
F-SM-37/4-2  Informovanie o spracúvaní osobných údajov 
  „Žiadosť o preskúšanie a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti“ 

  
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) informuje 
žiadateľa  
 
......................................................................................................................................................                         
                                          (titul, meno, priezvisko, dátum narodenia,) 
že 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 (ďalej len „GDPR“), a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“), že účelom 
spracúvania jeho osobných údajov je vybavenie predmetu žiadosti o preskúšanie a vydanie 
osvedčenia o odbornej spôsobilosti (ďalej len „žiadosť“). 
  Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti 
podľa štvrtej časti „Odborná spôsobilosť“ zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 87/2018 Z. z“). 
  Poskytnutie osobných údajov v rozsahu uvedenom v § 45 zákona č. 87/2018 Z. z je 
zákonnou požiadavkou, ktorej splnenie je nevyhnutné pre vybavenie žiadosti; v prípade 
neposkytnutia osobných údajov nie je možné žiadosti vyhovieť. Osobné údaje budú po vydaní 
osvedčenia zverejnené na webovom sídle ÚVZ SR v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa 
trvalého bydliska, predmet činnosti, číslo a dátum vydania osvedčenia. Osobné údaje môžu 
byť, sprístupnené alebo poskytnuté iným oprávneným subjektom podľa osobitných právnych 
predpisov Slovenskej republiky alebo Európskej únie a v prípadoch zbavenia mlčanlivosti 
podľa § 79 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. 
  Žiadateľ má právo na prístup k svojim osobným údajom, na opravu nesprávnych a 
doplnenie neúplných údajov,  v odôvodnených prípadoch na obmedzenie spracúvania alebo 
výmaz osobných údajov a v prípade porušenia ustanovení GDPR alebo zákona č. 18/20198 Z. 
z. podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov 
Slovenskej republiky.   
  V prípade úspešného absolvovania skúšky a vydania osvedčenia žiadateľovi bude 
ÚVZ SR uchovávať dokumenty s osobnými údajmi počas nasledujúcich 50 rokov, v ostatných 
prípadoch 10 rokov po skončení účelu spracúvania; po uplynutí uvedených lehôt budú 
zlikvidované v súlade so schváleným PO-04  „Registratúrny poriadok a registratúrny plán“ a s 
platnou legislatívou Slovenskej republiky.   
  Za účelom plnenia úloh súvisiacich s ochranou osobných údajov v zmysle nariadenia 
GDPR a zákona č. 18/2018 má ÚVZ SR menovanú zodpovednú osobu: 
e-mail: zodpovedna.osoba@uvzsr.sk , tel.: 02/49284201. 

 
 
V  .........................................  dňa .................. ....................................................... 
                  žiadateľ 
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