ZÁZNAM O SPRACOVATEĽSKEJ ČINNOSTI
podľa 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
Zodpovedná osoba
Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Trnavská cesta 52
Slovenská republika
Rozpočtová organizácia
Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky
PhDr. Juraj Lovásik
doc. MUDr. Jana Hamade, PhD.
MUDr. Iveta Trusková, PhD.
Ing. Dagmar Némethová
Ing. Jana Košťálová
Tel.: 02 / 49 284 201
e-mail: jana.kostalova@uvzsr.sk

II. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Účelom spracúvania osobných údajov je najmä:
a) ochrana života a zdravia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19,
b) epidemiologické trasovanie šírenia ochorenia COVID-19,
c) vedenie evidencie žiadostí o vyšetrenie na ochorenie COVID-19,
d) koordinácia odberov pre účely vyšetrenia na ochorenie COVID-19,
e) poskytovanie údajov tretím stranám na základe písomného súhlasu Prevádzkovateľa,
f) kontrola a monitorovanie dodržiavania karanténnych opatrení u fyzických osôb,
g) oznámenie výsledku vyšetrenia na ochorenie COVID-19 fyzickej osobe a jej všeobecnému
lekárovi,
h) repatriácia fyzických osôb,
i) vypracovávanie a publikovanie štatistických výstupov.

III. NÁZOV INFORMAĆNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV
IS fyzických osôb testovaných na prítomnosť vírusu SARS - CoV-2
IV. ÚDAJE O INFORMAČNOM SYSTÉME OSOBNÝCH ÚDAJOV
Gestor
Odbor lekárskej mikrobiológie
Odbor objektivizácie faktorov životných
podmienok
Začiatok spracúvania osobných údajov
Marec 2020
- § 13 ods. 1 písm. c), d) a e) zákona č. 18/2018
Právny základ spracúvania osobných
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
údajov
a doplnení niektorých zákonov (resp. čl. 6 ods. 1
písm. d) a e) 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)1
- § 3 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a
o zmene a doplnení niektorých zákonov2
- § 5 ods. 4 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov3
- § 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov4
- § 8 ods. 3 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov5
- § 11 písm. g) a i) zákona č. 355/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov6
§ 60 a) až 60 e) zákona č. 355/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
- Čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového
stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu7
- Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č.
64/2020 Z. z.8

1

§ 13 ods. 1 písm. c), d) a e) zákona č. 18/2018 Z. z.: „ c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného
predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná“, „ d) spracúvanie osobných údajov je
nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby“ a „ e) spracúvanie
osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci
zverenej prevádzkovateľovi“.
2
 § 3 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 355/2007 Z. z.: „b) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad
verejného zdravotníctva“, „c) regionálne úrady verejného zdravotníctva“.
3
§ 5 ods. 4 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z.: „ g) plní špecializované úlohy verejného zdravotníctva podľa § 11 a úlohy pri
ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 3“
4
§ 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z.: „b) riadi, usmerňuje a kontroluje epidemiologickú bdelosť prenosných
ochorení a plnenie imunizačného programu“.
5
§ 8 ods. 3 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z.: „Národné referenčné centrum .....d) zabezpečuje epidemiologický dohľad“.
6
§ 11 písm. g) a i) zákona č. 355/2007 Z. z.: „vedú evidenciu a dokumentáciu epidemiologických údajov a iných údajov
významných z hľadiska ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia“ a „monitorujú výskyt prenosných ochorení a
vykonávajú epidemiologický dohľad“.
7
Čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.: „(1) Núdzový stav môže vláda vyhlásiť len za podmienky, že došlo alebo
bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie,
životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt v dôsledku živelnej pohromy, katastrofy,
priemyselnej, dopravnej alebo inej prevádzkovej havárie; núdzový stav možno vyhlásiť len na postihnutom alebo na
bezprostredne ohrozenom území“.
8
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/64/

- Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky v súvislosti s chorobou
COVID-19 spôsobenou koronavírusom SARSCoV-2 pre poskytovanie klinickej mikrobiológie
mobilným odberným miestom, číslo: S080532020-OZS9

Opis kategórie dotknutých osôb
Kategória - Zoznam osobných údajov
(alebo rozsah)

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

Fyzické osoby testované na prítomnosť
vírusu SARS - CoV-2
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.
SM-37 „Bezpečnostný projekt“
Posúdenie rizík pre práva a slobody
fyzických osôb pre tento IS
Papierová, elektronická
Do doby ukončenia núdzového stavu + 3
mesiace

V. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI
Poskytovanie osobných údajov
Tretie strany (prípadne okruh tr. strán)
Právny základ
- pracovníci epidemiológie na Úrade - § 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.
verejného
zdravotníctva
Slovenskej z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
republiky,
zdravia a o zmene a doplnení niektorých
- Národné
centrum
zdravotníckych zákonov10
informácií,
- § 11 písm. g) a i) zákona č. 355/2007 Z. z.
- Záchranná zdravotná služba
o ochrane, podpore a rozvoji verejného
- Policajný zbor Slovenskej republiky
zdravia a o zmene a doplnení niektorých
- Call centrum
- Administratívni pracovníci dopĺňajúci zákonov11
chýbajúce údaje
- Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č.
64/2020 Z. z.12
- Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky v súvislosti s chorobou
COVID-19 spôsobenou koronavírusom SARSCoV-2 pre poskytovanie klinickej mikrobiológie

9
10

11

12

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/covid-19/odborne-usmernenie-pre-MOM.pdf
§ 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z.: „b) riadi, usmerňuje a kontroluje epidemiologickú bdelosť prenosných
ochorení a plnenie imunizačného programu“.
§ 11 písm. g) a i) zákona č. 355/2007 Z. z.: „vedú evidenciu a dokumentáciu epidemiologických údajov a iných údajov
významných z hľadiska ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia“ a „monitorujú výskyt prenosných ochorení a
vykonávajú epidemiologický dohľad“.
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/64/

mobilným odberným miestom, číslo: S080532020-OZS13

Sprístupňovanie osobných údajov
Okruh príjemcov
Právny základ
- pracovníci epidemiológie na Úrade - § 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.
verejného
zdravotníctva
Slovenskej z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
republiky
zdravia a o zmene a doplnení niektorých
- pracovníci epidemiológií a ostatných zákonov14
RÚVZ v SR,
- Národné
centrum
zdravotníckych - § 11 písm. g) a i) zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného
informácií,
zdravia a o zmene a doplnení niektorých
- Záchranná zdravotná služba
- Policajný zbor Slovenskej republiky
zákonov15
- Call centrum
Vlády Slovenskej republiky č.
- Administratívni pracovníci dopĺňajúci - Uznesenie 16
64/2020
Z.
z.
chýbajúce údaje
- Volajúci
lekári
a iní
zdravotnícki - Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky v súvislosti s chorobou
pracovníci, nemocniční epidemiológovia
COVID-19 spôsobenou koronavírusom SARS- Slovenská akadémia vied
CoV-2 pre poskytovanie klinickej mikrobiológie
mobilným odberným miestom, číslo: S080532020-OZS17

Zverejňovanie osobných údajov
Spôsob zverejnenia
Právny základ
Údaje po anonymizácii nie sú už osobnými
Webové sídlo ÚVZ SR – zoznam pozitívne
údajmi.
testovaných fyzických osôb na prítomnosť
vírusu SARS - CoV-2 s uvedením pohlavia,
veku a obce, v ktorej má osoba trvalý pobyt
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
–V Bratislave dňa 04.05.2020
.........................................................
Odtlačok pečiatky prevádzkovateľa
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14

15

16
17

...............................................
Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/covid-19/odborne-usmernenie-pre-MOM.pdf
§ 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z.: „b) riadi, usmerňuje a kontroluje epidemiologickú bdelosť prenosných
ochorení a plnenie imunizačného programu“.
§ 11 písm. g) a i) zákona č. 355/2007 Z. z.: „vedú evidenciu a dokumentáciu epidemiologických údajov a iných údajov
významných z hľadiska ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia“ a „monitorujú výskyt prenosných ochorení a
vykonávajú epidemiologický dohľad“.
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/64/

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/covid-19/odborne-usmernenie-pre-MOM.pdf

