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
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej
Názov prevádzkovateľa
republiky
00607223
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
826 45 Bratislava
Obec a PSČ
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
Plnenie povinnosti služobného úradu súvisiacich s prijímaním/vymenovaním
uchádzačov do:
• štátnozamestnaneckého pomeru,
• vedúcich zamestnancov do pracovného pomeru,
• funkcie štatutárneho orgánu – regionálny hygienik a generálny tajomník SÚ
III. NÁZOV INFORMAĆNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV
IS Register výberových konaní
IV. ÚDAJE O INFORMAČNOM SYSTÉME OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobný úrad
Gestor
01.06.2017
Začiatok spracúvania osobných údajov
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe
Právny základ spracúvania osobných
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
údajov
Uchádzači o prijatie do
Opis kategórie dotknutých osôb
štátnozamestnaneckého pomeru.
Meno, priezvisko, titul,
Kategória - Zoznam osobných údajov
Dátum a miesto narodenia,
(alebo rozsah)
Podpis
Rodinný stav,
Trvalé a prechodné bydlisko,

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

Telefónne číslo, e-mailová adresa,
Údaje o vzdelaní,
Údaje o praxi,
Ostatné údaje uvedené v životopise.
SM-37 „Bezpečnostný projekt“
Papierová aj elektronická
Bezodkladne po uskutočnení výberového
konania

V. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI
Poskytovanie osobných údajov
Tretie strany (prípadne okruh tr. strán)
Právny základ
Osobné údaje sa neposkytujú
–Sprístupňovanie osobných údajov
Okruh príjemcov
Právny základ
–Osobné údaje sa nesprístupňujú
Zverejňovanie osobných údajov
Právny základ
–Osobné údaje sa nezverejňujú
Spôsob zverejnenia

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 14.05.2018
S účinnosťou od 25.05.2018

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

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

