organizácii MARIANUM. Za

oznamovateľa sa považuje aj blízka osoba oznamovateľa, ktorá je v pracovnoprávnom
vzťahu s organizáciou MARIANUM.

Oznámenie - uvedenie skutočností, o ktorých sa zamestnanec organizácie MARIANUM

dozvedelv súvislosti s výkonom svojho zamestnania, postavenia alebo funkcie a ktoré sa

týkajú protispoločenskej činnosti.

Kvalifikované oznámenie - oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k

objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej

páchateľa.

Konaním v dobrej viere - konanie zamestnanca organizácie MARIANUM, ktorý

vzhľadom na okolnosti, ktoré sú mu známe a vedomosti, ktoré v čase oznámenia má, sa

odôvodnene domnieva, že uvádzané skutočnosti sú pravdivé:v pochybnostiach sa

konanie považuje za konanie v dobrej viere, dovtedy, kým sa nepreukáže opak.

Zodpovedná osoba - osoba, ktorá plní úlohy organizácie MARIANUM ako

zamestnávateľa podľa ustanovenia S 10 ods. 4 až 7 a 8 11 ods. 1 zákona o ochrane

oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Súčinnosťou - poskytnutie dokladov, iných písomností, vyjadrení, vysvetlení, informácii

a údajov potrebných na preverenie oznámenia.



3.1

3.2

3.3

3.4
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ZODPOVEDNOSTIA PRÄVOMOCI ZAMESTNANCOV

Zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy organizäcie MARIANUM ako

zamestnávateľa podľa S 10 ods. 4 až 7 a 8 11 ods. 1 zákona o ochrane

oznamovatelov protispoločenskej činnosti je právnik organizácie MARIANUM.

Povinnosť zamestnancov
Všetci zamestnanci organizácie MARIANUM sů povinní dodržiavať ustanovenia

a postupy uvedené v tejto smernici, pričom ich porušenie, resp. konanie v rozpore

s touto smernicou bude považované za porušenie pracovnej disciplíny v zmysle

príslušných pracovnoprávnych predpisov, ato najmä zákona č. 311/2001

Zákonník práce v znení neskorších predpisov a pracovného poriadku organizácie

MARIANUMv platnom znení.

Právnik organizácie MARIANUM ako zodpovedná osoba zodpovedá za:

" prijímanie oznámení v elektronickej forme, v ústnej forme do zápisnice,

preverovanie a oboznamovanie oznamovateľov s výsledkami preverenia

oznámení,

" evidovanie oznámení,

" zákonnosť spracúvania osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) uvedených

v oznámení, oboznamovanie riaditeľa organizácie o obsahu každého

doručeného oznámenia, ako aj o obsahu výsledku preverenia oznámenia so

zachovaním mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa.

Právnik organizácie MARIANUM ako zodpovedná osoba je oprávnený:

a) vstupovať do objektov, zariadení, dopravných prostriedkov a na pozemky ktoré

má organizácia MARIANUMvspráve alebo vo vlastníctve.

b) vyžadovať od preverovanej osoby alebo od ďalších osôb, vstanovenej lehote

predloženie originálov dokladov, záznamov dát na pamäťových médiách, ich

výpisov, vyjadrenía ostatných informácií potrebných na preverenie oznámenia

a na zabezpečenie dôkazovo protispoločenskej činnosti,

c) vyhotovovať kópie originálov dokladov, záznamov dát na pamäťových médiách,

ich výpisov, vyjadrení a ostatných informácií potrebných na preverenie

oznámenia a na zabezpečenie dôkazovo protispoločenskej činnosti a nakladať

s nimi,



d) vyžadovať od oznamovatela, od preverovanej osoby, ako jej zamestnávatela,

sucinnost potrebnu na preverenie oznamenia.

3.4 Asistentka (podateľňa)

plnenie povinností podľa bodu 4.1.2 tejto smernice
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POSTUP

4.1 Spôsoby podávania oznámení

4.1.1 Oznámenie o skutočnostiach, o ktorých sa zamestnanec organizácie MARIANUM

dozvedel vsúvislosti s výkonom svojho zamestnania, postavenia alebo funkcie

v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré môžu významnou mierou

prispieť k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo kzisteniu alebo

usvedčeniu jej páchateľa, adresujú oznamovatelia zodpovednej osobe, v zmysle

bodu 3.3.

4.1.2 Oznámenie možno podať písomne, ústne, elektronickou poštou:

a) osobne: oznámenie vpísomnej forme možno podať vzalepenej obálke

asistentke (podateľňa) organizácie MARIANUM s označením „Neotvárať -

oznámenie vzmysle zákona č. 54/2019 Z z. oochrane oznamovateľov

protispoločenskej činnosti“ na adrese Šafárikovo námestie 3, 811 02 Bratislava.

Asistentka organizácie MARIANUM je povinná takto doručené oznámenie bez

odkladu odovzdať zodpovednej osobe (podľa bodu 3.3), prípadne poverenému

zamestnancovi organizácie MARIANUM,

b) poštou: vzalepenej obálke asistentke (podateľňa) organizácie MARIANUM

C)

s označením „Neotvárať - oznámenie v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane

oznamovateľov protispoločenskej činnosti“ na adrese Šafárikovo námestie 3, 811

02 Bratislava. Asistentka organizácie MARIANUM je povinná takto doručené

oznámenie bez odkladu odovzdať zodpovednej osobe (podľa bodu 3.3),

prípadne poverenému zamestnancovi organizácie MARIANUM,

e-mailom: kedykoľvek na e-mailovú adresu

protispolocenskacinnostOmarianum.sk oznámenie elektronickou poštou je

podla 8 10 ods. 4 zákona o ochrane oznamovateľov možné nepretržite,



d) ústnou formou: do záznamu (zápisnice) prostredníctvom zodpovednej osoby
(podľa bodu 3.3).

4.1.3 Oznámenie musí byť čitateľné a obsahovo zrozumiteľné. Musí byť z neho zrejmé,

4.1.4

4.2

4.2.1

4.2.2

na akú protispoločenskú činnosť poukazuje.

Podaním oznámenia podľa zákona o ochrane oznamovateľov nie je dotknutá

povinnosť oznámenia trestného činu alebo prekazenia trestného činu podla S 340

a 8 341 Trestného zákona.

Preverovanie oznámení, oboznamovanie oznamovatelov s výsledkami
preverenia oznámenía oprávnenia zodpovednej osoby

Preverovanie oznámení

Doručené oznámenie preveruje zodpovedná osoba, pričom postupuje nezávisle,

nestranne a objektívne tak, aby bol zistený skutočný stav. Ak z obsahu oznámenia

vyplýva, že oznámenímje iba časť tohto podania, predmetom preverovania bude

len príslušná časť oznámenia. Zvyšné časti oznámenia budú vybavené podľa

osobitnej právnej úpravy ktorá bude na toto oznámenie aplikovateľná. Pokiaľ

z obsahu podania vyplynie, že nejde o oznámenie, na vybavenie podania je

príslušný iný orgán štátnej, verejnej správy (ďalej len „príslušný orgán“),

zodpovedná osoba podanie bezodkladne postúpi tomuto príslušnému orgánu,

pričomotejto skutočnosti informuje oznamovateľa. Za preverenie oznámenia sa

považuje aj postúpenie veci na vybavenie podľa trestného poriadku alebo

osobitných zákonov, napr. podľa Zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.

o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o priestupkoch“).

V prípade potreby doplnenia alebo spresnenia údajov uvedených voznámení

zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu vyzve oznamovateľa na jeho

doplnenie alebo spresnenie s určením lehoty na uskutočnenie tohto úkonu.

V prípade, ak oznamovateľv určenej lehote oznámenie v zmysle výzvy nedoplní

alebo nespresní, zodpovedná osoba nie je povinná pokračovať vďalšom

preverovaní takéhoto oznámenia. O následkoch nedoplnenia alebo nespresnenia

oznámenia v určenej lehote zodpovedná osoba oznamovateľa vo výzve poučí.

Spôsob preverenia

Pokiaľ oznámenie smeruje voči zamestnancovi organizácie MARIANUM alebo

štatutárnemu zástupcovi organizácie MARIANUM (riaditeľovi organizácie

MARIANUM), zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu oboznámi tieto osoby

s obsahom oznámenia a umožní im vyjadriť sa k nim, ako aj predložiť doklady,
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4.2.3

4.2.4

4.2.5

písomnosti či iné informácie potrebné na spolahlivé preverenie veci (na

poskytnutie potrebnej súčinnosti je zodpovedná osoba oprávnená určiť týmto

osobám primeranú lehotu). Pri preverovaní oznámenia je zodpovedná osoba

opravená spolupracovať a požadovať od príslušných organizačných zložiek

a stredísk organizácie MARIANUM vyjadrenia ainformácie týkajúce sa

preverovaného oznámenia.

Ak oznámenie niejemožné preveriť, zodpovedná osoba:

a) otejto skutočnosti bezodkladne písomne upovedomí oznamovateľa,

b) uanonymného oznámenia vyhotoví poznámku v záznameo jeho odložení.

Lehota preverenia oznámení

Zodpovednáosoba je povinná preveriť oznámenie do 90 dní odo dňa jeho prijatia.

V odôvodnených prípadoch môže túto lehotu predížiť o ďalších 30 dní s tým, že

predíženie oznámi oznamovateľovi s uvedením dôvodov predíženia. Za

preverenie oznámenia sa považuje aj postúpenie veci na vybavenie podľa zákona

č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný

poriadok“)alebo osobitných predpisov.

Zachovanie mlčanlivosti

Zodpovedná osoba a zamestnanci organizácie MARIANUM, ktorí prídu do styku

s korešpondenciou týkajúcou s oznámením protispoločenskej činnosti sú povinní

pri spracovaní osobných údajov osoby, ktorá oznámenie podala dbať na

zachovanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa a na ochranu osobných údajov

v zmysle platnej legislatívy. V prípade, že z informácií, ktoré sú súčasťou alebo

prílohou oznámenia možno vyvodiť totožnosť oznamovateľa, zodpovedná osoba

s takýmito informáciami dotknuté osoby neoboznámi, ale vyzve ich len na

uvedenie, resp. predloženie skutočností nevyhnutných na spoľahlivé preverenie

oznámenia.

Výsledok preverenia

Ovýsledku preverenia oznámenia spíše zodpovedná osoba písomný záznam,

v ktorom zhrnie relevantné skutočnosti, ktoré uvádza oznamovateľ, pričom ku

každej takejto skutočnosti sa vyjadrí tak z hľadiska preverenia ich pravdivosti, ako

aj z hľadiska posúdenia ich právnej relevancie vo vzťahu k možnému naplneniu

prvku kriminality, inej protispoločenskej činnosti a závažnej protispoločenskej

činnosti.



4.2.6

4.2.7

Oznámenie výsledku preverenia oznámenia

Zodpovedná osoba oznámi oznamovatelovi výsledok preverenia oznámenia

formou zaslania písomného upovedomenia ovýsledku preverenia oznámenia,

v ktorom oznamovatelovi uvedie skutočnosti v kontexte písomného záznamu

podla bodu 4.2.5 (vrátane opatrení, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia)

do 10 dní od preverenia oznámenia. Ak bolo preverenie oznámenia skončené

postůpením veci na vybavenie podla Trestného poriadku alebo podla príslušných

osobitných predpisov, zodpovedná osoba si vyžiada výsledok vybavenia

v rozsahu, ako to umožňuje príslušný osobitný predpis a do 10 dní od doručenia

tohto výsledku s ním oboznámi oznamovatela.

Zodpovedná osoba je povinná informovať riaditela organizácie MARIANUM

o obsahu každého doručeného oznámenia, ako aj o obsahu výsledku preverenia

oznámenia so zachovaním mlčanlivosti o totožnosti oznamovatela.

Povinnosti zodpovednej osoby pri preverovaní oznámenia

Zodpovedná osoba je povinná:

a) prijať a preveriť každé oznámenie podla lehót uvedených v bode 4.2.3,

b) písomne upovedomiť oznamovatela o predížení lehoty na preverenie
oznámenia podľa bodu 4.2.3, s uvedením dôvodu predlženia: v prípade
anonymného oznámenia o predlžení lehoty vyhotoviť úradný záznam,

c) oznámiť oznamovateľovi výsledok preverenia oznámenia a opatrenia, ak sa
prijali na základe preverenia oznámenia do desiatich dní od preverenia
oznámenia, s týmto výsledkom oboznámi oznamovateľa iba vtedy, ak jeho
oznámenie nie je považované za anonymné: ak bolo preverenie oznámenia
skončené postúpením veci na vybavenie podľa Trestného poriadku, zákona
O priestupkoch. Zodpovedná osoba si vyžiada výsledok vybavenia v rozsahu, v
akom to umožňuje zákon o priestupkoch do desiatich dní od doručenia tohto
výsledku s ním oboznámi aj oznamovateľa,

d) bezodkladne oznámiť orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti
nasvedčujúce spáchanie trestného činu, ktoré boli zistené na základe
preverenia oznámenia, a iné skutočnosti oznámiť orgánom príslušným na ich
vybavenie podľa zákona o priestupkoch, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní ao zmene adoplnení niektorých zákonov vznení neskorších
predpisov.

e) Informovať riaditeľa organizácie MARIANUM o oznámení, u ktorého boli
preverením oznámenia zistené nedostatky v konaní organizácie MARIANUM:



4.2.8

4.3

zaslaním zápisnice o preverení oznámenia, zodpovedná osoba súčasne
požiada riaditeľa organizácie MARIANUMo prijatých opatreniach.

f) navrhovať nápravné a preventívne opatrenia na zabránenie odvetnej činnosti

na pracovisku.

Vylúčenie zodpovednej osoby z preverovania oznámenia

Zodpovedná osoba je vylúčená z preverovania oznámenia ak:

a) sa jej oznámenie akýmkoľvek spôsobom týka,

b) ktorá sa zúčastnila na činnosti, ktorá je predmetom oznámenia,

c) vzhľadom na skutočnosti uvádzané voznámení možno mať pochybnosti

o nezaujatosti zodpovednej osoby vzhľadom na pomer zodpovednej osoby

k preverovanej veci, k oznamovateľovi alebo iným dotknutým osobám, ktorých

sa oznámenie priamo alebo nepriamo týka.

Ak z dôvodov uvedených v predchádzajúcom odseku zodpovedná osoba nemôže

preveriť oznámenie, o príslušnosti na jeho preverenie a následné vybavenie

rozhodneriaditeľ organizácie MARIANUM.

Pokiaľ zodpovedná osoba zistí dôvody zakladajúce jeho vylúčenie z preverovania

oznámenia, bezodkladne písomne oznámi túto skutočnosť riaditeľovi organizácie

MARIANUM asúčasne požiada riaditeľa organizácie MARIANUM, aby

preverovaním oznámenia poveril inú osobu, ktorá má na preverovanie oznámenia

odborné predpoklady.

Na preverenie oznámenia a na oznámenie výsledku preverenia oznámenia sa

primerane použijú ustanovenia Zákona č. 9/2010 Z. z. osťažnostiach vznení

neskorších predpisov.

Odvetné opatrenie a odvetná činnosť

Podanie oznámenia nesmie byť dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by

oznamovateľovi spôsobili akúkoľvek ujmu.

Odvetné opatrenie alebo odvetná činnosť proti oznamovateľom je zakázaná. Nikto

nemôže byť vystavený odvetným opatreniam, diskriminácii alebo disciplinárnemu

konaniu za oznámenie protispoločenskej činnosti podanej v dobrej viere alebo na

základe odôvodnenej domnienky o porušení pravidiel protikorupčnej politiky,

ktorú presadzuje organizácia MARIANUM alebo za odmietnutie podieľať sa na

korupcii. To neplatí, ak sa tento oznamovateľ podieľal na oznamovanej



protispoločenskej činnosti a porušení súvisiacich pravidiel a predpisov.

Odvetná činnosť zahfňa najmä hrozby odvetných opatrení a pokusy o odvetu,

izoláciu od ostatných zamestnancov, ponižovanie, zamedzenie kariérnemu

postupu, dočasné preloženie bez súhlasu zamestnanca, nepriaznivé služobné

alebo pracovné hodnotenie alebo referencie, pokarhanie, znevýhodnenie,

predčasné ukončenie pracovnoprávneho vzťahu na dobu určitú zo strany

organizácie MARIANUM, ukončenie pracovnoprávneho vzťahu zo strany

organizácie MARIANUM, znevažovanie dôstojnosti, ohováranie a iné poškodenie

dobrej povesti, odvolanie z funkcie vedúceho zamestnanca, účelovú zmenu miesta

výkonu práce, šikanovanie alebo iné formy obťažovania alebo diskriminácie.

Za odvetnú činnosť sa nepovažuje právny úkon súvisiaci so skončením
pracovnoprávneho vzťahu alebo zmenou pracovnoprávneho vzťahu, ktorý je

dôsledkom právnej skutočnosti, ktorá nezávisí od posúdenia alebo rozhodnutia
organizácie MARIANUM.

Ak sa zamestnanec odôvodnene domnieva, že skončenie pracovnoprávneho

vzťahu alebo zmena pracovnoprávneho vzťahu sa uskutočňuje ako odvetná

činnosť, má právo oznámiť podozrenie o odvetnej činnosti zodpovednej osobe

ešte pred jej uskutočnením.

Zodpovedná osoba je povinná preveriť oznámenie oznamovateľa o tom, že sa

proti nemu uplatňuje odvetná činnosť.

Zodpovedná osoba je povinná podať správu o výsledku preverenia oznámenia o
odvetnej činnosti do 15 dní od ukončenia preverenia oznámenia o odvetnej

činnosti riaditeľovi organizácie MARIANUM a zamestnancovi, ktorý oznámenie o

páchaní odvetnej činnosti podal.

Ak sa skutočnosť uvedená v oznámení o odvetnej činnosti preverením potvrdí,

zodpovedná osoba do 30 dní od podania správy podľa predchádzajúceho odseku

navrhne nápravné a preventívne opatrenia na zabránenie odvetnej činnosti na

pracovisku.

Voči osobe, ktorá uplatňuje odvetné alebo iné nepriaznivé opatrenie alebo pácha

odvetnú činnosť proti oznamovateľovi, sa uplatnia sankcie podľa zákona č.

365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzanív niektorých oblastiach a ochrane pred

diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný

zákon) v znení neskorších predpisov a podľa platného pracovného poriadku

organizácie MARIANUM ktoré odrádzajú od uplatňovania takýchto opatrení alebo

činností.
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4.4

4.5.1

4.6

Spracúvanie osobných údajov

Na účely vedenia evidencie a preverovania oznámeníje organizácia MARIANUM

oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené voznámení vrozsahu: meno,

priezvisko a adresa oznamovateľa. Oprávnená osoba postupuje pri vedení

evidencie a preverovaní oznámenív 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) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016), zákon

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmenea doplnení niektorých

zákonovv znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie 2016/679“).

Osobné údaje sa poskytujú len vprípade plnenia povinností vzákonom

stanovených prípadoch orgánom činným v trestnom konanía inšpektorátu práce.

Prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje.

Práva oznamovateľa

Oznamovateľ si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce z ustanovení nariadenia

2016/679 písomne doručením žiadosti, osobne prostredníctvom asistentky

organizácie MARIANUM (podateľna) alebo prostredníctvom poštového podniku

na adresu: MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, Šafárikovo námestie 3,

811 02 Bratislava, elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy:

kontakt@marianum.sk 

Ak sa oznamovateľ domnieva, že by boli pri spracúvaní osobných údajov

organizáciou MARIANUM porušené jeho práva, má právo podať na Úrad na

ochranu osobných údajov SR sťažnosť, resp. návrh na začatie konania v súlade so

zákonom o ochrane osobných údajov.

Evidovanie oznámení

Zodpovednáosoba je povinná viesť evidenciu oznámení podľa S 11 ods. 1 zákona

o ochrane oznamovateľov, v ktorej zaznamenáva nasledujúce údaje:

a) dátum doručenia oznámenia,

b) meno, priezvisko a adresa oznamovateľa,

c) predmet oznámenia,

d) výsledok preverenia,

e) dátum skončenia preverenia oznámenia.
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5.1

Každé oznámenie je zodpovedná osoba povinná bezodkladne zaevidovať

v evidencii oznámení pod číslom oznámenia, ktorý pozostáva z poradového čísla

jeho doručenia a roku doručenia.

Organizácia MARIANUM je povinná údaje uvedené vbode 4. 5. uchovávať

v evidencii oznámení po dobu 3 rokov odo dňa doručenia oznámenia av súlade

s platným Registratúrnym poriadkom a Registratúrnym plánom organizácie

MARIANUM.

5

SÚVISIACE PREDPISY A USMERNENIA

Interné dokumenty

" Registratúrny poriadok

= Pracovný poriadok

= SM - 15 Smernica o ochrane osobných údajov

Externé dokumenty

= Zákon č.54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

= Zákon č. 300/2005 Z.z., Trestný zákon v znení neskorších predpisov

= Zákon č. 301/2005 Z. z., Trestný poriadok v znení neskorších predpisov

= Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

= Zákon č. 311/2001 Z.z., Zákonník práce vznení neskorších predpisov

= Nariadenie č. 2016/676 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,

= Zákon č. 583/2008 Z. z. oprevencii kriminality a inej protispoločenskej

činnosti aozmene adoplnení niektorých zákonov vznení neskorších

predpisov.

= Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení

neskorších predpisov

= Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a

ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov

= Nariadenie 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) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016), zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov (ďalej len „nariadenie 2016/679“).
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