
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 Trnavská cesta 52 
Štát  Slovenská republika 
Právna forma   Rozpočtová organizácia 
Štatutárny orgán prevádzkovateľa (alebo 
osoba oprávnená konať v jeho mene) 

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

Zástupcovia štatutárneho orgánu 
prevádzkovateľa  

PhDr. Juraj Lovásik, MPH 
doc. MUDr. Jana Hamade, PhD. 
MUDr. Katarína Kromerová 

Zodpovedná osoba 
 

JUDr. Mária Bognárová 

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

 
 

II. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie zamestnaneckých výhod 
zamestnancom a ich rodinným príslušníkom, vyplývajúcich z kolektívnych 
pracovnoprávnych vzťahov. 

 
 
III. NÁZOV INFORMAĆNÉHO SYSTÉMU OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Poskytovanie zamestnaneckých benefitov 

 
 
IV. ÚDAJE O INFORMAČNOM SYSTÉME OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Gestor Osobný úrad  
Začiatok spracúvania osobných údajov September 2022 
Právny základ spracúvania osobných 
údajov   

zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a 
o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o 
daniach z príjmov v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník 
práce v znení neskorších predpisov, 
zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, 
Kolektívna zmluva 
Súhlas dotknutej osoby, ak je v súvislosti so 



spracúvaním osobných údajov vhodnejší 
alebo výslovne potrebný. 

Opis kategórie dotknutých osôb    Osoby, požívajúce benefity zamestnávateľa 
(zamestnanci a ich rodinní príslušníci). 
 

Kategória - Zoznam osobných údajov 
(alebo rozsah)    

Meno a priezvisko zamestnanca 
Meno, priezvisko, mesiac a rok narodenia 
dieťaťa zamestnanca 
Meno a priezvisko manžela/manželky 
zamestnanca 
 

Všeobecný opis technických 
a bezpečnostných opatrení 

V SM-37 Bezpečnostný projekt 

Forma spracovania 
 

Papierová / elektronická 

Predpokladaná lehota na vymazanie 
osobných údajov 

Osobné údaje budú vymazané po ukončení 
požívania benefitu dieťaťa a rodinného 
príslušníka zamestnanca, resp. po skončení 
pracovného/služobného pomeru 
zamestnanca. 

 
 
V. SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

Príjemcovia osobných údajov 
Okruh príjemcov  Právny základ 
Spoločnosti, poskytujúce čerpanie benefitov 
na základe uzavretej zmluvy . 

čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR 
§ 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o 
ochrane osobných údajov 
 

Zverejňovanie osobných údajov 
Spôsob zverejnenia Právny základ 
Osobné údaje sa nezverejňujú. - 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii 
Označenie tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie 

Právny základ, príp. 
dokumentácia o primeraných zárukách 

Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje. - 
 
 
V Bratislave dňa  27.9.2022   
 
 
 
 
 
    .........................................................           .................................................................. 
 Odtlačok pečiatky prevádzkovateľa                     PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH 
                                                                                   hlavný hygienik Slovenskej republiky   
                                                                                            
 


