ZÁZNAM O SPRACOVATEĽSKEJ ČINNOSTI
podľa Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákona č. 18 / 2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

F-SM-37/7
I. IDENTIFIKAĆNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA
Názov prevádzkovateľa
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
00607223
Obec a PSČ
826 45 Bratislava
Ulica a číslo
Štát
Právna forma
Štatutárny orgán prevádzkovateľa
(alebo osoba oprávnená konať v jeho
mene)
Zástupcovia štatutárneho orgánu
prevádzkovateľa

Trnavská cesta 52
Slovenská republika
Rozpočtová organizácia
PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky
PhDr. Juraj Lovásik
doc. MUDr. Jana Hamade, PhD.
MUDr. Iveta Trusková, PhD.

Ing. Peter Zsapka, MBA
Zodpovedná osoba

Ing. Jana Košťálová

Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Tel.: 02 / 49 284 201
e-mail: zodpovedna.osoba@uvzsr.sk

II. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú na účely:
Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú na účely:
-

-

vedenia dokumentácie potrebnej pri odberoch, skúškach a meraniach vzoriek
fyzických osôb testovaných na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2,
plnenia úloh vo verejnom záujme, súvisiacich s vykonávaním očkovania proti
ochoreniu COVID-19,
vydávania digitálneho COVID-19 preukazu Európskej únie,
plnenia dôležitých úloh Úradu verejného zdravotníctva vo verejnom záujme 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 najmä s cieľom
podporovať ochranu života a zdravia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19,
štatistické účely.

III. NÁZOV INFORMAĆNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV
IS Moje ezdravie
IV. ÚDAJE O INFORMAČNOM SYSTÉME OSOBNÝCH ÚDAJOV

Gestor
Začiatok spracúvania osobných údajov
Právny základ spracúvania osobných
údajov

Odbor epidemiológie
28.04.2020
- čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR a
§ 13 ods. 1 písm. c) Zákona o ochrane
osobných údajov; právny základ je
definovaný ako plnenie úloh orgánu
verejného zdravotníctva najmä v zmysle:
 § 3 ods. 1 písm. b) a c), § 5 ods. 4
písm. w) a násl. zákona č. 355/2007
Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov 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
 § 3 a 4 Vyhlášky MZ SR 585/2008 Z.
z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
prevencii a kontrole prenosných
ochorení v znení neskorších predpisov
- čl. 6 ods. 1 písm. d) Nariadenia GDPR a
§ 13 ods. 1 písm. d) Zákona o ochrane
osobných údajov; spracúvanie, ktoré je
nevyhnutné, aby sa ochránili životne
dôležité záujmy (život a zdravie)
dotknutej osoby alebo inej fyzickej
osoby
- čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR §
13 ods. 1 písm. e) Zákona o ochrane
osobných údajov; spracúvanie osobných
údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy
realizovanej vo verejnom záujme v oblasti
verejného zdravia alebo pri výkone
verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
ako úlohy zverené Prevádzkovateľovi
Ústredným krízovým štábom Slovenskej
republiky a vládou Slovenskej republiky

Opis kategórie dotknutých osôb

-osoby zaevidované na vyšetrenie na ochorenie
COVID-19;
-osoby v domácej izolácii a karanténe;
-osoby negatívne testované na ochorenia COVID19;
-osoby pozitívne testované na ochorenie COVID19;

-osoby, ktoré boli v osobnom kontakte s osobou
pozitívne
testovanou
na
ochorenie
COVID-19;
-repatriované osoby umiestňované v štátnych
karanténnych a repatriačných centrách;
-zdravotnícki pracovníci;
-osoby zaevidované na očkovanie proti ochoreniu
COVID-19;
-osoby očkované proti ochoreniu COVID-19;
-osoby, ktoré sa odmietli podrobiť očkovaniu
proti ochoreniu COVID-19, a to prípade
povinného očkovania;
-osoby zaregistrované pri príchode na územie SR
zo zahraničia (e-hranica);
-osoby nachádzajúce sa v zahraničí, ktoré plánujú
príchod na územie SR (telefónne čísla od
operátorov získané v zmysle § 63 odsek 21
zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických
komunikáciách);
-iné fyzické osoby, ktorých sa plnenie úloh
v oblasti verejného zdravia v súvislosti so šírením
ochorenia Covid-19 týka,
-zákonní zástupcovia a splnomocnenci osôb
uvedených v predchádzajúcich bodoch tohto
odseku

Kategórie osobných údajov

V informačnom systéme „Moje ezdravie“ sú
spracúvané nasledovné typy osobných
údajov:
 osobné údaje, ktoré dotknuté osoby
poskytli pri vypĺňaní registračného
formulára
na prihlásenie
sa
na
testovanie na COVID-19 zverejneného
na
stránke
https://www.old.korona.gov.sk/covid19-patient-form.php alebo poskytli
príslušnému pracovníkovi call centra,
ktorý na základe informácií od dotknutej
osoby tento formulár vypĺňa sám, pokiaľ
dotknutá
osoba
využije
spôsob
prihlásenie sa na testovanie na COVID19 prostredníctvom call centra,
 osobné údaje, ktoré dotknuté osoby
poskytli pri vypĺňaní formulára
„Prihlasovanie sa na očkovanie“
dostupného
na
stránke
https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia
alebo
poskytli
príslušnému
pracovníkovi call centra, ktorý na
základe informácií od dotknutej osoby
tento formulár vypĺňa sám, pokiaľ
dotknutá osoba
využije
spôsob

prihlásenia sa na očkovanie na COVID19 prostredníctvom call centra,
 osobné údaje, ktoré dotknuté osoby
poskytli pri vypĺňaní formulára na
zmenu alebo zrušenie registrácie na
očkovanie, dostupného na stránke
https://vakcinacia.nczisk.sk/zmena
alebo
poskytli
príslušnému
pracovníkovi call centra, ktorý na
základe informácií od dotknutej osoby
tento formulár vypĺňa sám, pokiaľ
dotknutá osoba využije spôsob zmeny
alebo zrušenia registrácie na očkovanie
na COVID-19 prostredníctvom call
centra,
 osobné údaje, ktoré pochádzajú od
dotknutých osôb, ktoré boli zaočkované
na COVID-19, a súvisiace údaje spojené
so zaočkovaním na COVID – 19,
 osobné údaje, ktoré dotknuté osoby
poskytli pri vypĺňaní formulára
„Registrácia pri príchode zo zahraničia
pri príchode z rizikovej krajiny“
dostupného
na
stránke
www.korona.gov.sk alebo poskytli
príslušnému pracovníkovi call centra,
ktorý na základe informácií od dotknutej
osoby tento formulár vypĺňa sám, pokiaľ
dotknutá osoba využije spôsob
prihlásenie sa na testovanie na COVID19 prostredníctvom call centra, a ďalej
údaje ako
o COVID
Pass
vygenerovaný
funkcionalitou aplikácie „Moje
ezdravie“,
o údaj o výsledku vyšetrenia na
prítomnosť COVID-19, ktorý do
informačného
systému
„Moje
ezdravie“
dopĺňa
pracovník
príslušného
laboratória,
ktoré
testovanie vykonalo a
o údaje pochádzajúce z IS fyzických
osôb testovaných na prítomnosť
vírusu SARS - CoV-2 (ďalej len „IS
COVID“), a to v rozsahu meno a
priezvisko, rodné priezvisko, rodné

číslo, štátna príslušnosť, zdravotná
poisťovňa, príznaky, diagnóza, kód
obce trvalého pobytu, adresa trvalého
pobytu a prechodného pobytu,
laboratórne
a
klinické
mikrobiologické výsledky, telefónne
číslo, e-mail,
 osobné údaje
dotknutých osôb,
nachádzajúcich sa v zahraničí, a ktoré
plánujú
príchod
na územie
SR
(telefónne čísla od operátorov získané
v zmysle § 63 odsek 21
zákona
č. 351/2011 Z. z. o elektronických
komunikáciách).

Špecifikácia rozsahu osobných údajov
A.

Údaje z formulárov a žiadaniek:
Meno; Priezvisko; Národnosť; Štátna príslušnosť, Rodné číslo/BIČ/Identifikačné číslo; Dátum narodenia;
Pohlavie; Zdravotná poisťovňa; Dátum začiatku ochorenia; Adresa trvalého pobytu (ulica, popisné číslo,
mesto/obec, PSČ, okres, štát) Adresa prechodného pobytu (ulica, popisné číslo, mesto/obec, PSČ, okres,
štát); Adresa domácej izolácie (ulica, popisné číslo, mesto/obec, PSČ, okres, štát), Počet osôb v spoločnej
domácnosti, Počet izieb v spoločnej domácnosti, Dátum začiatku karantény, Dátum konca karantény,
Dôvod karantény; Príznaky, alebo dôvod vyšetrenia (teplota nad 38° C – začiatok a koniec, dĺžka trvania
horúčky, malátnosť, bolesť kĺbov a svalov, zvracanie, hnačka, vykašliavam hlien, strata čuchu, prišiel som
zo zahraničia – krajina, dátum príchodu, očkovaný proti chrípke - dátum očkovania, názov vakcíny, suchý
kašeľ, bolesť hlavy, nádcha, búšenie srdca, triaška, sťažené dýchanie, strata chuti, fajčiar); Iné dôležité
informácie; Užívané lieky; Údaje kontaktnej osoby v prípade núdze (meno, priezvisko, email, telefónne
číslo); Skupina osôb, do ktorej osoba patrí (Som občan Slovenskej republiky, Som cudzinec, Som
príslušník Policajného zboru, Som príslušník HaZZ, Som príslušník Armády SR, Som lekár alebo iný
zdravotnícky pracovník, kód zdravotníckeho pracovníka; Som zamestnanec školstva, Som zamestnanec
zariadenia sociálnych služieb; Názov zariadenia sociálnych služieb; Idem na predoperačné vyšetrenie;
Dátum vyšetrenia/operácie; Som imobilný; člen špecifickej komunity s vysokým rizikom šírenia
ochorenia); Navštívené krajiny; Dátum príchodu na Slovensko; Emailová adresa; telefónne číslo; Meno
a priezvisko všeobecného lekára, Email všeobecného lekára.

B.

Ďalšie evidované údaje:
B.1

Ďalšie údaje osoby:
Vek; COVID-19-PASS; Dátum úmrtia; Dátum vyliečenia; Sekundárne telefónne číslo; Sekundárny
email; Dôvod obavy z nákazy; Údaje zdravotného stavu (zápal pľúc, vysoký krvný tlak, srdcovocievne ochorenie, príznak, či ide o osobu s ťažkým zdravotným postihnutím; číslo preukazu ZŤP;
príznak poberania invalidného dôchodku; cukrovka onkologické ochorenie, a iné); Zatriedenie
pacienta (triáž), Meno, priezvisko, rodné číslo, telefónne číslo, email zákonného zástupcu; Dátum
začiatku, dátum konca a adresa repatriačného centra, Dátum nariadenia geo-trasovania,
Identifikátor osoby, ktorá nariadila geo-trasovanie, Dátum zrušenia nariadenia geo-trasovania,
Identifikátor osoby, ktorá zrušila nariadenie na geo-trasovanie; Index rizika šírenia nákazy; Údaje
o osobe, ktorá vyplnila formulár (meno, priezvisko, email, telefónne číslo); Cestovateľská
anamnéza; Výskyt podobného ochorenia; Údaje o udelených súhlasoch so spracovaním údajov.
Údaje pozitívne testovanej osoby (Meno; Priezvisko; Dátum kontaktu; Vzdialenosť; Trvanie);
Termín vyšetrenia Retest.
B.2 Údaje odberného miesta:
Identifikátor, názov, prevádzkovateľ odberového miesta, adresa odberového miesta (ulica, obec,
PSČ, okres), Zemepisná šírka a dĺžka adresy odberového miesta, Dátum a čas termínu odberu,

B.3

B.4

B.5

B.6
B.7

B.8
B.9

B.10

B.11

Dátum a čas vstupu drive-in, Dátum a čas výstupu drive-in; Denná kapacita odberného miesta, Kód
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti; Kód IdZZ; Dĺžka časového slotu pre odber vzorky od
jednej osoby; Pracovná doba v jednotlivé dni; Typ odberného miesta; Organizačná jednotka; Meno
a heslo používateľa pre prihlásenie; Token; URL.
Údaje osoby v kontakte s pozitívne testovanou osobou:
Rodné číslo; Osobný identifikátor; Zdravotná poisťovňa; Vek; Pohlavie; Meno a Priezvisko osoby
v kontakte s pozitívne identifikovanou osobou; Vzťah osoby k pozitívne identifikovanej osobe/k
nakazenému; Typ kontaktu; Frekvencia kontaktu; Miesto kontaktu; Vzdialenosť osôb pri kontakte;
Trvanie kontaktu; Spôsob ochrany pri kontakte s pozitívne identifikovanou osobou; Poznámka;
Email a telefónne číslo osoby, s ktorou bola pozitívne identifikovaná osoba v kontakte, Adresa
domácej izolácie (ulica, popisné číslo, mesto/obec, okres, PSČ, štát).
Laboratórne výsledky a výsledky antigénového testovania :
Diagnóza; Kód lekára, meno a priezvisko lekára, telefónne číslo, adresa sídla (ulica, popisné číslo,
obec/mesto, PSČ, okres), email lekára, ktorý vyšetrenie objednal; Dátum a čas objednania
vyšetrenia; Kód, IČO, názov, odborné zameranie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý
vyšetrenie objednal; Požadované vyšetrenie; Číslo požiadavky na vyšetrenie; Kód a druh vzorky,
Dátum a čas odberu; Dátum a čas odoslania vzorky do laboratória; Dátum prijatia vzorky do
laboratória; Číslo vzorky žiadateľa; Dátum a čas objednania na vyšetrenie, Dátum a čas ukončenia
vyšetrenia; Druh (kód) vyšetrenia; Výsledok z vyšetrenia; hodnota CT; Jedinečný identifikátor
testu (Unique ID) Popis k vyšetreniu; Kód vyšetrenia realizovaného laboratóriom podľa číselníka
NCLP a LOINC; Celý názov realizovaného testu; IČO laboratória; Kód laboratória; adresa
laboratória (ulica, obec, PSČ, okres), kontaktná osoba, telefón, mail; Laboratórne číslo; Riziková
skupina (kód a popis); Dôvod vyšetrenia (kód a popis); Samoplatca; Druh materiálu; Číslo
protokolu, Druh odberu; Znehodnotená vzorka, Typ Testu.
Štatistické údaje:
Názov kraja; Názov okresu; Názov obce; Počet potvrdených negatívnych prípadov; Počet
potvrdených pozitívnych vzoriek/prípadov; Počet vyliečených; Počet mŕtvych; Počet aktívnych
prípadov; Deň diagnostiky; Počet čakajúcich na výsledky testovania; Počet otestovaných,
negatívnych prípadov; Počet osôb v karanténe (mimo svojho bydliska) podľa miesta zariadenia.
Údaje komunikácie:
Zaslané SMS (stav, telefónne číslo príjemcu, text, dátum poslednej zmeny, Zaslané email (stav,
predmet, odosielateľ, email príjemcu, dátum poslednej zmeny).
Údaje lokalizácie:
Dátum poskytnutia údajov; Časové okná; Zemepisná šírka a výška; Indikatívna informácia
o presnosti lokalizácie; Strávená doba v hodinovom časovom okne; Unikátny identifikátor;
Telefónne číslo; URL link; Multipass (bezvýznamový identifikátor pre komunikáciu).
Informácie o možnom porušení podmienok karantény:
Dôvod porušenia karantény; Dátum, čas a poloha v čase možného porušenia karantény.
Údaje karantény:
Stav karantény(domáca, repatriačná, Smart); Dátum a čas začiatku a ukončenia karantény;
Dátum vstupu na územie SR; Dátum a čas potvrdenia vstupu na územie SR; Identifikátor
používateľa, ktorý potvrdil vstup na územie SR; EČV vozidla; Údaje RUVZ príslušného na
riešenie prípadu; Dátum a čas porušenia; Kód udalosti; Identifikátor osoby, ktorá validovala
udalosť; Dátum a čas validácie; Kód pre vyriešenie udalosti, Poznámka; Kód dopadu udalosti.
Zoznamy a prehľady:
Zoznam osôb na retest; Zoznam pozitívnych; Zoznam osôb ehranica; Zoznam osôb v kontakte
s pozitívnou osobou; Zoznam žiadostí od občanov o vyšetrenie; Zoznam žiadostí od občanov
o AG vyšetrenie; Whiteboard, Zoznam osôb nachádzajúcich sa na odbernom mieste; Zoznam
osôb, ktoré opustili odberné miesto; Zoznam osoby zo zdravotným postihnutím, zoznam
Ostatní
Údaje k očkovaniu proti COVID-19
Dátum odoslania záznamu do NZIS, Identifikátor zdravotníka, ktorý vykonal očkovanie, Kód
zdravotníckeho pracovníka, ktorý vykonal očkovanie, Meno zdravotníckeho pracovníka, ktorý
vykonal očkovanie, Odbornosť pracovníka, ktorý vykonal očkovanie, Kód poskytovateľa ZS, u
ktorého bolo vykonané očkovanie, Názov poskytovateľa ZS, u ktorého bolo vykonané očkovanie,
Id lekára, pod ktorého dozorom bolo očkovanie vykonané, Kód lekára, pod ktorého dozorom bolo
očkovanie vykonané, Meno lekára, pod ktorého dozorom bolo očkovanie vykonané, Identifikátor
záznamu v systéme ezdravie, Dátum očkovania, Druh očkovania, Číselník JRÚZ, OID:
1.3.158.00165387.100.10.35, Počet dávok, Poradie dávky, Kód poradia dávky, Číselník JRUZ,
OID: 1.3.158.00165387.100.10.36, Príznak poslednej dávky 0/1, Poznámka k očkovaniu, Typ

vakcíny - ŠUKL kód (JRUZ identifikátor), Šarža, Veľkosť dávky (objem, množstvo), Jednotka
množstva dávky, Dátum nežiadúcej reakcie, Typ reakcie, Nežiadúce účinky – popis, Príznak
zrušeného očkovania, Dôvod zrušenia očkovania, Číselník JRÚZ, OID:
1.3.158.00165387.100.10.116
B.12 Údaje očkovacieho miesta:
Identifikátor, názov, prevádzkovateľ očkovacieho miesta, adresa očkovacieho miesta (ulica, obec,
PSČ, okres), Zemepisná šírka a dĺžka adresy očkovacieho miesta, Denná kapacita očkovacieho
miesta, Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti; Kód IdZZ; Dĺžka časového slotu pre výkon
očkovania jednej osoby; Pracovná doba v jednotlivé dni; Organizačná jednotka; Meno a heslo
používateľa pre prihlásenie; Token; URL.

Všeobecný opis technických
a bezpečnostných opatrení
Forma spracovania
Predpokladaná lehota na vymazanie
osobných údajov

Vrcholová bezpečnostná dokumentácia
prevádzkovateľa
Automatizovaná a polo-automatizovaná
forma, resp. spôsob spracúvania
Osobné údaje sa uchovávajú po dobu
nevyhnutnú na plnenie úloh na úseku
verejného zdravia, plnenia povinností podľa
osobitných predpisov a opatrení na ich
základe pri ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia v súvislosti so šírením
ochorenia Covid-19. Doba uchovávania sa
určuje v súlade s Registratúrnym plánom
podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch
a registratúrach a o doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov; v tejto
súvislosti prevádzkovateľ zohľadňuje aj
požiadavky
osobitných
predpisov
na uchovávanie osobných údajov, napríklad
uchovávanie osobných údajov na účel
a v rozsahu podľa §60 ods. 5 zákona č.
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov.

V. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI

Príjemcovia osobných údajov
Okruh príjemcov
Právny základ
K osobným údajom môžu mať prístup - čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR a
v nevyhnutnom rozsahu nasledovné štátne
§ 13 ods. 1 písm. c) Zákona o ochrane
orgány v súvislosti s plnením ich úloh podľa
osobných údajov; právny základ je
osobitných predpisov a dôležitých úloh vo
definovaný ako plnenie úloh orgánu
verejnom záujme v súlade s osobitnými
verejného zdravotníctva najmä v zmysle:
predpismi:
 § 3 ods. 1 písm. b) a c), § 5 ods. 4
písm. w) a násl. zákona č. 355/2007
- Ministerstvo
zdravotníctva
Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
Slovenskej republiky,

-

Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky,
vrátane
Policajného
zboru,1)
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky,
Ministerstvo obrany Slovenskej
republiky.


verejného zdravia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov 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
§ 3 a 4 Vyhlášky MZ SR 585/2008 Z.
z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
prevencii a kontrole prenosných
ochorení
v
znení
neskorších
predpisov

Prístup k osobným údajov v nevyhnutnom
rozsahu sa realizuje aj vo vzťahu k ďalším
subjektom v súvislosti s plnením ich úloh
podľa osobitných predpisov a dôležitých
úloh
vo verejnom
záujme
v súlade - čl. 6 ods. 1 písm. d) Nariadenia GDPR a
s osobitnými predpismi:
§ 13 ods. 1 písm. d) Zákona o ochrane
osobných údajov; spracúvanie, ktoré je
- Regionálne
úrady
verejného
nevyhnutné, aby sa ochránili životne
zdravotníctva,
dôležité záujmy (život a zdravie)
- Prevádzkovatelia
mobilných
dotknutej osoby alebo inej fyzickej
odberových miest pre RT-PCR
osoby
testovanie,
- Prevádzkovatelia
mobilných
odberových miest pre antigénové - čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR §
testovanie,
13 ods. 1 písm. e) Zákona o ochrane
- Poskytovatelia služieb repatriačných
osobných údajov; spracúvanie osobných
a karanténnych centier,
údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy
- Poskytovatelia
zdravotnej
realizovanej vo verejnom záujme v oblasti
starostlivosti zapojení do RT-PCR
verejného zdravia alebo pri výkone
testovania
alebo
antigénového
verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
testovania,
ako úlohy zverené Prevádzkovateľovi
- Operačné
stredisko
záchrannej
Ústredným krízovým štábom Slovenskej
zdravotnej služby,
republiky a vládou Slovenskej republiky
- Poskytovatelia
zdravotnej
starostlivosti,
ktorí
poskytujú Spracúvanie
osobitných
kategórií
očkovacie miesto,
osobných údajov je realizované z dôvodu
- IT dodávatelia umožňujúci dátovú ochrany životne dôležitých záujmov (života a
integráciu medzi systémami NCZI zdravia) dotknutých osôb alebo iných
ako
sprostredkovateľa fyzických osôb v oblasti verejného zdravia aj
a oprávnenými tretími stranami
v súlade s čl. 9 ods. 2 písm. g) v spojitosti
Iný oprávnený subjekt v rámci
s písm. i) Nariadenia GDPR a § 16 ods. 2
riešenia pandémie ochorenia
písm. g) v spojitosti s písm. j) Zákona
o ochrane osobných údajov, na základe
COVID-19.
a v medziach osobitných predpisov, najmä

1

) Podľa § 69 ods. 11 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom Zbore v znení neskorších predpisov,
prevádzkovateľom informačných systémov Policajného zboru, v ktorých sú spracúvané osobné údaje,
je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

V súlade s čl. 28 Nariadenia GDPR a § 34
Zákona o ochrane osobných údajov prístup
sa
realizuje
aj
vo vzťahu
k sprostredkovateľom:
-

Národné centrum
informácií,
Call centrá.

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,
zdravotníckych službách
súvisiacich
s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.

Zverejňovanie osobných údajov
Spôsob zverejnenia

Právny základ

Osobné údaje sa nezverejňujú.
–Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii
Označenie tretej krajiny alebo
Právny základ, príp.
medzinárodnej organizácie
dokumentácia o primeraných zárukách
Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje
–Aktualizované dňa 4.8..2021

.........................................................
Odtlačok pečiatky prevádzkovateľa

........................................................
PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky

