
Informačná povinnosť Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza  

so sídlom v Bojniciach  
 

v zmysle Nariadenia 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  (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) 
 

 

Prevádzkovateľ:  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach  

 Sídlo:  Nemocničná 8, 972 01 Bojnice   

IČO:  17 335 817 

e-mail:  ruvzpd@ruvzpd.sk 

tel.:  046/519 20 14 

 

Zodpovedná osoba:  zodpovednaosoba@kolka.sk  

 

Účel spracúvania osobných údajov:  

 

- testovanie fyzických osôb antigénovými testami na ochorenie COVID-19  

- plnenie zákonných povinností podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: 

 

- Zákonná povinnosť vyplývajúca z čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. c) Zákona 

o ochrane osobných údajov a teda právny základ je definovaný ako neodkladná starostlivosť 

poskytnutá formou vyšetrenia osoby označenej za možný zdroj rýchlo sa šíriacej a život ohrozujúcej 

nákazy vyplývajúcej najmä z § 2 ods. 3 a násl. zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, 

službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, v spojitosti so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súvislosti s plnením úloh uznesenia vlády Slovenskej 

republiky č. 665 na vykonanie testovania obyvateľov Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia 

COVID-19 v čase výnimočného stavu.  

- Právny základ testovania ako celku, t.j. vyšetrenia, administratívnych úkonov ako aj následného 

spracúvania údajov získaných testovaním je vyvodzovaný aj z čl. 6 ods. 1 písm. d) Nariadenia GDPR 

a § 13 ods. 1 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov a predstavuje spracúvanie, ktoré je 

nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby.  

- Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov je realizované z dôvodu ochrany životne 

dôležitých záujmov dotknutých osôb alebo iných fyzických osôb v oblasti verejného zdravia aj 

v súlade s čl. 9 ods. 2 písm. g) v spojitosti s písm. i) Nariadenia GDPR a § 16 ods. 2 písm. g) 

v spojitosti s písm. j) Zákona o ochrane osobných údajov, na základe a v medziach osobitných 

predpisov, najmä zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 576/2004 Z. z. 

o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov.  

 



Poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona, v prípade neposkytnutia nie je možné vykonať testovanie 

a plniť zákonné povinnosti. 

 

Rozsah spracúvaných osobných údajov:  

 

- meno, priezvisko, rodné číslo, pohlavie, dátum narodenia, miesto pobytu, telefónne číslo, dátum 

testovania / odberu, miesto testovania / odberu, výsledok testovania vo forme pozitívny alebo 

negatívny.  

 

Doba uchovávania:  

 

- 60 dní po skončení účelu spracúvania osobných údajov 

 

Príjemca osobných údajov, ktorý bude osobné údaje a údaje spracúvať a vyhodnocovať:  

 

- Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a iné subjekty, ktorým poskytnutie osobných 

údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona  

 

Vaše práva ako dotknutej osoby, najmä : 

 

1. Právo na prístup k osobným údajom - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o 

Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje spracúvame. Vaše osobné 

údaje Vám budú poskytnuté v takej forme v akej požiadate, tzn. ak požiadate prostredníctvom 

emailu, budú Vám poskytnuté emailom, ak požiadate listinne, budú Vám poskytnuté listinne. Ak ste 

o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté 

elektronicky, ak to bude technicky možné.  

2. Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť 

a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak sú Vaše osobné údaje, ktorými 

disponujeme nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás bezodkladne požiadať, aby 

sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. 

3. Právo na výmaz (na zabudnutie) – prevádzkovateľ je povinný uchovávať Vaše osobné údaje v súlade 

s osobitnými predpismi, preto Vašej prípadnej žiadosti o vymazanie v tejto lehote nebude vyhovené 

a osobné údaje budú kompletne zlikvidované bezodkladne až po uplynutí príslušnej lehoty.  

4. Právo na obmedzenie spracúvania - máte právo požiadať obmedzenie spracúvania osobných údajov 

v súlade s uplatniteľnými dôvodmi podľa čl. 18 Nariadenia GDPR a § 24 Zákona o ochrane osobných 

údajov. 

5. Právo na prenosnosť údajov – právo na prenosnosť osobných údajov sa v zmysle Nariadenia GDPR 

a zákona o ochrane osobných údajov neuplatňuje vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov na 

predmetný účel podľa tejto informačnej povinnosti. 

6. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že 

spracúvaním Vašich osobných údajov dochádza k porušovaniu Vašich práv ako dotknutej osoby, máte 

právo podať návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na príslušný dozorný orgán, ktorým je:  

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 

27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk 

 

Prevádzkovateľ osobné údaje neprenáša do tretej krajiny a ani nedochádza k automatizovanému 

individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania. 


