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Oznámenie o začatí prevádzkovania priestorov podľa § 52 ods. 8 zák. č. 355/2007 Z.z. 

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

Prievidza so sídlom v Bojniciach  

Nemocničná 8 

972 01  Bojnice 

Obchodné meno, právna forma, tel. číslo, sídlo, IČO, ak sa jedná o právnickú osobu;  

meno, priezvisko, bydlisko, miesto podnikania, tel. číslo, IČO, ak sa jedná o fyzickú osobu – 

podnikateľa: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Miesto prevádzky: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Názov prevádzky: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Špecifikácia činnosti vykonávanej v priestoroch prevádzky: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Pôvodný názov prevádzky, prevádzkovateľa: (vyplniť v prípade zmeny) 

....................................................................................................................................................... 

Dátum začatia činnosti v priestoroch prevádzky: ....................................................................... 

Prílohy: (označiť krížikom): 

 prevádzkový poriadok 

Dátum: ........................................................................................................................................ 
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach informuje žiadateľa 

v súlade s čl. 13 Nariadenia 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 osobných údajov), ďalej len „GDPR“, že jeho 

osobné údaje bude spracúvať za účelom vybavenia predmetu žiadosti (ďalej len „účel“) a na právnom 

základe podľa § 13 zákona č. 355/2007 Z. z.  

Regionálny úrad verejného zdravotníctva nebude osobné údaje žiadateľa sprístupňovať, alebo 

poskytovať tretím stranám, s výnimkou oprávnených subjektov podľa osobitných právnych predpisov 

Slovenskej republiky alebo Európskej únie a v prípadoch zbavenia mlčanlivosti podľa § 79 ods. 3 zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

o ochrane osobných údajov“). Osobné údaje nebudú prenesené do iných krajín mimo územia Slovenskej 

republiky.  

Oznamovateľ má voči Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva právo požadovať prístup 

k svojim osobným údajom, opravu nesprávnych a doplnenie neúplných údajov, v odôvodnených 

prípadoch obmedzenie spracúvania alebo výmaz osobných údajov a v prípade porušenia ustanovení 

GDPR alebo zákona o ochrane osobných údajov podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na 

ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.  

Regionálny úrad verejného zdravotníctva bude spracúvať osobné údaje iba počas doby trvania 

účelu a v rozsahu nevyhnutnom na splnenie účelu. Dokumenty s osobnými údajmi v elektronickej forme 

budú po skončení účelu spracúvania z elektronických médií vymazané. Dokumenty v listinnej forme 

budú zlikvidované s výnimkou tých, ktoré musia byť v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch 

a registratúrach v znení neskorších predpisov naďalej uchovávané počas trvania ich úložnej lehoty: 

rozhodnutia o uvedení priestorov do prevádzky 10 rokov, záväzné stanoviská, stanoviská a ostatné 

súvisiace dokumenty 5 rokov. 

  

Kontakt na zodpovednú osobu v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.: Ing. Ivan Kolka,  

e-mail: zodpovedna.osoba.ruvzpd@uvzsr.sk  

  

 

 

 

  

 

 

Čitateľne meno, priezvisko 

podpis (prípadne pečiatka) 

 

 

  

 


